
Čtěte!
' Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovul

Předplatné obnáší:čtvrtletně. . . . 2k50h
pololemně|. . 5k—h
celoročně . . . „10 k

OBNOVY

To je těžko. být člověkem v de
vatenáctém století.

Na toble pořekadlo jednoho již dávného ze
snulého pána jsem si vzpomněl ve vánoční době právě
uplynulý (týden. V jednom českém městě byla v
adventě přednáška o tom, že člověk má duši od
duše zvířete podstatně rozdílnou, rozumem a vůlí
obdařenou, Stvořiteli podobnou a v tom že záleží
veliká důstojnost člověka, — Ale řečta
nelíbila se jednomu pánovi, který chce být dokto
rem čili ačitelem celého okresu. A tak dostal 8e
do listu v sousedním městě vycházejícího dopisek,
který si z té řeči chce dělati posměch a velebí
darvinismus. — To je těžko být člověkem v de
vatenáctém století, když se ještě na konci jeho
najde doktor, který myslí, že to je lepší být ně
jakým učelivým pudlíkem, než člověkem. Jenže
věblaený muž ten zapomněl, že právě v té před
néšce bylo řečeno něco o dru Albertovi. Ten slo
vutný lékař řekl při otvírání nového musea praž
ského, že mravní stránku člověka ze hmoty
vyvoditi nelze. A to je přece patrno. Zvíře
mravnosti nemá. Tu má jen člověk. A má ji
proto, že mu rozum ohlašuje zákon, a vůle,
že si může voliti buď plnění nebo nepl
nění zákona. — | Ale 2e všeho je vidět, že
ten venkovský doktor je o dobrých dvacet let po
zadu. Darvinismas. čili učení, že člověk pochází
ze zvířete, dávno je již do pense dán, lidé oprav
du slovutní se ho odříkají. Na vysokých školách
v Jeně provozoval se kdysi darvinigmus — vývoj
člověka ze zvířete — zvláštním způsobem. Jest
nám o tom zachována anekdota. Jeden pán chtěl

vk mermoci doktorem. V Jeně to chodilo lehce.ohlo se opsat z knih nějaké pojednání a zapi
tití tačný poplatek a z obyčejného člověka se stal
doktor. I stalo se, že si jednoho odpoledae přišel
takový doktor pro listina, kterou za doktora vy
hlašují, čili pro doktorský diplom do bytu ředitele
vysokých škol. Ten však nebyl doma. To nic ne
vadilo; podalať pánovi diplom paní ředitelová
s upřímným blahopřáním. Nový pan doktor ale
a trpkým úsměvem pravil: Není k čemu blaho

p milostivápaní, sde může třebas tento pudsa doktora býti vyhlášen. To paní urazilo; i

prora: Pane! Můj muž osly sice sa doktory vyje, ale psy přece ne. — Jaký to darvinis
mes! Z oslů dělat lidi, a k tomu hned tak uče
né!? Na štěstí je to jen v Jeně v Německu. U
más to tak nechodí! U nás to spíše chodí naopak,
s hůry dolů. Nechci to ani říci. Ale pravda je,

be těško být člověkem v devatenáctém století.věk — třebas s diplomem — večer si lehne
Jako človék a ráno vstane a může být oslátkem.
Jediná útěcha má jest nyní to, že teho devate
náctého století jest jiš na mále. Ještě rok a bude
tu dvacáté, a tu snad bude lehčeji býti člověkem,

ppěradí lidské pokolení o století bude starší asnad přijde k rozumu.
Ale není těžko jen obyčejným člověkem býti.

Tuhle, jak český sněm zasedal, jsem si na to zase
vspomněl. Čeští poslanci řekli panu mistodršiteli,
Že se „sním rozcházejí“. To je asi tolik, jako si
řikávají děti, když se při hře neshodly: Já a te
bou nemám. Ale to nebylo pro mne nic nového.
Národ český byl tak dětinský, že si s Vídni dlou
ho a dlouho hrál, ač ho vždy a všdy „šidí“. Ko

pečně podzim se rozhněval a řokl důras
ně: Já stebou nemám! Nu, a pammístodržitel
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V Hradci Králové, dne 5. ledna 1900.

jezdí často do Vídně — a to ne jen tak na vý
let — což divu, že konečně i jemu Češi řekli:
Já s tebou nemám! Ale ani pro něj samého to
není nic nového, že ho Čechové z celého srdce a
Dade všecko nemilojí, leda že se tak staví, chtí-li
někde nějakou lokální dráhu atd. Ale s panem
místodržitelem nemají ani Němci. Kulbavý Wolf
mu udělal hrubství, že nic podobného z úst ně

hle přečetl, vzpomněl jsem si zase: To je těžko
být vládním člověkem v devatenáctém století. Češi
NHšerozcházejí“, Němci nadávají. To si pan místo
držitel od Němců opravdu nezasloužil. Jak těžko
je v devatenáctém století býti v Rakousku Něm
cem. Nebylo by nic divného, kdyby se i v tom
ohleda stal nějský darviniemus, kdyby totiž vládní
Němec ráno vstal a byl najednou Čechem.
Aspoň by na něj hubovala jen jedna strana. —
A ať 8e mým nápadům vikdo nesměje. To je pře
ce známo, že v Rakousku je aspoň veliká náklon
Dost k darvinismu. Tak k. př. V jednom něme
ckém městě byl jeden orel. Byl jen Němcem, ale
před dvěma lety stal se taky apolu Čechem. A
letos v listopadu ráno vstal a byl zase jen Ném
cem. — A byl jeden orel, který měl křídla roz
pjatá, jak to dělají orlové v Rakousku. A dne 1.
ledna I. P. 1900 změnil se v orla s křídly dolů
svislými po modě pruské. Kdo nevěří, ať 86 po
divá, má-li ještě nějaký, na starý krejcar a na
baléř. Věru je těžko v devatenáctém století býti
spad orlíčkem? I ne — ale je těžko být v Ra
kouskuopravdověrakouským člověkem.

Opravdově rakouský člověk je nyní neoblí
ben. Opravdové Rakousko byla totiž skupina jed
notlivých států, které měly jednu osobu za krále
a tato osoba stala se během času hlavou té sku
piny a nazvala Se císařem rakouským. To se stalo

vše každé království chtělo zůstat královstvím
skoro tak, jakoby jeho král nebyl králem též jin
de. — Opravdově rakouský člověk chce, aby ty
jisté věci n. př. vojsko zůstalo společné, ale aby

chce, aby nejjasnější rod habsburský byl všude
stejně milován. Obzvláště Čechové stojí o to, aby

to tím více, že právě rod habsburský po ženské

rodem královským, takže v žilách Habsburků prou
dí skutečně i krov česká! — Ale takovýmto rá
kouským člověkem je opravdu těžko být v deva
teuáctém století. Český sněm n. př. ustanovil, aby
se císaři pánu podala listina se žádostí, aby na
novo uznal, že je králem českým, a aby se jako
takový dal i korunovati. Ale listina ta na pravé

-místo ani nedošla. Tomu jsem se ale nic nepodi
vil. Vždyť tentokráte místodržitel, králův náměstek
v království českém, hrabě Coudenhove musel pro
hlásiti, že vláda má o tom jiný náhled. A na mí
sto obnovení královatví přišlo zrušení jazykových
nařízení.

A z Čech dělá Vídeň tři kusy, z nichž je
den by se tuze krásně hodil Prusku, jako zcela
německý. Opravdu rakouský člověk chce však,
aby české království zůstalo celkem právě proto,

nerozpadlo.Čechové chtí zachrániti Ra
kousko a trůn nejjasnějšího rodu pa
novnického, ale jsou za to v očích mnohých
pánů ošlapkem. Věru! To je těžko býti rakou
ským člověkem v devatenáctém století.

Ale ono toho je ještě více. Prušáci — naši

spojenci — posýlají sem peníze a pool abypřipravovali lid německý tím lépe pro sko.
A mlčí k tomu s malou výjimkou Vídeňa mlčí
k tomu Berlín, náš prý nejspolehlivější spojenec.
Už na to ukazují i Maďaři, jako n. př. Ugron a
povídá, že z toho trojspolku my vlastně nic ne
máme. — Ale kdo tohle mluví, není prý dobrý
Rakušan. Vlastizráda, práce pro Prusko, nebodné
otročení našemu nejfalešnějšímu spojenci — to 86
ve Vídni nevidí, ale říci i z rakouského vlasteno
ctví nahoru nemilou pravda, to je — jak Němci
říkají — „Taktlosigkoit“ (nevbodná nešikovnost).

Takové „T igkejt“ dopustil prý se ne

dávno | jeden Ulskup.Čechové prý jsou rádi, te
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se jí dopustil. Napsali o tom nadšené články v
lepších svých novinách. Poznávají, fe to, co je
Vídní „Taktlosigkeit“, je vlastně to, čeho Vídeň
potřebuje, čili zřetelné promluvení pravdy, ovšem
nejprv ve prospěch národa českého, ale vlastně i
ve prospěch Rakouska a panovníka samého. Ale
zřetelné mluvení“ takovéto není ještě obvyklé.

Ža to 8e trpí jiné „zřetelné mluvení“. Kulbavý
Wolf totiž vypadal místodržiteli, a řekl: Hrubost
j e zřetelným mluvením. Proč by takhle zřetelné
nemluvil, když právě tím způsobem vynutil po
nížení Čechů. A máme v Rakousku nejen wolfov
skou hrubost, nýbrž i rábinskou drzost. Nebudu
o ní mluviti, abych nepřivedl pana státního ná
vladníbo do rozpaků. Ale pan poslanec Březnov
ský by mi křikl do řeči: Rábin Kisch. — Ale ze
všeho vysvitá, jak lehko je býti v Rakouska ši
dovským člověkem a jak těžko jest chtít býti
podle křesťanské spravedlnosti působícím bisku
pem — ku konci devatenáctého století v „katoli
ckém“ Rakousku.

A jak to bude v dvacátém? — Do proro
etví těžko se pouštět. Ale tolik je jisto, že Ra
kousko a naši drahou vlast nezachrání ani darvi
nismus a z něbo plynoucí mravní zpousta, ani
německo-židovská vypípavost. Křesťanský mrav.
národů, křesťanská spravedlnost k národům, to
jest to, co může způsobiti, že se Rakousko za
chrání pro své národy i pro sebe. Pak by snad
můj zesnulý přítel změril své pořekadlo a říkával
by: Jaká to radost býti člověkem v dvacátém
století|

Ze sněmu království Českého

„„fshajaje v pátek dne 29. prosince 1899
najalspíše. vyslovil nejvyšší maršálek, kníže Jiří

Zařitas iději, že stojíme na začátku zasedání
nad: "ěilavatví Českého, co možná plodného a
Křečka výálonil též, přání, aby na rozhodu
ftleh:nnístedh došli K tomu náhledu, že ve prospěch

jd veřejných jest užitečnější, když dává se
snům dosti času, aby vážnýma důstojným spů

Bobem mohly vykonati své povinnosti. Po vyřízení
formalit stěžoval si poslanec Wolf, že 10 jebo
nově zvoleným přivržepcům nevydsly se zavčas

přátelství proti radikálně německé straně a uka
zuje politickou jednostrannosť a neschopnost úřa
dování místodržitele hraběte Coudenhova. Nejvyšší
zemský maršálek jej za tato slova pokáral. Místo
držitel hr. Coudenhove, pravil, že taková Wolfova
poznámka z takových úst nechává ho úplně chlad
ným. Muž, který uráží vynikajicí muže vlastního
národa a táboru, pozbyl nároků, aby vážní mužové
pojímali jej vážně. Wolf pravil, že to nestydatost,
mluviti takto 8 polancem lidu. Na to se ustavily
sněmovníkurie, posl. dr. Pacák a soudr. podal návrh
na ochranu práv jazyka Českého při soudech a
úřadech v Čechách, posl. dr. Šamánek a soudr.
návrh na zavedení povinného vyučování ruštině
na českých středních školách, posl. Anýš návrh
v příčině upravení poměrů učitelských. Němečtí
poslanci Pergelt a Ničechepodali návrh na národ
nostní rozdělení země, t. j. utvořehí okresů soud
ních i politických a všech úřadů vůbec z obcí téže
národnostní. Poslanci Sikmund a dr. Eppinger po
dali návrh v příčině pokračování v pracích ohra
pičovacích na základě vídeňských punktačních pro
tokollů ze dne 3. února 1890. Poslanec Sigmund
a dr. Zděnko Schiůcker podali konečně návrh na
zřízení sněmovních kurií — a upravení právních
poměrů stavu učitelského. Poslanci F. Abi, Peschka
a 4. Steiner podali návrh na změnu čl. 1., 4,5,
8., 10., 18., 20., 21., 22., 26., 81., 32., 36. a 89.
čeledního řádu pro království České a vyloučením
blavního města Prahy. Posl. dr. Čelakovský a soudr.
podali dotaz na nejv. «. maršálka ve příčině upra
vení platu národního učitelstva na sákladě jednot
ného slušného, an hmotné poměry učitelstva násled
kem větší drahoty se zhoršily. Posl. dr. Brsorád
praví, že na základě platnéhc cís. patentu ze dne
8. dubna 1848 a rozhodnutí nejv. soudu ze dne
13. prosince 1898 č 149934 mají veškeré státní
úřady v král. Českém prokázati se snalostí obou
jazyků zemských. U vrchn. zem. soudu s41 vrch

nloh radů je 14 Čechů, 5 neutrálů a 22 Němců“



Z nichž 14 nesná česky. Rovněž budí úžas, že ©*
k. vláda české úředníkys Němecodstraňaje. Také
u jiných úřadů nežádá se snalosť obou zemských
jasyků. Táže se vlády, čím své jednání oapravediní.
Dr. Pacák se táže, proč vláda uepredložila k ci
sařské sankci zákon o užívání obou zemských řečí
při úřadech samosprárných a o upravení veřej
ného školství v národoě siwfšenýchškolských obcích.
Dr. Krajník se táže, proč hr. Coudenbove straní
všady němčině a proč při místodržitelství sa tři
leta časkou úřední řeč, ani neprovedi? Prof. Blašek
se táže, proč U místodržitelství se dosazují úřed
nici českého jazyka neznali? Poslanec Špindler se
táže, proč okr. hejtmani a místodržitelství nepři
jimali protestoí problášení obecních a okresních
pánů starostů? Češi i Němcipodali tedy dosti ná
vrbů a dotazů, kleré se dají vyříditi většinou jen
za soublasu obou stran.

V sobotní schůzi dne 30. prosince podal po
elanec dr. Uocřák návrh ohledně zřizování zvlášt
ních osamocených pavillonových oddělení pro 16
čení taberkulosy, posl. Formálek navrbl, aby zemský
výbor vykonal šetření, zda-li z důvodů bezpeč
noatních bylo třeba z jiných zemí četnictvo do
Čeoh povolávati. Poslanec Hovorka a soudruzi podal
k wístodržiteli dotas v příčivě poškozování stromů
ve stromořadích při okresních silnicích telegraf
ními zřízenci. Poslanec dr. Aug. Zátka tázal 86
místodržitele ve příčině sdělání seznamů voličských
Da sněm zemský v Čes. Budějovicích. „Bylo totiž
podáno přemnoho reklamací, které nebylo lze do
voleb vyříditi; budějovičtí Čechové proto ani ne
volili a německý kandidát dostal něco přes čtvrtinu
všech voličských blasů. Posl. Horák podal návrh
v příčině poskytnutí rolnickému stavu úlevy od
straněním nespravedlivé dané pozemkové u na
hražení jí daní výdělkovou a progresivní daní osobní.
Návrh ovšem nemá naděje na vyřízení jako vět
šina dotazů a návrbů vůbec. Na to jednáno o
semském rospočtu. Úbrnná potřeba pro rok 1900
je odbadouta na 45,563 378 k; vlástní úhrada či
ní 3,659.762 k, schodek tedy 42,C03.616 k. Scho
dek 42 mil koran uhradí se 55/, zem. přirážkou
k přímým daním. Zpravodaj dr. Urban praví, že
semské hospodářatví jeví se letos přiznivějším a
še v vříštích (1!!) letech bude lse upustili od sem
ských přirášek. Dr, Václav Škarda vyslovil rozhot
čení nad zrošením jazykových nařízení. Čechové
nejsou usmíření novou vládou. Český úřední jazyk
nepovažuje za nějaký ústupek Čecbům. Je proti
každé vládě, pokud be nedá Čechům zadosťtučinění
za urážky a vyslovil nespokojenost a úfadováním
místodržitele, k němuž nemáme důvěry. Postauec
Wolf přišel o slovo, poněvadž obědval a nebyl
ve sněmovně přítomen. Na to promlovil dr. Baxa,
který dal rozhořčení radikálních krubů českého
Jidu průchod. Řeč tuto uvádíme na jiném místě.
Jest pro smýšlení valné části českého lidu cha
rakteristická

Na to vyvolal bouřlivý výstup ve sněmovně po
slanec Wolf, který demonstrativně mluvil n koli
O snému království Českého, nýbrž o sněmu české
provincie. Posl. pp. Černohorský, Anýž, Šíl, Sokol,
Bernard, Jaroš, Hovorka, Prášek bouřlivými po
známkami proti Wolfovi zakročili a nejv. waršálek
kníže Lobkowicz řekl Wolfovi, že ve sněmu krá
lovství Českého se o této zemi výroku provincie
neužívá. Poslanec Pergelt pravil, že by se kaž
dému prozatímnímu rozpočta mělo odepříti schvá
lení, protože prozatímností se porušují ústavní po
měry. V rokování o rozpočtu přednese své stesky
a stížnosti. Po závěrečné řeči zpravodaje dra
Urbana schválen prozatímný zem. rozpočet v tře
tím čtení. Na to podali některé návrhy a dotazy
poslanci Podlipný, Klouček, Horák a Běřesnovský.
Po vyčerpáví deuního pořádku přiblásil se o slovo
místodržitel br. Coudenhove.Pravil: Slavný sněme!
Na základě nejvyššího zmocnění prohlašuji sněm
království Českého, po skončení dnešní echůze za
odročený.

Nejvyšší maršálek zemský kníže Jiří Lob
kowies: Následkem tohoto prohlášení jest mi
ukončiti sezení a Činím tak 8 tím přáním, aby ve
škeří páni užili šťastného a veselého novébo roku.
(Výborněl) Sněm království Českého jest odročen,
Konec schůze o 2 bod. 20 min.

Řeč dra Baxy
prooraná 30.:prosince 1899 na eněmu král. Českéo. Poslanec dr. Baxa vyslovil předevšímsouhlas ařečí
V. Škardy, ohledně vlády a místodržitele. Ve Vídni
se jedná proti nám dle dobře promyšlenéhonepřátel
ského systému. Ani za vlády Than, a Kaizla od bez
práví vůči národu českému se neustávalo; jazykové
nařízení prováděno liknavě, utiskování českých men
šin trpěno. Sněmem přijaté zákony nepředloženy ka
schválení, poslanec Barták byl za eoublasu vlády pro
vměšování se do otázky „hier“ stíhán a odsouzen.
Ministr dr. Kaisl neučinil ničeho ve prospěch zem
ských financí. Na to řečník pokračoval takto:

Na koho spadá zodpovědnost za vše to, co se
v poslední době napolitickém jevišti dálo, proti ko
mu má český národ obrátiti svůj hněv za to, co se
protí němu děje? Otázku tuto musí český národ zod
povědět čili správněji, om si ji již zodpověděl (Vý
borně', český národ to vycítil po zrušení jazykových
neřízení velice dobře a jsem přesvědčen, že kdyby to
císařské ucho bylo slyšelo, co se o něm v době té
vypravovalo, že by bylo slyšelo opravdovou pravdu.

tt 2.. ,
Kálé vláda"Pládne vlastně protinám, jen spůvob
toho může býti roáličný.Nelze ovisňi v tadě
pomičeti o tom, 00 se délo sa vlády brab. Člargko;
zde %e ukásala ta zdivočilost a to záští rakouské
proti nám nejjeeněji, po všechtéch -obětěch, které
české poselstvo a Český národ tomato státu přinesl.
A kdys teuto národ hlásil se o kousek tobo práva,
byl odkopnut a když pak tento lid v nejvyšším ros
hořčení ve vschopil, ušilo we proti němu rakouských
obyčejných prostředků, totřž násilí: ihned bylo voj
sko, četnictvo a soudy pobotově. Jest to známé aló
svědomí rakouské, Javy: Vídyť ono již dádné
avědomí nemá! Zbabělost to byla! Podvod!)

Poslanec dr. Baxa: Kdyby byla vláda Clary
ho snala tyto pobouřené city českého národa, nemo
bla by ue proti tomu tak pvstaviti. Áno, to se musí
vládě Claryho řící, če přuči národu Českómojednala
zbaběle, nebuťještě dříve, než jazyková nařísení byla
zrušena, pojistila si veškeré vujeko, Četnictvo a uči
nila dríve váeobecnou hotovost v kasárnách a teprve,
když měla prach a olovo — to jsou ty pravé zbraně
rakouské zbabělosti — pohromadě, pax teprve odvrá
tila se postoupiti proti Čoskému narouu, cítíc, že tento
jest bezbranný. U nepřátelském ducha v nejvyšších

rozích proti nám svědčí i to, že do vlastnoručního
lista císařova napsal si ministr Clary sám sobě: „Soa
žil jete se zdárné přítrá učiniti zarmoucajícím politi
ckým zmatkům“. Když pudlo mimsterstvo Badeniho,
kdyš padlo ministeretvo Ihunovo, takového díka za
zdárné snužení z úst císaťových se mu nedostalo a
mělo zajisté co čimití proti velkým politickým zmat
kůw, proti velké německé obstrukci Ale tohdy by
byla ta slova musila uméřovati proti německéobstrakci
a toho wenejvyšší pán přecejen neodvážil. Zu Badě
niho a Tbunu patrně Jeho Veličenstvo nevidělo ty
velké sarmucující politické smatky, nevidělo tu ro
voluci v parlamentč. Německá agitaco slu za hrani
ce. Ani to nebylo pro císaře zarmucujícími zmatky,
když rozbiřovaly se brožary obsahu, který směřoval
mnobdy proti integrité tohoto etátu. (K německým
poslancům obrácen.) Nemusíte mi vyčítati, še je to
denunciace, když mezi vámi jsou počestní lidé, kteří
otevřeně vyznávají, že pro ta myšlénku pracují. Ale
ani to tehdy nebyly zmatky, kuyž zákony napořád
byly porušován;; teď jest ovšem jinak, teď se jedná
o Čechy, teď Čechové proti urážce jim způsobené vy
stoupili k obstrukci: a ta bned se již vidí zarmoca
jící politické zmatky. Z toho plyne, jský dach proti
nám již tak dlouho v kruzích nejvyšších vládne. Co
nazývá se zdárným snažením, to bylo zrušení toho
kousku dobrého práva, jehož se Čechům dostalo. To

p db korana zdárným snažení +. Byly násilnosti vechách a na Moravě a krev těch nevinných tam pa
dlých lidí musila býti prolita, aby se o činnosti té
mohlo říci, že jest to zdarným anažením.

Výrok, o němž jsem se zmínil, není osamacený.
V poslední době přišlo k nám s nejvysších míst né
kolik výroků, které svědčí o velkém nepřátelství k če
skómu národu. Tu nazírání na hás z nejvyšších kra
bů je takové, že by člověka musila pojmouti lítoďt,
kdyby ten jvstek a hněv nebyl větší než ta lírost.

ndyž slyšíme různé ty výroky, připadá to tak, jakobyse nám chtělo dát cítit, že jeme skutečná národem ne
druhé, ale třetí třídy. Pro všecano, co se za všech
poměrů, ve všech různých vretvách leckdys stane, jsme
kárani z -mej jdfrrr, ; který -někdy
přímo útočí na če-t rmši. Mou povinností jako České
ho poslance jest poukázati k toma, že třeba někdy
národ elabý násil: musil ustoupiti, ani nejslabší ná
rod nesmí vi dát líbiti, aby jeho čest byla poskvrňo
váua. Židovsko německé listy o nás pšinesly tolik
bláta. (PoslanecBřexmovský : Židovskéa německé
to jest jedno. Olpor na německých lavicích.) Posla
nec dr. Baxa: Abychom však podobně posuzování
byli z hůry, toho zakonšíme v této době poprvé. (Po
slaneu Březnovský: Rabín Kiech!) Když se ma
příklad vůci šidovskému rabínu události, které
následovaly po zrušení jasykových nařísení, nasvou
surovostmi, pak jest to císařské slovo, které nemělo
býti posláno do Čech. (Hlasy : Jak pak to bylo,
kdyš byli čeští úředníci z německých měst vyháněni?
Nepokoj) Poslanec dr. Baxa: My jeme vždy varo
vali před násilím a můžeme říci, že to, co se adálo
v lidu českém, byly velkolepé demonstrace a jest-li

tu i tam demonstrace ty skončily výtržnostmi, pakpřece nezasluhuje celý český národ, aby se mu ře lo,
že jedná sarově. (Hllag: Surově jedna ten, kdo ma
jeho právo béřel) Posl. dr. Baxa: Snad by spíše
označení takového zasluhovali ti, vůči nimž označení
toto o národu českém ae stalo. Tam ty moravské
události, ty zavinilo šidovské provoxativní chování,
jakož o tom velice obšírně mlavil poslanec Šílený na
říšské radě; také sociálně-demokratický posl. Berner
označil židy jako původ těch odalostí. (Poslanec dr.
Maliaský: V Hampolci si židé vytloukli okna sa
mi.) Posl. dr. Baxa: Jsou známé případy a budou
snámy z vyšetřování, že šidé nejen zavinili výtržnosti
svou provokací, nýbrž kde si to dělali přímo sami.
Mezi nimi vystytojí se nejen udavači, ale také křivo
přísežníci. Věra nelze pochopiti, jak mohou naší lidé
tak hloupí býti, kdyš židům po celá léta nosí peníze,
že se jim najednou chtějí pomstít, když jim vytlačou
nějakou tu tabulku. (Soubias.) To židy tolik nebolí,
oni jsou radši, aby se zdálo, že trpí. To slovo „suro
vost“ nás musí urasiti proto, še když český lid trpěl,
tak na drahé straně nebylo to sarovostí; tehdy se to
slovo nenašlo. Řečník vzpomíná události z roku 1896
v Praze a jinde a vzpomíná, jak vojsko a policie proti
českému lida tehdá postupovaly a vyslovuje podivení,
proč tehdá se proti tomu jednání neosvalo slovo su

rovost.
Řečník smiňuje se dále o vypovídání českých a

slovanských rakouských příslušníků z německé říše.
Takové jednání ee atrapy sousední říše vzhledem
k sóm velebeným přátelským stykům jest opravdová
uarovost (Souhlas), to se ale pominemlčením. Co si
má ale dále český lid mysliti, kd;ž z nejvyššího místa
dá we jakýsi rožkaz ku stíhání věci v podstatě tak
nepatrné, jako bylo blášení se českých záložníků slo

vem „zde“, kdyš se to s této slrany nazvalo vapou
rou? (PoslanecMoverira: Přísahatse emí česky)

Poslanec dr. Baxa: To oršem naboře nemo
bou pochopiti,še člověk může míti své povné pře
sv ( a že český člověkmá svou hrdost a čest ná
rodní. Ten výrok prosté české paní, která pravila:
„Vychovala jsem syna po česku a proto se česky hlá
nill“ — ten výrok, ten mluví víc nežli každé jiné
slovo. (Výborně!) Místo co by se měla taková láska
k -řeči mateřské ctíti, nazývá se to vzDOMrOUM A
dává se rozkaz, sby lidé pro tato avonfésku k šečí
mateřské byli zavíráni pro vsponru. To musíme co
nejroshodněji odsouditi a protestovati proti tomu, tře
bs to byla vyslovila císařská ústa. (Výborně!)

Kdykoliv rakouské vojsko bylo poraženo, ne
bylo poraženo následkem nějaké vnitřní ospoury,
sejména ne následkem nějaké takové maličkosti,
jako kdyš se hlásili symové určitých národností
svým jasykem, nýbrů to utalo se neschopností těch
vůdců. A jestliže to přijde k nějaké válce, bodete 
vidět, že takové věci se na nich opět vymastí.(Hila
sy: Naučí se sami mluvit česky!)

Posl. dr. Bexa: Za takového stavu věcí v
krazích nejvyšších nelze se potom ovšem diviti cho
vání se orgánů mžších a Jze si vnadno vyuvětliti, že
proudy v byrokracii a v militarismu vypadají podle
Tobo. My v pustedních letech- zkasili jstne toho, fe
nevládne se u nás podlezákonů, nýbrů pojle růžáých
nálad, vycházejících z prava nebo leva a je«t to ne
Stěstí pru národy, kde nevládne se podle zákonů, ný
brš podle nálad. (Souhlas.) Řečník promlouvá o tom,

posléz uvedený moment atopovati lze i v rozsud

ní době dostal se mi do rukou rozsudek nejvyššího
sondu o věci, ve které se jednslo o tom, zdali slova
jako: český pes a jiná slova, která nechci ováděti,
poněvadž se týkala osoby ženské, 4sou wráškou ne
ve smyslu trestního práva, ale ve smyslu občan
ského sákonníka; lo o rozvod následkem špatného
zacházení. Německý soud mostecký roshodl, še slo
va taková uráškou nejsou. (Slyšte! Slyštel) Zdejší
semský vrchní soud rozhodlvšak, že nejsou oráškou
a že jsou způsobilá, aby byla příčinoo rozvodu, ale
nejvyšší soud roshodl, še nejsou uráškou, a sice
proto, poměvadějedná se o lidi řemeslnéhostavu...
(Velký hlok. Hlasy: To jsou bestie, to nejsou li
dě! Hanba! Hanba! Jo jest hanba pro nejvyšší soud!
To snad není ani možné! Poslanec Břesmovský :
To tam patrně zasedají němečtípsi! lesy: To
spad nebylo v Rakousku, to ne snad stalo v Číně!
Odpor u německých poslanců.) Hlasy u německých
poslanců: Ukašte nam ten rozeudek, jinak temu ne
věříme).Posl. dr. Bexa : Ráčíte-li si přáti, pánové,
uveřejním číslo tohoto rozsudku a i ty důvody, ve
kterémkolivJistě si budete přáti! (Hlasy: Jen to
uveřejněte! Opětný hluk.)

Posl. dr. Baxa mluví pak šířeo poměrech ra
kouské justice a praví zejména: Ten nepřátelský dach
rakouské justice proti nám uvádím zejména, aby so

znalo, jak se soudí v politických věcech nám a jak
ěmcům. Nejsem pro přísné svuzení politických de

liktů, ale trvám na tom, sby se avodilo etejně oběma
stranár. V Holešově na př. zavinilo celé ty bouře
několik židů tím, že stloukli onoho p. Klabusaya. Ti
byli souzení nikoliv pro sločin, nýbrš pro obyčejný
přestupek. (Slyšte!) Jde o to, aby spravedliví soud
cové byli chráněni proti zlovolnému nátlaku. Jest to
v zájmu soudcovského stavu, aby nestál přímo pod
tlakem různých pokynů. Stav jest dnes již takový. že
nedávno vyšší jeden soudcovský úředník we vyjáděll,
če příchodem každého jiného winistra opět nová a
nebývalá praxe v stíhání se zavádí. To věru nikterak
nepřispívá k jistotě přání. Nejnověji etalo se ve pří
čině té opět něco zvláštního. Stalo se, že se justice
také ocitla pod vlivem novým, a to pod vlivem ko
rapce židoveké. Jest snám případ katnohorské poroty“
Nebadu o tom případu mluviti... (Poslanec IBřeg
mevský: To je škoda!)

osl. dr. Baxa .. . ale tolik chci říci,ačkoliv
jsem“$ako obbájce mnohých trestních případů zašil, že
nikdy jsem neviděl, če by so takovým způsobem ně
jaký delikt chtěl zatušovat. Stojíme před důkazem,
še se takový sločin, jako jest orašda, chce umlčet.
Nic jiného to není, neš umičení. Jest to vysoká ja
stice, která působí, že přímo korampojícím způsobem
ti soudcové, kteří by soudili podle svého přesvědčení
jsou tahání do disciplinárního vyšetřování a jsou
oblěšování proto, še působili ve prospěch vyšetřo
vání, še působili na objevení pravdy. Mohu upří
mně říci, že jsem velice povděčen, že jsem byl poro
lán za zástupce soakromých účastníků, že jsem se
mohl do toho procesn dostati, poněvadě, kdyby mně
to, co dnes vím zaktů, řekla osoba třetí, nemohl bych
tomu věřiti. Kdyš se nebéře šádný zřetel na úplné
doznání viny, kdy na druhé straně si orchní stážní
sastupitelstvo vyhražoje právo, aby ono smělozasta
vovati, nikoliv státní sastupitelstvo kterému to při
náleží, kdyš president sa to, še vedl líčení objeh
divně, jest vyšelřován a disciplinován, pak věra pře
stává jit všechno. (Souhlas.) Kdo byl při líčení přítomen,
nemůže říci toho nejmenšího proti vedení přelíčení.
Já vím velmi dobře, še vevyšetřování byl určitý
oliv, aby vina toho, jenš vinným byl urnám, 86
ehladila nadobro. Ovšem seto nepodařilo a budiš za
to dík zase těm úředníkem, kteří měli na to vliv. Ta
kové věci ovšem musí ochromiti každé vědomí právní

a já musím říci, že zde stojíme po nem a tíhouté nebespečné korupce. Že se židům jedná o to, aby
celá věc dostala se se světa, tomu se nedivím. (Posl.
Scharf: To není pravda!) Posl. dr. Baxa: Kdyby
se jim o to nejednalo, byli by 8e masili zachovati ji
nak. (Poslanec dr. Scharf: To nění pravda! Poslanec
Břesmovský: Kdyby to byl kfestan, již dávno by visel.
Hlasy: Co je Scbarfovi do toho! Posl. Březnovský:
hde je krov, kde je krev? Veselost). .



Posl. dr. Baxa: Jsem přesvědčen,že jest po

třebí soudinnosti všech lidí dobřeomfdlejících, aby. ee.korapci zabránilo, aby se sabránilo korupcipenězi
a jinými prostřed
neboť jde o to, aby nebyla zatahována korapce do
soudnictví. To soámé požehnání rabínovo nemůše se
světa věc sprovoditi a nemůže ji učiniti spravedli
vější než jest. Jest zajímavé, že 00 šidé schovávají sa
samu nejvyšší osobu ve státě. (Posl. dr. Zalud: Snad
se nebadou echovávat za dra Baxa? Nepokoj).

Posl. dr. Baxa: Všechny ty události způso
bily, še dnes bude sotva který člověk věřiti těm kru
hům, kteří vydávali a vydávají všdy různé sliby. které
6e pak neplní. Vzhledem k tomu nepfátelrkému duchu,
o němž jsem mlovil, musím říci. že kašlé řádění
v tom směru musí na národ český zůstati bezúčin
ným. Císařská slova o státní moudrosti a rozvase;
kdo by toma věřil? Vádyť my víme, že ne státní
moudrost a rozvaha to byla, která překazila dvě mi
nisteretra, nýbrž še to byl pravý opak toho. Hlasy:
Zrušení jarykových nařizení, to byla státnické mou
drost!) Posl. dr, Baxa: Prvč pak takové naučení o
moudrosti nedá se Němcům; ať se jí Němciučí!(Hlasy:
Někteří lidá se za 50 let ničemu nenaučí).

Posl. dr. Baxa: Myslím, že český Jid nebude
ae nikdy ptáti. koho má za zástopce své voliti. My
víme, še ti, kteří plalá dnes sa rozumnější, před
několika lety byli j ště prasvláštní společností.
(Souhla«. Tedy, taková ulova neslnší bráti příliš na
váhu. Když se jednalu o příchod Jebo Veličenstva do
království Českého, jakž se tu česká města předhá
něla! Kde jaké městu české prosilo o č>st, aby smělo
Jeho Veličenstvo pozdraviti s dostalo se mu té cti,
že je mohlo pozdraviti. A víme, jak četní hodnostá
řové s chvějicím se srdcem kráčeli, aby mohli pobléd
nouti v jasnou tvář Jeho VeličĎenetva,aby mohli jej

sdraviti na uvé půdě. Na to odjelo Jeho Veličenstvo
o severu a tam se mu losalita líbila a odtad také,

dík té loyalitě, přineslo s sebou to, co mělo nám býti
díkem za naši loyalita. Z tobo plyne zase moudré
naučení pro naše kruhy, zejména pro ty, kteří stojí
v popředí našich národních institucí, aby se teu loya
Jitou tak příliš nezabývaly. (Hlasy: Aby se mírnili!)

Posl. dr. Baxa: Nám to nesvědčí. (Souhlas.
Posl. Břesnovský: Někteří byli černožlutí jako šil
derhans. Veseloat.)

Posl. dr. Baxa přecházípo té k otázce národ
nostního smíru mezi kmenem českým a německým a
vyslovuje přesvědčení, že jest míra takového v zájmu
obou kmenů velice zapotřebí. Ale zdá se, že na smíra
tom vládě mnoho nezáleží, poněvadš jinak nemohla

by aský národ tak rozčilovati. Zdá se mi, že hlavněv dvorských kruzích jest určitá klika, které na tom
sáleží, aby smír nepřišel k platnosti. To jest klika,
pterá přeje prasofilstva. (Posl. Janda : Vždytto platí
o Šmečti fabrikanti.)

Posl. dr. Baxa: Věimnětesi jen průmyslu, jak
bídně jsme v tom ohledu postavení. A v tom leží vy
avětlení, neboť jedná se 0 to, aby říše tato byla uvnitř
hospodářsky seslabena, aby nemohla konkarovati s říší
sousední a proti tomu jistým krahům na tom záleží,
aby nedošlo k nějakému emíra mezi národy. Řečník
sastává u důrazem přesvědčení, de co 8e českého ná
roda týče, ten nyní bezpodmínečně trvati musí na sa
tiefakci, neboť o dohodnotí lze mlaviti jen tebdá, když
na obou stranách stojí činitelé sobě rovní, neboť
jiuak nemůže jeden druhému z něčeho alsvovat, ale
£ čeho má český národ slovovati? Na základé uvato
dašního programu nelze se dohodnouti. (Souhlas.) To
by tak ještě ucbázelo, aby umírající parlument ústřední
měl rozhodovati o našich právech (Výborně! Výborněl),
aby různí poslanci z Bukoviny, ze týrska a Voral
berku jednali o našich věcech, kterým naprosto ne
rozumí. To jest smutné, že zde zasedají poslanci, kteří
sídleli mimo Čechy a necítí s námi. Na konec mluví
Aečník o státoprávním programu českém, hájí co
nejširší kompetenci českého sněmu a vítaje českou ob
atrakci, pokračoje: Předpokládám, že obstrakce ta po
trvá, že to, co Fekl dr. Grégr v delegacích, jest my
šlenkou celé strany. My musíme šádati plnou státní
"samostatnost pra země korany České a nemůžeme se
epokojiti a nějakou ústřední ústavou. Dnešní heslo pro
politiku naši ve Vídni jest zničení říšské rady a zni
čení ústavy dosud platné; teprve tenkráte, až toto
-obojí bude dosaženo, pak mohou čeští poslanci upa
atiti od oposice. Na půdě říšské rady nekyne lidu če
skému tobo nejmenšího. Boj za státní právo musí býti
obcoven s největší energií; proti avatodušnímu pro
gramu a proti odstředivým ideám německým musíme

= postaviti velký státoprávní program! (Výbornělučný souhlas apotlesk. Řečníku se blshopřeje.)

Politický přehled,
Císař František Josef ustanovilv pří

pisech k rakouskému a uherskému předsedovi mi
nisterstva kvotu Rakouska na 65:6, Uher na 34'4"/e.

-. Wittkovo ministerstvo vykonalosvé
poslání schválením příkazného zákona, prozatím
ného říšského j rakouského rozpočtu na r. 1900
na základě 6 14. stát. základních zákonů..Za jeho
vlády zrušen byl též novinářský a. kalendářský
kolek. Nástupcem šl. Wittka 'v úřadě předsedy
minister. jmenuje se'od g. ledna bývalý ministr vnitra
v ministerstvu br. Clarýho, ministr obchodu v mi
nisterstvu barona Gauteche a bývalý presidialní
-chef předsedy ministerstva br. Badenu. Nové mi
nister, Kórbrovo prý bude úřednické, ale budou prý
v něm zastoupeny členové všech blavních národ

- ních stran. Češi prý: mají býti v novém minister
stvu zastoupení J. Ex. tajným radou dr. Reskem,

* který prý bude buď ministrem krajanem (od r.
-1893 je to místo neobsazeno) anebo ministrem
vyučování. Dle jiné zprávy má ministerstvo kultu
a vyučování opět převzíti -hrabě Byland! Rheidt,
markýz Baguehem jmenuje se ministrem obchodu

a člen panské sněmovny, protessor | Lammasch
ministrem spravedlností. Nové ministerstvo má
učiniti říšskou radu dělnou uskutečněním česko
německého smíru. SI. Kórber požívá plné důvěry
mocnáře, který při propuštění wipisterstva hraběte
Clarvho vyhradil si jeho další službv a jemuž
vyslovil své obzvláštní uznéní, Šlechtic Kdrber
vypracoval nový projekt zákona jazykového pro
Cechy a Moravu a který prý pro Čechy stanoví
opět českou úřední řeč v krajích českých. Jak
známo, vyslovili se předáci české i německé strany
pro nutnost uskutečnení národního smíru, dvšak
budou-i míti přel voliči odvahu příští ujednání
bájiti, za to ovšem ručiti nemůžeme, poněvadž
koždý nemá takovou odvahu hájiti své ujednání
tuk, jak to r. 1890 a 1891 Činil pan dr. Fr. L.
Rieger. Avšak teď hrozí absolutism!

Z delegací. Ku konci minulého týdne po
volily delegace vzdor válečné řeči Grégrové pro
zatímní rozpočet a dr. Kramář, Pacák, Russ a
Dumba vyslovili touhu po národním smíru Na
začátku schůze podali delegát: Stránský a sou
druzi k ministru vojenství tuto interpelaci: Dle
souhlasných zpráv českých časopisů bylo prý dne
20. t. m. v Olomouci vojenským soudem 7 dra
go.nů z Přerova odsouzeno přímo drakonickým
spůsobem do těžkého žaláře od 1 roku až do 3
let, poněvadž prý zpívali národní písně. Tato
zpráva spůsobile nejen všeobecný úžas, ale i ve
liké rozčilení v obyvatelstvu a to tím spíše, že
příčiny odsouzení, jakož i celé jednání vojenského
soudu bylo tajeno. Podepsoní činí tudíž dotaz:
1. Jest Jeho Excellence o.hotna oznámiti delegaci
příčiny zmíněného odsouzení a předložiti akta
soudní? 2. Jak může Jeho Excelence ospravedl
piti tuto neslýchanou přísnost, která s domnělým
proviněním odsouzených není v žádném poměru ?
Referent del. Dumaba podsl krátkou zprávu a
doporučoval předlohu ke schválení. V povšechném
rokování ujal se slova nejprve dr. Ed. Grégr,
jenž pravil: Delegáti čeští budou blasovati proti
předloze. Naše oposice proti společné vládě vy
světluje se událostmi, které nastaly v politice
vnitřní. Tyto vnitřní poměry říše mají veliký vliv
také na poměry zahraničné. Hrabě Kálnoky pra
vil svého času, že si přeje spořádaných poměrů
vnitřních, eby s tím větší váhou se mohl zasa
zovati o velmocenské postavení říše na venek.
Vlastní příčina neblahých poměrů vnitřních musí
se hledati v národnostních bojích v zemích koruny
české. A tyto boje byly vinou předešlé vlády
ještě přiostřeny spůsobem před tím nebývalým
Celá rakouská politika vůči českému lidu směřo
vela vždy jen ke zničení státního práva českého
a k poněmčení lidu čili k národnímu a politickému
zničení českého národa. To byla politika absolu
tismu, to jest i politika ústavních vlád. Ale není
pro Rakousko politiky zkoubnější, než jest tato,
Ministr vojenství nebude odpírati, tvrdíme-li, že
by země německé bez Slovanů nikdy nebyly
mohly odolati útokům z venčí jako na př. ve
válce sedmileté. Čechové a Maďaři nezřídili Ra
kousko proto, aby v něm politicky, národně 4
hospodářsky byli zahubeni, nýbrž aby v něm na
Jezli ochrany pro svůj rozvoj. A toto poslání má
Rakousko i dnes a jen v tomto poslání spočívá
oprávněnost jeho existence. My Uhróm přejeme
jejich samostatnost, ale Uhři neměli by zapomí
nati, že i my máme stejné právo a neměli by se
spolčovati se živly, kteří — kdyby se jim poda
řilo udolati a zničiti český národ — rovněž tuk
výbojné a germanisačně by postupovali proti Ma
ďarům. Ministr zahraničníčh záležitostí ať odpoví
na otázku, co by bylo z Rakouska, kdyby neně
meétí národové byli bývali před rokem 1866 po
němčení. Rakousko bylo by dnes provinčil Ně
mecka a Habsburkové vasaly Hohenzollernů. Co
by se stalo dnes z Rakouska, kdyby se vláda na
lezela v rukou německo-nacionálních vůdců? Vel
konémecké hnutí v Rakousku a jeho cíle jsou
celému světu známy jako velezrádné. | Bojuje-li
národ český za svá národní práva, bojuje v zájmu
celé říše a dynastie. Kdo radil ke zrušení jazyko
vých nařízení, ten dal panovníku špatnou radu.
Mluví se, že vyšší byrekracie to byla a generalita,
které se zasazovaly o zrušení jazykových nařízení
a o pád ministerstva Thunova, Tato byrokracie
jest opravdu známa jako zuřivá nepřítelkyně ná
roda českého ode dávna. Její moc musí býti zlo
mena. Též Německý císař prý vyslovil nevoli nad
potlačováním Němců u nás. Němci stávají se proti
nám pořád útočnějšími a proto nám není spolek
s Německem sympatickým Řečník je pro české
státní právo a revisi ústavy. To praví nikoli jako
Čech ale jako Rakušan. Dr. Rss trdil, že ja
zyková nařízení musila býti zrušena, protože prý
znamenala utlačení Němců. Byl proti zatahování
německého císaře do rokování, Čeští poslanci hla
sovali pro vyslovení důvěry zahraničnému mini
strovi Goluchowskému -a diví se, proč jsou po
jednou proti němu, Budoucnost Čechů závisí od
jejich pokojného spolubytí s Němci. Dojde-li ke
smíru, pak na každý pád vážnost rakouského
státu značné stoupla. Řeč svoji končil s přáním,
aby se národní smír zdařil. Dr. Fueke pravil,
že po řeči Grégrově k smíru sotva dojde. Grégr
prý žebral o přízeň Maďarů, ráz rakouského státu
prý je ale německý. Němci prý sáhli k obstrukcí
jen.z nutné sebeobrany. Hájí armádu, trojspolek,
Němci chtějí smír, ale státní právo neuznají nikdy.

Rovaoprávnost prýnesmí vésti k utlačování Něm
co. Dr. Kramář bájí federalism proti německé“
mu centralismu, který roznepřátelil rakouské ná
rody. Němci žádají pro sebe vůdcovství v Čechách
i v Rakousku, ale Čechové se nechtí dát snížiti
ns plemeno inferiorní. Otázka vnitřní úřední řeči
není otázkou lidu, nýbrž otázkou správní, Ně
meckému lidu se tím neškodí a zavedením české
úřední řeči se nám nedějí žádné ústupky. Českému
národu bylo vzato, co již měl a co mu patří.
Zrušením jazykových nařízení neměli Němci začít
a neměli hnáti český národ do nejkrajnější opo
sice. Češi nech'í, aby se vládlo proti Němcům.
Chtí-li tito žíti s námi v míru, ochotně jim podáme
k tomu ruku Národní smír a rovnoprávnost ra
kouských národů jsou podmínkou existenceRa
kouska. Dr. Paeák pravil: Vyřiďne otázku ná
rodní a pak se dohodneme v otázkách politických
a hospodářských. Nesmíří li se Češi a Němci, po
znají brzy oba, že pracují pro někoho třetího a
konečně budou přsce nuceni říci: K čemu ty
hlouposti, podejme si ruku (Smích)! Opakuji
ještě jednou: Jsme ochotní zasednouti ke konfe
renčnímu stolu a vyjednávati poctivě s Němci ©
mír. Mír byl bv požehnáním pro Český i německý
národ! — Posléze podal p. dr. Pacák k ininistru
zahraničných záležitostí dotez ve příčině soustav
ného vypovídání rakouských hospodářských a prů
myslových podaných Německa. Proč p. dr. Pacák
neřek! přímo českých rakouských poddaných?
— Posléze byl společný rozpočet jak v rakouské,
tak v uherské delegaci schválen,

Německý císař Vilém zařinčelsi v no
vém roce opět šavlemi, velebil svého děda, svou
vítěznou armádu a pravil, že německé válečné
loďstvo nutno zrovna tak rozmnožit, jako armádu.
Knížete Hatzfelda, vrchního presidenta ve Slezsku
povýšil na vévodu a německého velevyslance, hra
běte Filipa Eulenburga pro zvláštní jeho z$sluhy
o Německo a Prusko povýšil na knížete. Pruské
listy útočí prudce na Čechy a Edvarda Crégra.
Protestantská Kreuzzeitung napsala v novoroční
úvaze, že se Slovany nelze vůbec provésti žádné
bo systému parlamentního, protože nemají žádné
kázně a nepodřizují svých zájmů celku. Rakousko
prý jest udržováno kromě dynastií jenom ještě
příslušenstvím k trojspolku. Orgány hraběte Go
luchovského a rakouské vlády na tento provoka
tivní ton mlčí. Pouze katolický »Vaterlanda po
zásluze klepe »nepovolané« protektory Rakouska
v Berlíně, kteří činí všecko, aby rakouským uáro
dům Německo a trojspolek zošklivili. «Fremden
blait«, orgán hraběte Goluchovského, dělá Gré
grovi kázaničko.

Boje jihoafrické stivají sestálezajíma
vějšími. Všechny evropské velmoci, Amerika a
Japonsko poslaly do tábora burského i anglického
vojenské své zástupce, aby tam studovali nejen
burskou taktiku ale též účinky moderních pušek
a děl, Burské střelné zbraně donášejí dále než
anglické, Buři střílí z pušek i z del bezdýmným
prachem a protože nosí hnědé šaty, není je možno
od zemi rozeznat. Boucháni, tedy hukot pušek,
zaniká již ve vzdálenosti 1.200 metrů a protože
vystřelené koule zabíjejí ještě na vzdálenost 3.000
až 4.000 metrů, tedv vojáci obyčejným okem ani
zpozorovati nemohou, kde stojí nepřítel a odkud
střílí, oni slyší jen svíštění kulek a vidí, jak ká
marádi jejich jimi prostřelení neb ranění padají.
Úspěchy burů nad Angličany lze si vysvětliti ne
jen větší nosností jejich pušek a děl a větší jisto
tou při cílení, nýbrž také tím, že každá malá je
jich četa a důstojník opatřen jest polním kukátke
kterým nepřítele i na velkou vzdálenost vypátrají.
Burštl střelci vyzvějí pak vzdálenos*, v jaké se
od nich angličtí nepřátelé nalézají tím, že střílí
do snadno znatelaých bodů, na př. do balvanů,
bromádek písků atd. a že polními kukátky let
střely sledují a dle odrazu prachu, hlíny, kamínků
atd. pak vidí, kde koule dopadla a narazilo. Když
je takto postavení Angličanů zjištěno a buři mají
cíl svých pušek stanovený, počnou pálit do An
gličanů, kteří pak padají jako snopy. Tím si vy“
světlujeme velké ztráty Angličanů a pramalé burů.
Stříleti jiným způsobem, do neurčita, je zbytečným
plýtváním střeliva. V příštích válkách budou hráti
polní kukátka a dalekohledy velké úloby. Polním
kukárkem bude třeba opatřiti každého poddůstoj
níka, každá setnina bude pak muset míti daleko
hled na podstavci (stativu), aby nepřítele i na
velké vzdálenosti vypátrala. — Angličené se chlubili
velice podezřelým vítězstvím, kterého měl dobýti
generál Frencl s plukem pěchoty, dvěma švadro
nami a jednou battérií mezi Rensburgem a Co
lesbergem, 20 míl severněji od Rensburgu leží
cím. Přepadl patrně menší oddíl burů, kteří před
anglickou přesilou na východ uprchli; anglické
zprávy aspoň o počtu střelených a zajatých burů
ani nepípají. Angličané však neobsadili Colesberg a
bury mají v zádech. Za to v Ladysmithu zmahá
se dysenterie a horečka, bombardování města pů
sobí Angličanům velké ztráty na důstojnícíchi
mužstvu; dny Ladysmithu jsou sečteny, neboť
nedostatek vody a stravy obležení nevydrží. O po
stavení Anglíčanů pod poraženým generálem Me
thuem, u Kimberleye s Mafekingu, anglické zprávy
tvrdošijně mlčí; nemohou patrně nicpotěšitelného
zvěstovat. Podél řeky Tugely opevnili se buři
v délce 16 angl. mil. Postavení jejich dle zprávy
generála Bullera, který očekává posily je nedobytné



Drobná obrana.
'Vzteklima. — Po mnohé týdny nevšímá

me si fanatického pastoraŠádka a jeho Hlasů ze
Siona. Nedávno však byly jsme tázáni, proč ml
číme oproti jizlivostem jeho? — Mlčíme proto, že
si nechceme Obnovu stále hyzditi polemikami
s člověkem, který nic jiného neumí, než hrobé ae
dotýkati všeho, což z katolicismu i liberálům po
svátného jest. V posledním čísle — snad aby na
vnadil předplatitele — napsal o článcích Obnovy,
— jako k. p. „Krev“ —takový odstavec, že neza=
sluhuje jinébo jména, než vzteklina. Čím více
články „Obnovy“ docházejí obliby, tím více vzte
ká se p. pastor rannský. „Obnova“ půjde i na dále
svou cestou a bude psátí na ochranu křesťan
skébo lidu, třebas se p. Sádkovi více
líbil žid, než katolík. —Co pak 80 té ne
snášenlivosti při pohřbívání těl jinověrců týká, tu
dvojctihodný pán ať ae jde ptát, kdo z jeho kol
legů nepřijal poceatného mrtvého žebráka do mar
nice na evanjelickém hřbitově, poněvadž by to byl
mobil býti katolík. — Tak „pane pastor, to 8i
dělaj', to maj' dobrý“ |

Drobné zprávy.
Velectěným čtenářům Obmovy. Za

hajujíce VI.ročník „Obnovy“, dnes ve vých. polovici
Čech týdenníku nejrozšířenějšího, slibujeme, še bude
$na dále naší snahou upřímnou, abychom„Obnovu“
články apologelickými, věcnými správamí 0 pomě
rech polití kých, sociálných, osvětových, říšských,
semských, okresních $ obecních zvelebili. „Náro
dohospodářská příloha« budevěnovánahlavně
sájmům rolníckýma šivnostenským,feuilleton
a drobností pěstovali budou část sábavnou.
Obnova vynasnaší se tedy rosšířením obsahu 4

prohloubením átky dostátí všem povinnostem, které
na vášně a věcný redigovaný týdenník se kladou.
Žádajíce velectěných pánů čtenářů sa sachování
posavadní přízně, prosíme, aby nás v obraně práv
a hájení potřeb a požadavků českého lidu jakoš 4
sasíláním všeobecně zajímavých zpráv a sískává
ním příznivců a předplatitelův podporovali.

P. T. páni adressát:, jímě jsme poslali „Ob
novu“ ma Nkázku pak-lí ji sami odebírali nemíní,
račteš na ní uposorniti své známé V hostincícha
nádrašních restuuracích ať šádají nuši přátelé
předplacení a vyložení „Obmovy.“ Kdo nevrátí
M. číslo „Obnovy“, toho budeme poklá
dati za našeho odběratele. .

Redakce a administrace „Obnovy“.

Projevy díků a oddanosti nejdůst.nu biskupovi královéhradeckému.
ří schůsi politickéobceRoubovice v Podla

šicích dne 3. tohoto měsíce, usneslo se obecníga
stupitelstvo vedáti nejpovinnější dík Jeho Milosti
biskupské sa otcovské sastání se českého národa,
ješ bylo v Národní Politice č. 359 a dříve kato
bickými listy uveřejněno. Kéš máme více takovývh
hodnostářů, jenš s národem českým cítí! Za vý
bor: Sládek, náměstek. Ze Zbečníka. Dne
1. ledna konána v obci naší na vyzvání oberniíhosa
stupitelstva důvěrná schůze občanů, v náš tito pro
testoval proti srušení jasykových nařízení. Zustu
pitelstvo obecní zastavilo vykonávání všech funkcí
v přenesené působnosti. Ve schůsi čten tóš projev
Jeho Milosti,nejdp. biskupa Edvarda Jana
Brynycha, který přinesla „Obnova“v č.43, sa
ní pak „Kat. Listy“, „Nár. Politika“, „Hlas Ná
roda“ a j. Projev nespravedlivé jednámí vůči
českému národu po sásluse odsusující potkul se
s všeobecnýmsouhlasem a J. B. Milosti sa rásný
a otcovsky projev tento provolávána za hlučného
potleskusláva!

Mimořádná schůze městského za
stupltelstva v Hradci Králové konalase
ve středu 3. ledua o 5. hodině odpolední. Sterosta,

dr. Fr. Ulrich, zahájiv echůzi, pravil, že pří
iny, které většinu českých obcí a zejména skoro

všecka česká města krajská přiměly k tomu, že za
stavily přenesenou působnost, jsou známy a není třeba
o nich se šířiti. „Městská rada usnesla se jednohlasně
na tomto návrhu: Slavné městské zastupitelstvo ra
čiš usnesením zastaviti vykonávání přenesené působ
noati, pokud povinnost tato obci zákony zvláště při
kásána není a uložiti postupné provádění nanesení
tohoto městské radě“. Návrh tento byl přijat ode všech
ve echůsi přítomných členů obecního zastupitelstva
jednohlasně.

Jeho Hilesť mdp. biskup Edvard
Jam Nep. onemocněl na nový rok měrou, že musel
odříci přítomnost při velkých slnšbách Božích a svou

mši av. v tichosti teprv © půl 11 hod. ve svékap!isloužiti. — Dnes se má již lépe, ale z cesty do Olo
mouce ku posvěcení nového p. arcibiskupa dne 6. ledna
v metropolitním chrámu sv. Václava muselo sejíti. —
Kníže arcibiskup Pražský, baron Lev Skrbenský
s Hříště přibude 13. ledna státní rak. uher. drahou
do Prahy v tichosti a ubytuje se v domě kapitalního
děkana vadp. dra. Hrádka. Introuisaci vykoná 14.
ledna buď papežský nuncius Taliani anebo ndp. kní
žearcibiskap olomouckýTheodor. Teprve po intro
nisaci odebéře se nejdp. pražský knížearcibiskup ve
slavnostním průvodě do svého arcibiskupského paláce.

Agenda při městské obel králové
hradecké. Podacíprotokolpurkmistrovskéhoúřadu
obsahoval v r. 1809 běžných čísel 13.640 (loni 13.117),

s nichš přenesené působnosti týkalo se 65.046čísel.
Protokol c. k. okresní školní rady čítal 1089 čísel.
Schůsí městské rady konalo se 50 a vyřízenocelkem
2260 článků. Městské zastupitelstvo mělo 13 zasedání,
Pevnostní odbor « městskou radou měl schůzí 16 a
vyřídil 215 sálešitosti. Mimo to konány byly časté
komise pro zavedení pitné vody z Plotišt du města,
komise na stavba jatek a pasedagogis,dále schůze
odboru právnického, technického, živnostenského, vo
dárenského, lesního, musejního, praelíminárního a re
visatho, zdravotního, chudinského, sastavárenského a
břbitovního.

Na místo měst. důchodního v Hrad
cl Králové došlo dosud 82 žádostí. :

Nadání Josefa Bartušky. Při nadání
Josefa Bartušky pro mediky, kteří « vyznamenáním
stadují a příslušní jsou do Hřádce Králové, obsadí se
místo 1., 2. a 4. od 1. října 1899, kašdé s požitkem
v obnose ročních per 8500zl. r. č. a 8 nárokem na
náhrada útrat promočních. Lhůta k podání žádostí
c. k. místodršitelství stanovena jest do 31. ledna 1900.

Dary ma „Adalbertinum.“ Vadp. ka
pit. děkan a pap. prelát Dr. Al. Frý-lek 100 zl., vsdp. ka
novník Barták '00 zl.. vdp. děkan Šinkora 30 zl.,
vdp. Tondl 10 zl, vdp. farář Soukup 20 zl., vdp. fa
rát Beránek 4 zl., dp. kaplan Hrdina 3 zl. „Zaplat
Pán BůhI“

slavnosti „Vánočního stromku“ ve zdejším ústavě pro
blachoněmé (dne 23. prosince m. r. odbývané) pro
chlapce: 8 štruksových obleků, 6 zimníků, 12 zimních
čepic a 24 nákrčníků; pro dívky: 12 zimních obicků,
30 loket barchetu na noční jopky, 12 kartovnových
šátků a látky na záplaty. — Mimo to poslaly násle
dající dámy ještě tyto dary: pí. Radolfa Červená: 6
knížek z Dědictví av. Ludmily; pí. Marie Dadková:
jablka, ořecby a fíky; sl. Adéla Eiglová: 6 párů po
nožek; pí. Božena Franková: 1:) loket barcheta; pí.
Jalie Ganzová: 3 mobairové šátky, 3 páry punčoch,
4 páry nátepníčků; pí. Aloisie Janečková: [2 m. látky
na Šaty; pí. Karolina Mabrlová: ořechy, cukroví,
obrázky, 3 tucty kapesníků a 12 párů punčoch; pí.
Aona Nováková: 1 tucet kapesníků; pí. Albína Ře
pišová: cukroví a 6 pošt. listů úsporných; pí. Marie
Slaková: 3 páry punčoch a 12 kapesníků; pí Aloisie
Šantrůčková: 1 a půl tucta kapesulků; pí. Pavlína
Tolmannová: 6 ozdobných zástěr a 12 obrázkových
knížek; pp. Darchének, Fiala a Šejroba darovali cu
kroví; p. Jelínek: evíčičky na vánoční stromek“ p.
továrník Albrecht Mahlbarg ve Smiřicích poclal bedna
vína a p. Vojtěch Rážž: ořechy, kaštany, fíky, pome
ranče a čokoládu. — Nejmenovaný zaslal 16 zl.; vedp.
Václav Vaněk, Lisk, vikář v Záboři a Kutné Hory
5 zl.; pí. Anna Škabradová 5 zl.; p. Jap Javůrek
5 zl.j pí. Steinfeldová, choť c. k. místodršitelského
rady 3 =1.; vdp. Josef Procházka, děken v Dobřeni
cích 2 sl., jablka a ořechy; p. J. Muška, bostinský
2 zl. a p. MUDr, Josef Holeček 1 zl. — Správa
ústavu vzdává jménem chudých chovanců všem dobro
dincům nejvřelejší díky a zvláště volá upřímné: Za
plať Bůh! volecténým dámám dobročinného komitétu,
jež každoročně tak vek veliké oběti přinášejí ve pro
spěch ubobých hlachoněmých,

Studijní Jubilejní madace. Zvěčnělý
vadp. Ignát Bílek, pap. komoří a b. vikář v Kun
valdě, založil u b. chlap. semináře „Borromea“ dvě
studijní nadace na pamět 50letého vladařského jubilea
J. V. císaře a krále Fraatiška Josefa I. složiv k tomu
účeli krátce před svou emrtí jistina 8000 sl. Právo
požitku nadace mají v přední řadě příbuzní z rodu
zakladatelova, po té rodáci z Kunvaldu aneb z Bar
tošovic, v nedostatku těchto posléze i jiní chovanci
b. Borromea. Presentační právo po smrti sakládate
lově příslnší na návrh faráře Konvaldského ndp. bi
skopu královéhradeckému,

Osobní. Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo
ráčilo Nejvyšším rozhodnutím se dne 14. Jistopado
m. r. dle výnosu c. k. místodržitelství v Praze ze dne
2. prosince 1899 čís. 303.874 a výnosem c. k. polic.
ředitelství v Praze ze dne 13. prosince 1899 č, 21.666
nejmilostivěji svoliti, aby dp. Jan Holejšovaký, kněz
dioecése královéhradecké, t.č vikarista, kaplan a ka
techeta při vad. král. kolleg kapitole na Král. Vyše
bradě v Praze, jakož i jeho bratr p. Karel Holejšov
ský, český gymn. professor v Marienpoli v Rusku,
v stav šlechtický, kterýmě jich slavný předek Jan
Holejšovský ze Slavětína od c.saře a krále Ferdinan
da I. r. 1059 vyznamenán byl, opět povýšení byli a
s praedikátem ze „Slavětína“ se psali.

Z jednety katolických tovaryšů.
V sobotu a v neděli dne 6. a 7. Jedna pořádá jednota
vánoční hra „Jesličky“ vždy o 5. hodině odpoledne
ve dvoraně „Adalbertina“. Ples stanoven na 1t. února.
Valná schůze bude se odbývati dne 14. ledna. Jednotě
darovali osvědčení přísnivci vedp. prelát Dr. Al. Frý
dek 10 zl. a vdp. professor Tondl 16 sl. „Zaplať
Pán Bůh“

Nešvar při dovozu ledu. Pamatujise,
že, když jsem šel jednou po ulicích vratislavských s
pohodil na ulicí kousek ukrčeného papírku, že mne
sdvořile zastavil pruský policajt a pravil: Pane, vy
jste něco ztratil. Račte sí to laskavé zdvihnout, Po
chopil jsem jemný pokyn. Jednalo se o spečistění ve
řejné ulice. U nás v Hradol vylóvají mnozí nádobí
s neparfomovaným obsahem na ulici a zeneřádit ná
městí všelijskými odpadky, nepatří k necnostem. Páni
ledaři házejí led zrovna pod nohy lídem a jest jim
zcela lhostejno, zda-li to někomu nohy pobmoždí
anebo přivede-li jej k pádu. Ještě bůře je na silnicích.
Spadne-li kus ledu panu povoznížori, nezdvihne ho,
uechá jej klidně ležet a je mu docela Ihostejno, pak-lí
nejbližší passant neb kůň přes kus leda klopýtne «
zlomí si při tom nohu nebo ruku.

Lidová knihovna. V roce 1809bylo s
městské lidové knihovny od 237% členářů vypůjčeno

6196 svazků, Od založení knihovny 4. října1896 vy
půjčilo si 8311 čtenářů 22.418 ovasků. Nejvícečtou
se spisy Němcové,Světlé, Babeše, Hálka, Třebísského,
Jiráska. ha, Vereea, Nerady a Hermana. Knihovna
lidová čitá přes 1200 svasků a obsahuje všecky spisy
nejpřednějších našich spisovatelů, :

Z kanceláře Klicperova městskéhe
divadla. V neděli se dárá Kolárova historická tra

godie „Zižkova amrt“. V pondělí dne 8. ledna za příinou skoušek ku příštímu představení zůstane diva
dlo uzavřeno. V úterý dne 9. jest čestný večer paní
E. Sakové, k němuť ai obrala Skribeova „Adriema
Lswnorer“, v níž hraje paní benefitientka parádní ti
talní úlohu. Ve středu hraji se Blamovy „Nervosní
ženy“, dosnd v městském divadle neprovozovaná no
vinka. Ve čtvrtek za příčinou příprav k „Vrchlického
Exulantům“ nestává žádného představení. V pátek
dne 12. jest benefiční den p ředitele Suka, kterýž si
zvolil „Exulanty“ za svůj příjem. V sobotu dne 13,
jest poprvé v měst. divadle Hiadikův „Nový život“,
V neděli 14. dává se Kolárova „Magdalena“ v novém
naštudování. Na pondělek dne 15. ledna chystá ředi
telství „Paní Lenerdierova“ kteráž právě v těchto
dnech odbývá na prknech „Národního divadla“ ové
úspěšné debut.

Změna v advokacii. Pas JUDr.Karel
Doubrava převzal advokátní kancelář po JUDr,
Kuklovi v Žamberku. — Pap JUDr, Kukla, otevřel

Taje, topíme se v blátě. Letosnapadlo
neobyčejné množství eněbu. Nahlížíme, že finance tak
přetíženého města jako jest Hradce Králové, nedovo
lují, aby maesy sněhu rázem ae odstranily. Teď však
taje, rozpouštějící se sníb mizí ve stokách, ale be

měla nastati radikální náprava. Nájemné je v Hradci
sice tak vysoké jako v Praze, činžovní groš obnáší
více uež přirážky, ale ve prospěch a pro pohodlí obe
censtva se skoro nic nečiní, Jako jinde je to zvykem
s předpisem, má se též v Hradci pánům mojitelům domů
pod pokutou přísně nařídit, aby zamrzlé chodníky řád
uč pískem posypali, tak aby lidé při kluzku pádem ne
přišli k úrazu, dále čerstvě napadený sníh má se do
určitých hodin z chodníků odstranit a konečně při
tání mají ve rozpouštějící se škraloupy ledu a snčhu
zavčas odstranit. Tím by se usnadnila passáž a umož
pila by se větší čistota v městě. Odvážení sněbu a
ueřádů by se tím usnadnilo a čistění ohodníků nezvý
šovalo by náklady obce a tudíž poplatníků.

Obce jsou povímmy sbírati berní
přirážky. Finanční senát nejv. správního soadu
rozhodl dne 2. ledna, že obce musí sbírati berní
přirážky, poněvadž podle reformy berní za základ vý
měru daně z důchodů a daně živnostenské pokládají
se přihlášky, které každý poplatník vyplní. Tyto ae
sbírají obecními sluhy a dodávají berním úřadům
v přenesené působnosti.

Benefiční představení pana ředi
tele Suka konati se bude v pátak dne 12. ledna.
Dávati se budou „Exulanti“ a pan ředitel Suk vy
stoupí v hlavní uloze. Pan ředitel Suk jest duší své
divadelní společnosti, kterou povznesl na takovou umě

Jeckou výši, o patří k nejpřednějším divadelním epolečnostem v Čechácha na Moravě. Pan ředite) Suk
jest výtečný společník a osvědčený herec; mé všady
jen přátele, nepřátel nemá žádných. Benefiční jeho
představení bude slavnostním a v divadle bude zajisté
nabito samými přáteli a přítelkyněmi.

Bezobicdnosí sevorozápadeí dráhy
při zavirámí přejendů přes koleje. Silnice
vedoucí z Hradce Králové přes Pražské Předměstí ke
Kuklenám, která spojuje Hradec s Pardabicemi, Do
břenicemi, Urbanicemi, Libčany, Stěžery a Nechani
cemi, tedy s Prahou i Nov. Bydžovem, číní se pc
valný čas ve dne i v noci neajízdnou. Když se po
stavil viadakt na siluict bradecku-všestarské, myslile
se všeobecně, že v tuto strana se bude díti pošino
vání železničných vozů a seřaďování jich v jednotlivé
vlaky. Projekt tento prý se však ukázal pochybeným;
pošínovéní vosů © jich seřaďování děje se směren
právě opačným, vozy a vlaky zatarasí často na 20 |
více „inat silnici bradecko-kuklenskou. Je to starý
nešvar, který způsobuje zvláště potíže v tržní dny,
při dopravě řepy do cakrovaru a odvážení řízků, při
bnauí dobytka a při povozních jizdách vůbec. Kogj
a volí za sychravých a mrasivých dnů, když musí přeg
šreňky 10 až 20 minut v nepohodě stát, se zacbladí,
uloví si nesčetné nemoce a často i zárodky omrti
Stejně trní zdržováním jízdy a přechodu zdraví lidské!
Věříme, že židovští akcionáři vydělávají velká pro
centa, dividenty a euperdividenty, kdo však nahradí
rolníkům a povozníkům promaškaný čas, ztráty Bu
sdraví | majetku? K vůli rozbité skleněné vabulce
alarmovány byly často celé čety četníků, trpí-li však
rolníci, povozníci, obchodníci a průmyslníci sdršová
ním dopravy a velikou strátu va majetku. následkem
onemocnění, léčení a ubyuutí lidí i zvířat, tu stát na
ochranu obrovské většiny křesťanského obyvatelstva
nečiní ničeho. Kdy se konečně přičiní c. k. okresní
bejtmanství a místodržitelství o odstranění těchto kři
klavých nešvarů? Naše živnostenské inepektoráty tre
stají okamžitě každého řemeslnička, obchodníka a
továrníka, není-li o dělníků ubytování, zdravotní čas a
pracovní dobu přísné postaráno, Když však dělník 4
cukrovaru i strojírny atd. spěchá z dílay a z tovérny
k obědu, kdyš ženy s matky jejich dítek a odrostlejší
děti samotné nesou srým otcům a bratrům do víloy
a továrny oběd a musí pak v bláté, dešti a sycbravé
nepohodě 10, 15 a 20 minat čekat, když se zachladí,
onemocní, spůsobí ci ztráty na zdraví | majetku, kdyš
stratí čtvré až půl bodinyčasu k odpočinku po úmorné
práci, ta si toho sluvné inspekční orgány a státní
sdravotní orgány ani nevšímnou. Oož mé drába št



dovských akcionářů větší a lepší" nárok na ochrana
svých práv neželi Křesťanskýdělník, živnostník, roláík
a továrník? My sondíme, še všichol státní občané
mají stejné právo. — .

© Bohatý lev. V Kněždaběu Strátuice, kde
bydlí vynikající slovácký malíř Úprke, míral před lety

Slovákům velký stav zvěře dělal nesmírné škody, pro
najal honitba rolnický poslanec Pavlice. Letos měl
mímo nadání tak velkolepý bon, jaký s' ani kníže
Schwarzenberg a císař Vilém nemůže dopřáti. Z Mag
nisovských lesů přiboslo se před sv. Sylvestrem 80
divokých prasat do obecního nevíru. Když to sporo
foval poslanec Pavlice, sesval hned všecky sousedy,
kteří měli pušky a klacky, skrátka a dobře honu ne
černou svěř účastnila se celá vesnice. Střelci 1 honci
obstoupili celé dsičí stádo. Pif, paf, pufl bouchalo to
se všech stran. Bylo klaní, bylo porůbání, kňonrání
4 kvikání. Marně se vztekali generáli, hlavní kusové,
marně se snažily bachně chrániti svá mlaďata, frišlata.
Postříleno a pobito všecko do jednoho kusu. V Kněž
dubě bylo o Sylvestra plesno a veselo, bylo hodování
i plování, Poslanec Pavlice ponechal totiž všecka po
atřílené a zabitá prasata sousedům, jimě kančí se šíp
kovon omáčkou a křenem, zapíjené slováckým ohni
vým vínečkem, slivovicí a jalovcovou, výtečně chut.
nalo, Co slavná obec kněždabská o Sylvestru a Novém
roce nesnědla, to visí v komíně a všichni labožníc!
v království Českém, v markrabství Moravakém, vé
vodatví Slezekém, na sousední Slovači i ve Vídni
mobou si na tyto pochoutky dělati dle hosla — svůj
k svému — aspoň laskomíny. „Šak sú včilka Slováci
v Kněždubě páni a smějů sa, že pan brabě Maguoie,
který toliko Šetřily a musí sušit hubu“. — Naš pan
spravoduj má slibenů od súsedů bazerá Šunka a klo
básů, "co sedmkrát jeho přátelé tělo jeho opášů.

Zvěsti z východních Čech.
Velectěnéma zákaznictvu kmihti

skárem v Čechách ! MajiteléknihtiskárenvÚe
chách přijali ve schůzi, dne 26. t. m. v sále Plodi
nové bursy v Praze konané, cenník mezi pomocni
ctvem a principalitou celého Rakouska ve dnech 8.—
11. prosince na společných konferencích ve Vídni obou
stranně ujednaný, jímž živnost knihtiskařská po dobu
6 roků říditi se má. Přijetí tohoto cenníku, jímž aspoň
částečně tušbám našeho pomocnictva vyhověno bylo,
A svýšení cen papíru rakouskými továrnami na papír
nutí i majitele knihtiskáren v Čechách ku všeobec
nému svýšení cen za tiskopisy počínaje 1. led
nem 1900 o 10 procent. Uvádějíce toto usnesení ma
jitelů knibtiskáren v Čechách,— jež vyvoláno bylo
uvedenými okolnostmi — našema velect. zákaznictvu
ve všeobecnou známost trváme s úctou dokonalou za
Jednota majitelů knihtiskáren v Čechách: Ed. Beau
fort v Prase, starosta, Fr. Knapp v Karlíně,
sapisovatel, Fr. Vonka na Smíchově, předseda
českésekce, Jaroslav Peřina v Král. Hradci,
místopředseda české sekce. A. Renn v Prase, mí
stostarosta, Richard Brandeis v Praze, sapiso
vatel, Karel Batter v Chomutově, předseda

německésekce, pogo Gierach v Libeci, místo;předsoda německé sekce.
Norou losertmí kamcelář v Praze

„otevřelFrantišek Hovorka, majitel „Prvního české
bo sávodu novinRřekého“ v Praze, kdež objednati lze
-veškeré inserty pro náš list.

V Náchodě zmizela 20. prosince služka Ma
-rie Čermáková s Opočna, která sloužila u náchod
ského pspírníka Emanuela Kohna. U Kohnů nalezli

tel Čermákovés čistým sice prádlem, ale seď

byla krví potřísněna. Cetnictvopo záhadně smizelé„dívce marně v nejširším okolí Náchoda a v poříčí Me
tuje pátrá. Na Českobudějovicku rovaěžpo celý rok
„marně pátrají po krásné smizelé křesťanské dívce rol
nické s Kaliště| Petronile Filipové.

Od Sázavy = Dolno-Královicka. Z
všech krajů sousedních dočítáme se správ v „Obnově“,
jenom = našeho nikdy ničeho se neobjeví. Proto chce
me aspoň krátce o poměrech zdejšího okresu něco
aděliti Látky je dost a dost ale velmi málo radostné.
Slyšte! Řeka va dělí okres náš na dvě části. Tře
tina okresu obce sa řekou jako: Zruč, Pertoltice, Sla
vošov, Ostrov, Vlastějovice, Lipina, Chabeřice atd. af
po Hranice a Hodkov, kde sousedí okres náš s okre

" 6em Katnohorským jsou v okrese jako popelkaod
strkovány. Všecky tyto obce nemají dosud ani jediné
okresní silnice jvouce tek úplně od avěta odtrženy,
ačkoliv jest v nteh populace větší neš v části druhé.
-Okres staví silnice v Části jižní a Části severní nevě
nuje ani krejcara. Peníse pak přebytečné z okresních
přirážek po leta pilně strká do spořitelen, aby z nich

DynÍ 6e„Podporoae stavba dráby z Vlašimi do KráJovic. Nato však nehledí, že tato dráha obcím za
"Sázavou položeným nepomůže praničeho, protože jed
mak od ní 4—65hodin cesty vzdáleny jsou a jednak
k ní ani přístapu nemejí, leda po cestách tak krko
lomných, jakých by v celých Čechách marně hledal.

Z mnohých vesnic na p velkou část roka ani pryčdostati se nemohou, leda pěškya to ještě, aby na
před dali se pojistiti proti úrazu a smrti. Nedivno
tedy, še s toušebností obce tyto čekaly na brzské
rosluštění otázky okresního soudu a okresu Zbrasla
vického, které však pro sobectví a sávist bohatého
„okresu Kutnohorského čím dále tím více jest oddalo
váno. Jame zde zcela opuštěni, nikdo 60 O nás ne
stará a nikdo o nás věděti nechce, jenom když při
blíží se čas voleb, pak jsme dobří, pak jsou plná
ústa slibů, které ale po odevzdání našich volebních

lMstků provšdy planými sliby sůstávají. Pozorujeme,še nic jiného nás nesachrání neš — svépomoc. Avšak
mašů inteligentních a obětavých marně v našich ss
-padlých obcích se dohledávati. Co by zmohla společná

po patrno na farnosti Pertoltické, kde p. farářránek -a statkář p. Prášek e některými p. učiteli

sa krátký čas takřka vydupali ze země mocné adru
šení hospodářské, jež obstarává společný nákup umě
lých hnojiv, strojů, osvědčených,semen, pokad možno
společný prodej jediných výrobků naších žita a ovsa
a tak osvobosuje národ bývalých „dobrodinečků na
šich“ — nekřtěných vlastenců a učí nás výnosnéma
a modernímu způsobu hospodaření. K tomu nemálo

vicích, pomocí které časem nejblišším uskuteční se
v krnzích hospodářských tak horlivě přetřásaná otázka
obilních skladišť. Jakmile totiš vystavěna bude dráha
ze Světlé do Kácora — Posázavská - ihned stavěti
budou skladiště toto ve Vlastějovicích, na místě již
vyhlédnutém. Takových mužů . potřebovali bychem
v každé obci, pak přestalo by vyssávání selského lidu
našeho obilními opekulanty židovskými, na jejich
milost a nemilost rolník náš je vydán. Pak přestala
by též ta duševní zimalátnělost lidu, která nezadá si
ničeho dobám před r. 1848, kdy panaký úředaík byl
ještě vším. A o té hnusné porobě opět něco příště.

Z Dohalle. Výročnívalná schůze hospodář
ské jednoty pro Dohalice a okolí uspořádána bade
dne 6. ledna 1900 o 2. hodině odpolední v hostinci
„u Růžičků“ v Dohalicích. Pořad jednání: 1. Přijímání
členů a vybírání příspěvků. 2. Čtení protokolu minulé
valné echůze. 3. Zpráva jednatelská za rok 1809. 4.
Zpráva pokladniční za rok 1899. 5. Volba předsedy,

polním pychu, c) o zákonu 0 odpisu daně pozemkové.
7. Volné návrhy.

Z Kutaohorska. (Kapitolak českémuryb
níkářetví.) Jak historie dosvědčuje vynikalo naše okolí
již za středověku bohatstvím rybníků a zvláště ryby
z blízských rybníků Malešovských vážený byly pro
výbornou chof velice, hledány jsouce až na trzích
Pražských. Tohoto bobatého zdroje příjmů počínají si
opět nyní všímati obce naše zajisté ku svémn prospěchu.
V posledním roce po příkladě Suchdolský, kde učiněn
pokus a výsledkem překvapujícím napustily a zařídily
sobě rybníky obce: Dobřeň dva na ponuknutí váže
ného rolníka a starosty p. J. Špinky, Miskovice, Sach
dol, Tuchotice, Červ. Pečky, Radboř, Lhota, Březova,
Křesetice, Bykáň, Močovice a jiné. Věnde pěstována
jest a nasazována výtečná násada Třeboňeká. Ruku
v ruce s obcemi kráčí ku zvelebení rybářství i druž
stva jako na př.: Malešovské v, čele a p. důchodním
Skalou, Roztěřské, jehož duší jest p. učitel Červený
a Vysocké s p. Č.Paušem, starostou Miskovickým.
Ačkoliv jest velmi výnosným toto pěstování dosud za
nedbávaného odbora hospodářského, třeba je při něm
veliké opatrnosti a bedlivosti, neboť enadno výtěžek
celoroční ba víceleté námahy může jedním dnem býti
zničen. Zaznamenáváme výstražné příklady v Březová
a Močovicích, kde za mnoho set zlatých ryb zahynulo
neopatrností. Vylovené ryby byly na př. v Močovicích
vloženy do haltýřů zbotovených ze dříví suchého, které
nabobtnavší zabránilo přístup vzduchu a tak ryby 80
udasily. Zpráva o tom překvapila rybářské kruhy naše,
protože totéž již před dvěma lety stihlo zkušené jinak
rybáře Tuchotické. Jest dobře, když nehoda taková
dostane se do veřejnosti, protože tím předejde se škodě
na jiných stranách. Donfáme, že tímto vzrůstem ryb
níků zabrání se v příštích letech tak citelnému ne
dostatku ryb, jaký zvláště letos jevil se na trhu vá
nočním v Kutné Hoře. Odporučujeme rolnictvu všech
krajů, aby chopilo se tohoto bohatého pramene příjmů,
který zvláště v trpkých dobách nynějších bude vítán.
Podotýkáme, že čánky „Obnovy“ o rybářství k tomuto
vzpražení velmi přispěly a že přáno by si jich bylo více!

Ze Zbraslavicka. Nový rok, o kterém
jsme se domnívali, že nám přinese uskutečnění nejvře
lejšíbo přání celého okolí: zřízení okresního soudu ve
zdejší.n městě, počíná velmi smutně. Naděje naše zdají
ae býti oddáleny na dlouhá opět leta ba snad navždy.
Nepřízeň lidská, sobeckosť jest to, která se staví proti
požadavku tak čistě lidovému. A máme tu veřejně
přibíti ji na pranýř! Žádný důvod věčný,žádný základ,
o něž by ae opříti mohli protivníci naši, jenom ne

přejičnost, že "U mohli bychom se porznésti, vzrňstia si polepšiti. Marněnamáhal se tuto tvrdohlavost
přemoci náš vážený starosta p. Fučík. Jako od skály
odrážela se všecko jeho slova, všecky důvody, jimž
protivníci nemohli upříti síly a vroucnosti. Zapama
tujeme si to však! Tento egoismus Kutnohorských
nemá příkladu. Snad k vůli němu zdržuje i stavba
dráhy, protože by našemu městu mohla přinéstitaké
ušitek. Bolestná kapitola | — Radostnější zpráva za
znamenati dlužno, ženaše obce počínají se probouseti
ku svépomoci. O Čestínězaznamenána byla minule
správa a o obcích západní strany farnosti Čestínaké,
v nichá prosperuje záložna Reiffeisenova. Podobný
ústav hodlají založiti ei obce strany východní, které
dosud sobě samým zůstavény byly, jsouce zanedbá
vány v přízni kruhů význačnějších. P.starosta Ant.

Král s četnými občany a hospodáři okolních obcíchystá se zalošiti totiš zálošnu takovou v novém roce
a myšlenku jeho nalezá věude vřelého oblasu. —
V tuté zimě nynější viděti jest, jak bohatou komorou
zvěře jest naše okolí, která ovšem jest v letě pravou
ranou zdejšího rolnictva. Ač zvěře bylo na podsim
odstřeleno množství, přece sbylo jí ještě více než třeba.
Bude to sase, nezhyne-li za vysokého sněhu, soudů s
nepříjemností pro rolnictvo, až závislo jsouc na libo
vůli odbadců, bude se demáhati oděkodnění, kterého
se mo dostává v míře velmi skrovné, ač velkostatek
nenáleší bankrotáři nebo šida, nýbrě' blechtici!

Z Kuavaldm Oznámili jste již, že 28.
prosince skonal v Pánu Monsignore Ignác Bí
lek, tajný komoří sv. Otce Lva XIII., bisk. konsist.
rada, notář a bývalý vikář v Bartošovicích, ma
jitel zlatého záslužného kříže s korunou, čestný
občan kunvaldský, bartošovický a vorlíčkovský.
Zvěčnělý vlastencem rázu Fr. Sušila. Doživ se 74
let, věnoval celý živo: svůj církvi a vlasti. Jako
opravdový lidumil, založil dům pro chudé; že
byl osvědčeným přítelem školství národního, do
kázal za více než Sotileté veřejné své činnosti
jako kaplan, farář a vikář. Pro vzdělání a mravní
povznesení našeho lidu činil nesmírně mnoho a

jsa střídmě živ, mohl úsporami svými velmí dos
brého vykonati, Ještě v poslední dobé pamatoval
ná studentstvo a věnoval 8.000 zl. na zřízení dvou
nadací pro Borromeisty, kteří studují na gymnasií
v Hradci Králové. Že byl všeobecně 'ctén a mi
lován, o tom podalo na pohřbu nejlepší důkaz
četné účustenství lidu, úředníků, učitelů a kněží,
za jichž assistence konal pobřební posvátné obřady
a kondukt vedl vysoce důstojný kanovník Barták
z Hradce Králové. Zvěčnělému knězi vlastenci
budiž pamět vděčná, ať blaze odpočívá v pokoji!

Obilní skladiště v Kostelel m.Orl.
zamýšlí sříditi tamní bospodáteký spolek. Ve výroční
valné schůzi „na Rabštejně“ v Kostelci vedle obvyklých
zpráv bude též čtení a schválení stanov družstva pro
zřízení obilního skladiště. Členské podíly pánů rol
níků obnášejí jen 10 koran. V zemekém výboru pra
coje se pilně na změně zákona o hospodářských zá
ložnách, okresních a koná se šetření, jak by se zřizo
vání okresních obilních skladišt okres. hosp záložnami
cv nejvíce umožnilo. Rolnický ples uspořádá letos
hosp. spolek 25. ledna. na Rabštejně. Ples bude dosia
veničkem veškerého rolaictva v okresu.

"U'ržnízprávy.
V Aradoi Králové, dne 31, prosince 1899. 1hl.

přeníce zl. 6-20—6-50, žíto al. 4-90—65-10, ječmena
zl. 445 —4-70, oves ul. 2-50—32-70,proso sl. 4-80—6'00,

9-00—0 00, krup 800—21-00, bramhorů zl 120—130,

vébo semínka (inkarnát) zl. 00-00—00'00, máku zl. 16:60
olejky zl. 0'00—0:00, Iněného semene zl. 8:00— 9-50.
100 kg. žitných otrub sl. 6-26, pšenič. otrub zl. 600,
1 kg. másla sl. 090—1-00, 1 kg. sádia vepřového zl,
72-—0-80, tvarohu zi. 0-13—0:14, | vejce 3 kr.

Výkaz za listopad a prosinec 1899.

Členové zakládající splatilidle čísel
po 10 zl: 4., 5., 42 (6—,) 49., 70 (6—), 76

(25:—ů = ullenové skut. po5 zl: 3 (10—),9.,
24 (10-—), 25 (125), 82., 49., 105., 107., 112.,
137., 140 (10—), 162., 186., 195., 196, 197.,
198., 215., 224, 238., 247., 253., 255 (10—),
264 (10—), 210., 275., 292., 314.. 327 (10—),
829., 342., 362 (3 —), — lg4 zl. 25 kr.

Členové přispív. po 2 zl. 50 kr.: II.,
12 (62'/, kr.), 29, 31., (62'/, kr.), 40 (62'/,kr.),
44 (62, kr.), 62 (621, kr.), 73., 86., 61., 91.,
105, 116 (I—), 128., 136., 166 (126), 184,
185., 186., 187 (I—), 189., 190., 192., 194.,
218., 225., 238 (62'/, kr.), 244. 246., 286., 306.,
:09., 326., 330 (5—), 341 (I—), 346., 356
(50 kr.), 362., 377 (I—), 389 (50 kr.), 390.,
391., 396 (50 kr.). 401 (1—), — 86 zl. 25 kr.

Dary. Pl. t. pánové.
Po 100 zl.: Jan Barták, kanovník,— 100zl.
Po 50 zl.: Anonymous z Oustí n. Orl. Ano

ny s Proumeva, E. Krátký, děl. v L. Týnici— I zl.
Po 25 zl.: Fr. Hanzl, kněz nejmen.— 50 zl.
Po 2 sl.: Vik. Hostinné, J. Kašpar v DHitči,

A. Sirůček, Ant. Vančura. = 80 zl.
Po 16 zl.: Al. Broul, — 15 zl.
Po 10 zl.: J Pacbolík, Št. Dvořák, V. Ma

rek, Mik. Šimon, V. Vintera, Fr. Rešín, K. Je
dlička, Fr. Hroneš, Jos. Dej, Jos. Beran, A. Ště
pánek, Ad. Pažout, Al. Nývlt. Vince. Novotný,
A. Schreiber, V. Šinkora, A. Mrkvička, Jos. Plo
cek, A. Holub, J. Kobr, Al. Konvalinka, J. Pfeffer,
V. Piloáček. — 230 sl.

Po 6 zl: J. Řehák, J. Tichý, Podhrázký,
= 18ul.

Po Ó sl.: Al. Štemberg, Fr. Lang, A. Bar
toš, V. Oliva, J. Selicbar, J. Kostkan, Fr. Mimra,
J. Habal, Al. Vašatko, Fr. Vohnout, Ant. Pičman,
Fr. Burghardt, Č. Jůzi, V. Kudrna, Em. Čihák,
J. Ot., J. Letošník, Joa. Šťastný, Ant. Brdíček,
V. Vykonukel, Jos. Barvíř, Jos. Najvrt, Jos. Lu
dvík, prof. Horáček, Ferd. Kutscber, V. Hlavsa,
Jos. Poláček, Jos. Pátek, Vojt. Jelínek, J. Vaní
ček, (Oabielavice) Boh. Neuman, Jos. Forman.
Fr. Koten, V. Nepokoj. Fr. Štěpánek, V. Hvězda,
Fr. Kratochvil. — 186 zl.

Po 4 sl. 50 kr.: Antoo Šklíba, — 4 zl. 60 kr.
Po 3 zl.: J. Kohn, Vince. Němeček, Jos.

Kousal, Fr. Kobliscbke, M. Knbek, V. Havla, J.
Herman. Jos. Bříza, A. Herout, Jos. Ublíř, V.
Laštovička, Ant. Miffek. — 36 zl.

Po 2 sl. 50 kr: Jos. Holzman, Bob. Tomí
ček, Jos. Červenka, J. Dvořáček, Boh. Oliva, Fr.
Rauch, Fr. Stejskal. — 17 zl. 60 kr.

Po 2 81.: Vil. Kejzlar, J Stříbrný, Jos.
Kašpar, Fr. Kuhn, Joa. Churáček, Fr. Barvíř, Fr.
Pospišil, Al. Leder, Fr. Kameník, Fr. Frydrych,
AL. Culka, V. Oliva, Vojt. Lebdoška. — 26 zl.

Po 1 ul. 50 kr.: Jos Brukner. — 1zl. 50 kr.
Po 1 zl.: Fr. Světelský, Joa. Jelán, Fr. Mo

rávek, V. Šklíba, A. Víóo, J. Zukviegi, Fr. Chvoj
ko, Kl. Němeček. — 10 sl.

Po 1 sl.: Jos. Sedláček, J. Nosek, V. Ehl,
K. Adam, C. Nickel, Votočka, Vinc. Šetina, J.
Snížek, Fr. Kulhánek, Ant. Ducháček, Jos. Klepl,
Fr. Okrouhlický, Jos Valenta, J. Šolc,Fr. Wolf,
J. Vzníček, (Dvůr Kr.) V. Vaško, Ad. Hubálek,
J. Zbořil, V. Koza. — 20 zl.

Po 50 kr.: J. Šinika, P. Šimek, Ot. Radouš,
V. Hanuš. — 2 zl.

úhbru 1290 sl. 25 kr.
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Naše rodinné stroje
mají nejlehčí a neje
išáf chod, dají se
ehce ovládati a jsou

nedostižny pro vše.
chny v domácnosti
se naskytující práce,
jakož i pro moderní

umělé vyšívání a
prolamované práce.

Elektromotory

Hradec Králové,
Jiříkova třída 270.

Půvcdní Singerovy šicí stroje
lze dostati jen v našich

vlastníc závodech,

9090000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporačuje uctivě savéchvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

' lavice, mřížkyatd. ?
voslohu čisté gothickém a remaisasančním.

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 a sl. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. mmm
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jsou Neustále stoupající
odbyt, vynikající vy
znamenání na všech
výstavách, více jak
4oleté trvání továrny
a světová porčst,kte
rou si naše stroe
získaly, jsou nejji
jistější a nejúplnější
zárukou za jich jakost

pro jednotlivé otroje k domácí potřebě.

SINGER Co. Hradec Králové,
Jiňikova tři. 290

Dřívější úrma: G. Neidliges.

VARHANY
a harmonliavšech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.:
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách

založ. již r. 1880., rozšířil jsem za epolapůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení we mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu 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 rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod

harmonií na požádání zdarma a franko.
O další přízeň prosí

)Lékárna u české koruny«
Fr. Vítka v Jičíně

odporučuje osvědčenéMl jičínské koření proti 1ácpd UI
balíček 26 kr.

Krkonošskétceltličky pretí c hrapotua kašli, balíček 10 kr

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož 6 nové s'avi
oltáře, kazatelny, všeho drubu sochy a veřkeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Vždy

500 kusů
Vždy

0 kusů
na skladě.

»——— |
Založeno r. 1850. |

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudim i

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

všealiněv ohnizlacenéa.stříbřenézaězeruč
Vlastnívýroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác.. O ravy
snovuzjacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
našlou se již svěcené ae stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý sávod můj může ce vykázati šetnými pochval.
kými přípisy P. T, zákazníků a odporučuje se tedy k za.
vou; a opravě kalichů, monstrancí, ciboril, relikvlářů
(édobek na sv. oleje, lamp, lůceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě.

j
téjší, patenek atd. vo nejvíre,5

Obrazy a zrcadla
každého druhu v nejrozmanitéjším výběru,
solidně pracované rámce vlastní výroby, ;

lišty, římsy, kříže, sochy a

umělecké předměty
všech drubů v cenách levných dopo
račuje mnohokrát prvními cepami'

vyznamenaný

— umělecký závod —

E- gnacV, Noškudla a syn B
i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř

(bratr P. J. Neškudly, faráře va Výprachtieich)

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva i
svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod i

ř|všech kostelních paramentů. £
A Ceonfky, vzorky, i roucha botová na ukázku A

se Da požádání franko zašlou. :
uEEE O OC L,

BP APOLLA
A mnmtonínSucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporačuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů <
a veškerých potřeb uměuí cirkevního3z též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastnídílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

AntoninSucharda.ABBir Nibr

Kočáry a saně
nejnovější soustavy, pda ceny levnéoporučoje

Čeněk Ruben,
kočárník

vwHradci Králové.

Vysoamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou. v Praze sátní bronzovou medailií, v Kr

Hradci nejvyšší vyznamenání postný diplom s právem ražní zlaté medaille s korunou. ———
Křestní listy

E<ex ex offo 40 kusů za 30 kr. nabízí 99.
Bisk. knihtiskárna.

VyC)
$ 109) 4 do) 4 (daj eo ,ZVV VAYao200969
OBCHOD

papirnický
fmí a kroelicní“potřobemí.

Alba, kassety, knihy ob
chodní, kalendáře, obrázkové

knížky, jesle, hry, těžítka, kala
máře a t. d. v nejhojnějším výběru.

Veškeré drndy dopisnic,
K poštovním zásílkám odporačuji

velký sklad

ve všech velikostech a původních cenách.



:O,
(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

ipod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bule

vostředu dno10.ledna1000, o 2.hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Atslbertinu“, Jiříkovátří

da č. 300—I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Senkup, | Dr.František Reyl"
předseda. jednate'.

Konkurs.
Vstrojovně pitné vody v Plotištích

obsadí se místo

strojníka.
S místem tím spojena jest denní mzda

palivo. Výpověď 1l4eenr
Žadatelé podejtež žádosti své opatřené

doklady, že jsou zkoušenými topiči a strojoiky
do 18. ledna t. r. v podacím protokole pode
psaného úřadu purkmistrovského.

Den nastoupení (nejspíše 1. února 1900)
tomu, komu místo strojníka bude zadáno, bude
zvláště oznámeno.

Purkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 3. ledna 1900.

Staroste :
Dr. Ulrich.

Baš“ Humpoleckái

SAKRA
-a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poračnje

KKKKKXKIKX

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci.
Viorky k nahlednutí franko.T..->

Nejstarší český renomovaný velkozávod.

'C. a k. dvorní 4 dodavatel

Josef Veskudla.
Y Jablonném n. Orl

č. d. 86 v Čecbách

odporučuje:
Mešní roucha, plu

vidly, dalmatiky, vela,
esa, prapory školní

4 spolkové, korouhte,
při

ko
stělnílustry, sechn.pra
cov. křídové cesty a ol

„Šřní obrasv od nejlepšt
kad. mistrů atd. atd.

„řikající svou nej."kusnější úpravou dle
"církevníchpředpisů,
hodnotou, trvanlivostí

a vejlmimírnými cenami
Důkazem solidnosti

a poctivého obaluho
vání jest mnoho tisíc
čestných doporučova
cícb uznání a trvání
sávodu od r. 1810.

mě Ulustr.cen
, rvpočty, ýděra

Jranko.
Adresa

pro dopisy věd
doslovné úpln .

Monstrance románská (nádlerná)
bronzová, celá v ohni slacená 150.—
178 zl., celá z ryzího stříbra těžká

v ohni zlacená 560 sl.

Adresa telegramu: Dvorní dodavatelství, Jablonné n. Orl.

vyrábí a dodává

VÍSÍTKY
neslucená dlejakost
kartonu, velikosti a dle!
množství textu od 70 kr,

aš 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

1 £l. 20 kr.

Obálky vhodné
80—38 kr.

Nabízí bísk. knihtiskárna'

Kolíky pro trativody
od 10 sl. za 1000 kusů
výšenabízívkaždémmno
ství Fr. Mitlehner, ob
chod dřívím w Luštění
lok.

Wa kupectví
řijme mravného bocha ze

né rodiny Antonin
Havelka,obchodník v Li
bání.

90000040000000000000000000000000

Veškeré druby čajů,ramu,
koňaků, likérů, mediciná)
ních vín, pundovín přímo
importuje a levně nabízí

B. Řezníček v Kolíně.

Vepřový dobytek
Yorkhirský k chovu,
cenou vyznamenaný dodává
velkostatekSázava.NVS

Stelivo rašelinové
výborné jakosti nabísí 1
za 60 kr. Jan Vese
w Bohdaněl.

Vyprodám levně
zásobu velocipedů

Edm. Traxler,
sklad velocipedů
v Josefově.

*

a svůj výtečný

srážky.

9000000000000000|000000000000

ME>První česká "i
spocielně na americká cottagoová harmonia zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr 6 spol,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-iihersku Jediná.

Tatáž nabísí též harmonis sou
stavy evropské. Brillisntní 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

ZB pětiletá. — Illustrované cenníky
P aa frankoa zdarma.

í Pedálové harmonia
, obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

XXOOOOOOOOCCXXXXX

Terezie Rorzánová,
porodní babička,

ě

Velká dílna
hodící se pro parní truhlářství neb uměle zá
mečnictví jakož i

Ds=ts>
jsou velmi vhodných podmínek k pronaj

muotí — po připadě

prodá se celé stavení i s polnostmi.

Stavení nachází se na Slez. předměstí.
Bližší sdělí

d. Marie Šaarova,
spolumajitelka domu čís, 131. v Hradci Králové,

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovici starou1 litr po 80 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.

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 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.

SRB*> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 13 pro=

cent.

Vzorné chlévy pro vepřový dobytek
sařízuje a rozpočty, jakož i cenniky dodává

Antonin Relissenzaha,
továrna hospodářekýchstrojů a slévárna v Praze=

Bubnech

[LeaLao

(vydáváa redigujeDr. Václay Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko
vých kuihoveu, těšíc se přízni 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

Akodooooooheheteoostk

Modrá knihovna

| MODRÁ©
KNIHOVNA

3 Late(elredbny6J-téLodLanoLLLPP>T*T**



První královéhradecká velkovýroba nábytku
+% Hradec Králové. LADISLAV KNYPL. 5 požádánífranko:9 ne

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením |..
plýnem acetylénem, velkou zabradou s vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednouaj v

villu Jitřenku
č. p. 187. v Pletištích n.L. u HradceKrálové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.

Bližší sdělí namístě samém- JOAoHolínka,
majitel.

A UbertE- Štourač,ve Svitavech.
Cenníkyzdarma. Cut v přání namaf lt a maro

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony. | Opony (draperie). Žíněnky,

LudvíkKKnepr
w Hradci Králevé, Malé náméští č. 117

(| redlo záložny.

Výrobky dokonalé.
| Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

„žpešekídet STANISLAVJIRÁSEKvr
doporučuje pro zimu

"| Pro pány 1 dámy: Velkývýběrdámokýchvlněnýchno- Výbavý pro nevěsty.
Košile bilé. — Trikové. —Pravé jágrovky. W .

Velký výběr votinck, nejjemnějších barchetů a| Největší výběr damastu, garaitur káv.
novotinekkravat, límců,manžet a rukavic. 1 jid. vlněných ručníků, kapesníků

Obecní ©

Nalegší prášk pro dobyák k . |Barthelovovápnoplon Ovárná o Velecetěnému zákaznictvuRus. pat. maz na kůže.

Universálnítukna kůže. Jest ihned k pro 6 = = sAppreturanakůže. matí v obci k h t kMazadlonakopytaa vozy, maj - - L a a s a s e mn

nejlevnějšía Divci Č h , h: u Černilova,kteráčítá V ecnacn.
M, Barthel 4 Go, Videň, X, ©© | ss zobnickýchžir=osí | A ,

Keplerovaulice č. 21, Žádosti a nabidky Msjtelé knihtiskáren v Čechách přijali ve schůzi, dne
má obecní úřad BePopis zdarma. přijim i poštaČ 26. m. m. v sále plodinové bursy v Praze konané, cenník

nil ve Hrad rá. o mezi pomocnictvem a principalitou celého Rakouska ve dnech o
OO0O000000000 D ov é ceKr 8. až 11. prosincena společnýchkonferencíchve Vídníové. oboustranně ujednaný, jímž živnost koihtiskařská po dobu 6

roků říditi se má.

ALAKAŘAKAARABARADARARAAAAAAA RAAAAA KARASRA i Přijetítobotoceaníku,jímžaspoňčástečně“tužbámna

V šeho pomocnictva vybověno bylo, a zvýšení cenjpapíru rag kouskými továrnami na papír, nutí i majitele knihtiskáren
a v Čechách ku všeobecnému zvýšení cen za tiskopisy DO=

| ZemskáJojštrma starobní| šíje 1 lednem1900I i
1 (ZemskýpojišťovacítondcísařeFrantiškaJosefaL)© |e WE“ o 10% "UE o
l poskytuje všem rakouským státním občanům, kteří jsou buď K Uvádějíce toto usnesení majitelů knihtiskáen v Če- . ) )

3; V království českém příslušní aneb se vykázati mohou tříle- k o chách, — jež vyvoláno by'o uvedenými okolnostmi — na- o
j| m pobytem v Čechách, možnost pojistiti se libovolnými č šemu velectěnému zákaznictvu ve všeobecnou známost, trváme
: vklady (od 1 zl.) P s úctou dokonalou.

| F na pensi v stáří E | zaJednotumajitelůknihtiskáren
j a předčasnénezpůsobilostik výdělku. É v Čechách.
9 Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. října 1899 schválena ,
2! byla změnastanov zemského pojišťovacíhofondu, na níž usnesl (E Edvará Bonutori v Praze, Karel Butier v Chomutově,

M; Se sněm království českého dne 8. května t. r., dle které nej- „K AR starosta. Ant. Peřina něm. 0|| výše přípustná renta na místě dosavadních 360 zl. může ob- (E ena v Praze, © v Hradci Král.,

3 nášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně. (Zákonník zemský krá- E weaka na ml mínopp U sekce. $

j| | lovstvíK částkaXVIII č. A u k 7. Pr isoa českéBniohově, ot odmcnéach v Liborol,) Prospekty a blankety přihlašovacízasílá a na osobní K Fr. Knapp v Karlíně, Fichard Brandels v Praze,
Í řiblášku vydává kancelář ústavu vw Praze, ma Halé |£ napisovatelý.
x P y ň K

A stramě, «+UMontágů«, zdarma a franko. p

8 ĎÚ

Majitel a vydavatel Pelítlcké družstvo tiskové v Hradel Králově. — Zodp. redaktorFrant. Štábl. — Čskom max.katadekicay v HrodojKeál ré.



Neodkládejte potřeby lidu !

Vídeňská vláda popřála sněmu království
ého dva dny k povolení prozatímného

rozpočtu, k podáníněkolika návrhů, stížností
a dotazů. Celkem 80 nic praktického nevyří
dilo, ale maličkost tato stálu na 20.000 zlat.
Nepřejeme si, aby sněmování v podobném smě
ru pokračovalo. V posledních 10 letech bylo

podéné na sta mnohoslibných dotazů a návrhů,teré byly odůvodňovány více méně zdařilými
řečmi, ale což je to všecko mluvení rolníkům
a živnostníkům platno, když se těch mnoho
slibných návrhů a předloh hrozně málo pro
jednalo a uskutečnilo!

Zemské potřeby rostou a tu mohl každý
očekávati, že vláda již před novým rokem za
šle sněmu předlohyo přirášee ke státní pobravní
daní s líhu, o níš v konferenci zástupců všech
zemských výborů stalo se dohodnntí.

„Adoucno je také, aby se konečně hnulo
otázkou sřisování odtlních skladišť za pomoci
říše, země a okresů. Země dala již statisíce na
zřizování různých pobočných drah, stát proplýt
val ve zřizování nevýnosných železnic miliony.
Z drah pobočných má v první řadě a hlavní
užitek velkoprůmysl, velkoobchod a velko
statky. Proč by nemohla zatím některá méně
potřebuá lokální dráha počkat a proč by ne
mohl stát a země poskytnout jinou sabvenci po
200.000 zl., kteréžto subvence pohltí obyčejně
ta nejmenší místní dráha? Kdyby stát, země
a okresy přispěly na zřízení obilních, okres
ních skladišť a kdyby zřízení každého z nich
stálo po 20.000 zl., stálo by v zemi rázem 30
obilních skladišť, které by rolnictvo vytrhly
z drápů obilních velkoobchodníků židovských.
Již existence četných obilních skladišť, podpo
rovaných sítí záložen Raiffeisenových a občan
ských masilo by přispěti k uzdravení našich
obilních trhů. Nahrne-li se na trh mnoho rol
níků s obilím a málo kupců, utvoří tito rá
zem kartel, nabízejí za obilí, co,chtí a rolníci ještě
musí často prositi, aby jim za fatkv obilí od=
koupili. Kde jsou zřízeny obilní skladiště,
trží se za hektolitr obilí 40, 60 ba i více
krejcarů. Při milionech prodaných hektolitrů
obilí, připadlby docílený větší výnos arcit
rolníkům.

Rolnictvo očekává také, že sněmu bude
předložena osnova zemského zákona, potřeb
ného ku provedení říšského zákona o dědické
posloupnosti na statcích středních. Jak známo
zavládly v české zemědělské radě v poslední

daly veřejné mínění za války staročeskomla
dočeské. Žádoucna je oprava čeledního řádu a
neméně je potřebno, aby v loni připravovaná
změna stavebních řádů v příštím zasedání sně
mu se uskutečnila. Rosvoje komunikačního po
třebuje město i venkov, avšak při stavbě po
drušných drah mělo by se přihlížeti jen k ne
zbytnostem, neboť síly poplatnictva dlužno co
nejvíce šetřiti. —mX
Je třeba rolniotvu a řemesiniotvu

vzdělání?

Každý poněkud vzdělaný člověk cítí po
třebu zdokonalovati a zušlechťovati ducha
svého čtením knih, časopisů denních, týden
ních a odborných. Každý dělník odebírá dnes
svůj list, třeba dvou- neb jednokrejcarový,
který hájí jeho zájmy. Dělníci domohli se
v posledních letech značného zlepšení platů,
zaopatření pro případ úrazů, onemocnění a
stáří, že jim mnohý malorolník a maloživnost
ník může záviděti. Dělníci orgapisovaní jsou
dle zemí,okresů,měst,továren,odborůa musí
8e 8 nimi v každém případě počítat. Proč toho
docílil dělník? Protože stále se poučaje, po
znává svá práva, své nároky a povinnosti a
kráčí a požadavky doby. Dělníci čtou ovšem
přečasto i věci Špatné, ale pozorujete-li v ho
stincích a veřejných čítárnách dělníka a po
mocníka, vidíte, že sahá též po časopisech ji
ných, že se přesvědčí, jak píší a sondí časo

pisy různých směrů. Při volbách do páté kurie ukázaly dělníci daleko větši čilost a hyb
nost než maloživnostníci a malorolníci, neboť
tito se dali výmlavnými agitatory strhnout a
hlasovali velmi často proti svým vlastním
prospěchům. Kdyby se mělo provésti vševbecné
rovné hlasovací právo, není pochybnosti, že
budou rolníci a živnostníci od dělnictva ve
většině obcí přehlasováni, neboť kdo je čiper
nější, hybnější, kdu se dovede lépe organiso
vat a agitaci k platnosti přivésti, ten také
vítězí.

Jednostrannost není v žádném organismu
sdráva, neboť jako v stroji musí všecky ko
ečka a páky pracovat souměrně a souladně,

tak i vstátním ústrojí třeba poměrné součin
nosti příslusníků všech stavů a povolání. Ne
chceli rolník a živnostník podlehnouti maji
telům velkoobchodů, továren, latifandií, če
ledi a dělnictvu, musí státi na výši doby, musí
kráčeti ku předu dle změněných potřeb stavu
svého. Kdo stojí, jde spětI

Dobře napeal před lety pokročilý a vzor
ný rolník, pan A. J. Prokůpek z Kuotlíř: „Ba
přátelé rolníci, věřte, že nám ještě mnoho
schází do té pravé vzdělanosti, še my rolníci
jsme poměrně nejšpatnějšími podporovatelý naší
literatury a že kdyby od nás měl záviseti její
rozvoj, vypadalo by to 8 literatarou českou
smutně! My rolníci se musíme hanbiti, že se
tak wezi námi děje! Či není tomn tak? Jen
ptejte se uakladatelů českých knih, mnoho-li
odběratelů mají mezi rolníky. Jsou arci vý
jimky, ale těch je tak rnálo, že to nestačí na
tak velký počet rolnictva. Dělník, řemeslníka
obchodník činí a obětuje pro své vzdělání
mnohem více nežli rolník.

Jest sice pravda, že nám za oynějších
tradných poroěrů nezbývá; ale tolik nám přece
zbude, abychom mohli ročně několik zlatek
obětovati na knihy užitečné a odborné, kte
rými svého ducha vzděláváme, Většinu z nás
rolníků nezná odborných hospodářských knih
a časopisů! Ještě dosud uslyšíte ten pokořa
jící výrok, jenž pochází z časů naší poroby:
„če prý sedlák nepvtřebuje vzdělaní, še se mu ku
čtení času a peněg nedostává.“

Jen kdyby každý z nás odbírel na př.
Matici rolnickou, Lacinou knihovnu národní,
Moravskou bibliotéku. Kolik z nás rolníků má
Palackého „dějiny národa českého“, Rolníka,
Vlast, Květy, Athaeneum, Slovník naučný?

Také krajinské časopisy měli by rolníci buď
samí, buď dva neb tři dohromadysoběpředplatiti.
Dočtou se v nich o. všech důležitých událo
stech v sousedních okresích, poučí se v nich
o záležitostech obecních, okresních, hospodář
ských a politických.

Věra smutný je to obraz — ale bobužel
pravdivý! Vzpírejte se proti tomu, jak chcete,
to nepopřete, že jsme my rolníci ku pravé
vzdělanosti chladnými. Nevymlouvejme se na
čas, toho věru nám v simě neschází. Kdyby ka
šdý z nás v zimě jen hodinu obětoval na čtení
ušitečné knihy neb časopisu, co by sí toho sa rok
na védomostech nustřádal! Říká se: „kdo čte,
dočte se“, a je to pravda, jako je pravdou:
„kdo jednou počal čísti, ten že již více ne
přestane. Jeduá se tedy jen o pouhý počátek
a ten není tak krkolomným: trochu jen dobré
vůle, trochu duševního chtění, trochu šísně ducha
po pramenu vzdělanosti a půjde to hravě. Pryč
s předsudkem, „še rolník nepotřebuje vzdělanosti“
— ten nás pontžuje! Na drubé straně zase
pryč s furianstvím, kterému ee vzdělaný člo
věk jen usměje. — Buďme hrdi, že jsme rol
nici, že jsme nejsamostatnějším stavem —ale
přátelé, jen v pravé osvětě a prácil Pečujme
však nejen o vzdělanost svoji, ale především
i synů našich, kteří se po nás jednou živností
ujmou; poskytněme jim příležitost, abyz nich
byli jednou inteligentní rolníci, kteří by stavu
svému přinesli čest a povznesli jej na onu
výši, která mu právem přináleží Útěme sami
sebe, abychom byli ctěni též od jiných.

Nový řád poštovních sazeb

dle vydaného minister. nařícení vešel v platnost
dne 1. ledna 1900. Porto za obyčejný frankovaný
dopis o místě neb v obvodu podacího poštovního
úřadu obnáší jako dosud 6 haléřů, při dopravě do
vzdálených mlst jako dosud 10 baléřů Obnáší-li váha
více než 20 gramů, tu je poplatek v rifsté poštovního
úřadu 12 haléřů, do jiných míst a pošt. úřadů 20
baléřů. Při nefrankovuných dopisech, na n chž známka
úmyslně neb vvomenutím nalepeua nebyla, platí se při
místních dopisech poplatek k obyčejnému portu 6 ba
léřů, de dálí 10 baléřů. Pří dopisech nedostatečně
Jfrankovaných připočte se tatáž přirůžka a mimo to
doplňovací porto, Slušební dopisy portu podrobené
přirážce nepodlébají. Porto na dopisnicích do všech
vzdáleností činí ĎÓ baléřů, tedy o '/ kr. či 1 haléř
více než dosud. Nefrankuje-li se +opisnice, platí se
porto dvojnásobné. Za nedostatečně frankované kor
respondenční lístky připočte se příjemci cvojitá částka
porte chybícího. Tiskopisy nutno frankovati a sice se
platí z tiskopisu do BO gramů 3 haléře, přes 50 do
100 gramů b haléřů, od 101 do 25() gramů 10 ha
léřů, od 251 do 500 gran:ů 20 baléřů, od 601 do 1
kilogran:u 3U haléřů. Za nedostatečněfrankované ti
skopisy připočte se příjemci dvojitá částka chybícího
porte. Tiskopisy nefrankované nebudou odesílány,

Porto sa tiskopisy, které jako mimořádné
přílohy novin poště k dopravě se odevzdávají, činí
za každých 100 kusů nebo část 100 knsů:

při váze jednotlivého kusu do 26 gramů — 1
. . . „Pře2b „. . 32b
. . . „+50 , 38h
. » „ » + 06 n 4h.
. . » . +100 ,.. bh
. . n . „12% „ 6 b.. a . no.l50 „Th
. " . e. 416 ,. 8 b.
„ . n. 200 ,„... 9h
. » " „+ 285 do250 gr. 10b.

Porto za tyto tiskopisy zapraveno budiž hotově
při podání jich,

Za noviny a časopisy do 250 gramů platl se
porto 2 baléře. Za každých dalších 100 gr. 1 h.

Zboší na skoušku či vsorky nutno frankorati
a platí se do 250 gramů 10 heléřů, při větší váze
20 b. Porto cbybící připočte se příjemci dvojitě, Ne
frankované vzorky se neexpedují. Za doporučované
čí rekomandované sásilky platí se kromě porta na
každou vzdálenost poplatek 25 b. (0 2'/, kr. více).

Poštovní poukásky dlužno frankovati. Poplatek
činí bez rozdílu vzdálenosti do 20 korun 10 b., od
21 do 100 koron 20 haléřů, od 101 do 300 korun
40 b., od 301 do 600 korun 80 hb.,od 601 do 1000
koran 1 koruno.

Porto sa balíky bes udané řídí se dle
vzdálenosti a dle zásilky. Porto činí za balíky: I. do
váhy 5 kilogramů: a) do vzdálenosti včetně 10 ze
měpisných mil (pásmo I) 30 b., b) do všech ostat
ních vzdáleností 60 hb.II. při váše přes 5 kilogramů:
a) za prvních G kilogramů sazby, jak pod I. uvedeno,
b) za každý další kilogram neb část jeho do 10 ze
měpisných mil (pásmo I.) 6 b. přes 10 do 20 země
pisných mil (pásmo 2,) 12 hb., přes 20 do BO země
pisných mil (pásmo 3.) 24 h., přes B0 do 100 ze
měpisných mil (pásmo 4.) 36 b., přes 100 do 150
zeměpisných mil (pásmo 5.) 48 b., přes 150 země»
plsných mil (pásmo 6.) 60 b.

Při zásilkách neskladných zvýší se porto o
polovici těchto sazeb. Za nefrankované balíky do váhy
včetně 5 kilogramů vybírati se bude kromě porta,
pokud se týče zvýšeného porta za zboží neskladné,
přirážka 12 b. Za služební balíky porta podrobené
přirážka počítati se nebude.

Při zásilkách s udanou cenou vybírati se bude
porto a poplatek pojišťovací(porto dle ceny). a) Porto.
1. Za psaní bez rozdílu váhy na vzdálenost včetně do
10 zeměpisných mil (I. pásmo) 24 b. do všech ostat
ních vzdáleností 48 h,

Za nefrankované psaní přičte se přirážka 12 b.
Při slažebních psaních portu podrobených odpodá tato
přirážka.

2. Za balíky s uúdanou cenou částka dle sazeb
pro balíky bez vdané ceny: b) Peplafek pojišťovací
(pcrto dle ceny) činí bez rozdílu vzdálenosti: —Je-)i
udána cena včetně do 100 k. 6 b. je-li ndána vyšší
cena za každých 300 k. nebo část 300 k. 6 b. nej
méně však 12 bh.

Při peněšních psaních otevřeněpodaných, jek
musí býti fraukována, zapraviti dlužno pojišťovací po
platek v částce půldruhanásobné.

Půlné sánilky balíkové nutno odesílateli fran
kovati. Za každý kus takových zásilek dlužno při po
dání zapraviti kromě porta sazbového a pokud se týče
kromě poplatku za doručení zvláštním poslem, popla
tek 1 k. 20 b.

Zásilky se apátečními lístky, to jest takové
doporučené zásilky, balíky bez udané Ceny, cenné zá
silky neb obyčejné poštovní poukázky, při kterých se
žádá stvrzenka (zpáteční lístek) příjemcem vyhotovená,
dlažno odesílateli frankovati. „Za spdteční lístek za
praviti jest odesílateli mimo porta atd., taktóž předem
poplatok 26 b.

Za portu podrobenó soudní dopisy se spáteč
ními lístky zapraví příjemce: 1. Při dopravě v. jstě
a v přespolním ohvodu pojacího úřadu poštovního za
každý dopis bez rozdílu váby 6 h. 2. při dopravě ne
dáli za každý dopie včetně do 50 gramů 10 b. při
větší váze 20 h. :

Poplatek sa vyhotovení odesílatelem poštovní
poukásky šádaného potorsení, že poukázaný obnos
skutečně příjemci byl vyplacen, činí 25 b. a jest jej
odesílateli zároveň s portem napřed zapraviti.

* ..
Nové poštovní, telegrafní a telefon

ní známky cenné. Na místo poštovníchportov
ních a novinových známek frankovacích, Jichž dosud
se užívalo, vydány byly tyto nové známky v měně ko
runové: a) Poštovní známky frankovací: Za 1 haléř
barvy fialové, za 2 halóře barvy šedé, za 3 baléře
barvy hnědé, za 5 baléřů barvy zelené, za 6 haléřů
barvy oranžové žluté, za 10 baléřů barvy růžově čer
vené, za 20 haléřů barvy červené Lnědé, za 25 baléřů
barvy toravě modré, za 30 haléřů barvy červeně fia
lové, za 40 haléřů barvy avětle zelené, za DO baléřů
barvy modré, za 60 haléřů barvy bnědé, za 1 koruna
barvy růžově červené, za 2 koruny barvy šedě fialové,
za 4 korany barvy světle zelené; b) poštovní známky
portovní: za 1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 40 a 100
haléřů barvy tmavě hnědé; C) novinové známky fran
kovací: za 2 haléře barvy tmavě modré, za 6 baléřů
barvy oranžově žluté, za 10 haléřů barvy hnědé, za
20 baléřů barvy červené; d) poštovní známky franko
vací pro rakouské pošty v Levantě (na Východě) za



5, 10, 25, 50 baléřů, za 1, 2 a 4 koravys přetískom
- 'tořěcké měně, Vtíštěné známky na obálkách listov

vních, poštovní správou vydaných, Da dopiskách, zá
lepkách, páskách, na blanketech pro telegramy po
dané na posečkanou, telefonických mluvenkách, ozna
čeny jsou rovněž v měně korunové. Cena a hodnota
na oststních cenných známkách poštovních udána jest
v měně korunové. Prodejní cena blanketů pro poštovní
poukázky a příkazy stunovena jest na 2 halóře za kus.
Poštovní známky frankovací za 1, 3, 5 a 25 haléřů
dány do prodeje a možno jich ka frankování použiti
hned. Dnem 31. prosince 1899 vzaty budou úplně z
oběhu z opěch cenných zhámek, jichž nyní se používá,
uovinové známky doručovací, blankety ku poštovním
příkazům, blankety k poštovním adresám průvodním,
k poštovním poukázkám a k poštovním adresám prů
vodním s poukázkcu na dobírku v dopravě vnitro
zemském a mezinárodní, dále blenkety na podávání
telegramů na posečkanou, ostatní známky 8 jiné po
Štovní známky cenné dnem 31. bř'zna 1900 a nění
dovóleno po těchto Ibůtách poažívati v poštovní do
pravě známek z oběhu vzatých, Dosavadní cenné známky
poštovní, telegrofo' s telefonní vyměníti může obecen
stvo za nové poštovní známky cenné v téže hodnotě
u všech úřadů poštovních. :

Zvěsti z východních Čech.
Z Uhlířských Janovie. V jedněchz čí

sel „Katolických Listů“ minulého roku uveřejnén byl
doklad, jak na panstvích císařských nu Smiřicku roz

„mf se svěcení dne nedělního a svátečního. Domnívali
jeme se, že zpráva ta pohne příslušné krahy — vrch
ní-správu, — že úředníkům všem připomene energi
cky zachovávání příkazů církevních, které J. Veličen
stvo císař a král František I., majitel těchto statků,
tak příkladně a svědomitě plní. Ale zdá ae, že ne
stalo se v ohledu tom ničeho. Konstatujeme to a celé
veřejnosti otnamujeme, že na císařských panstvích
Kácovském a Češtínském o klidu avátečním ničeho
věděti nechtí. Po celý minulý rok vidívali jsme o
avátcích Mariánských ba i o svátcích Vánočních je
gditi povozy (až 15) do Kolína s lihema zpět s uhlím
Co říci o tomto počínání, které pohoršaje všecky obce
od Kácova a Češtína počínaje až ku Kolína. Kdo je
pak řešitelem náboženského života zachovalých až do
sud koutů našeho kraje? Kdo má vystonpiti proti
tomu? Kněz? Ten byl by na farách do emrti hotov

s dalším postupem, když by si všemohoucného ředitele neb správce rozhněval. Protočiníme tak my, pro
testajíce proti zavádění požidovětělého zneavěcování
dnů evátečních.

Z Novodvorska. (Zkrahů učitelských.)Na
co čekalo nčiteletvo okresu Kutnohorského tak dych
tivě, toho dostalo se mu jako štědrovečerního nadě
lení — nového školního inspektora. Přeložen byl
k nám velesl. zemskou školní radou p. K. Kovář, do
sud c. k. inspektor školní v Chotěboři. Po bývalém

" p. inupektora Kaňkovi nemohla býti volba šťastnější,
neboť předchází p. K. Kováře pověstjako muže spra
vedlivého, svědomitého a školství zcela žijícího. Při
tom pak jest to muž vzatý z naších řad, který nej
lépe dovede proto oceniti naše tužby a bolesti. Že
snad některým není jmenování jebo po chuti, nediví
me se. Lidé, kteří osmělili se veřejně hanobiti lživý
mi a překroucenými zprávami p. insp. Kaňku, které
ho přece z jeho působení vesměs velespravedlivého a
k mnohému z nich i veleshovívavého znáti mohli a
znali, lidé tací nemobou jednati ani nyní jinak. Ta
kovým nelíbí se žádny inspektor vůbec! Žváště pak
ten ne, který chce pořádek! My p. inspektora srdečně
vítáme, doufajíce, že školetví naše tak utěšeně se roz
vijejíce, ruka v race s učitelstvem přivede k blahému
rozkvětu!

- % Čestíma. (Úmrtí.) Dne 28. prosince m. r.

pochorána bylb u nás vážená a milovaná celým okoím pí. A. Plešingerová po dlouhé a trapné nemoci.
O úctě, jaké těšila se zesnulá a těší se celá rodina
taťo, z níž pochází i vdp. [h. Dr. Ad. Plešinger, prof.
náboženství na c. k. gym. v Chrudimi, svědčí veliké

"ono účastenství při pohřbu. Odpočívej v pokoji. —
(Odchod vp. Štemberky.) V posledních dnech m. r.
odetěhoval se od náe, jmenován byv administrátorem
fary Staršovské u Poličky vp. J. Štemberka. Ačkoliv
na osadě naší působil dosti krátce, přece získal si
lásky a přízně všeobecné horlivým konáním povinností
jak kostelních tak školních, pro jichž poslední zastá
ování nepřátely nejednou byl napaden v liberálních
listech. V den odjezdu sešla se zastupitelstva přifa
řených obcí, aby veřejně osvědčila evoji ku knězi
přichyloost, v našich dobách tak vzácnou. Přejeme p.
administratorovi, aby mezi Němci těšil se i přízni
jako mezi lidem českým.

-| Z Police nad Metují. Divadelníodbor

katolické vzdělávací „pýodnoty „Vlastimil“ pořádá 6.ledna na svátek av: TříKrálů, v Polici ve velké dvo
raně „Na poště“ pastýřskou divadelní hra „Svatá

. noc“. Začátek o půl 8. hodině večer. Obleky a ostat
mí výpravy pořízeny dle vzorů vzatých z bible Doreovy.

Ze Solnice. Dávná myšlenka,zříditi u nás
evatyni hřbitovní, dala by se uskntečniti již leto+,
když ;by obětavost osadníků i všech jiných dobrodin
ců ze vzdálí, jimě Solnice je milou, vydatnou se býti
osvědčila. Roku letošního veškerý věřící avět chystá
se vzdáti hold Spasiteli ve sklonku tohoto atoletí.
Za tím účelem má býti svatyně zasvěcena Božskému
Srdci Páně! Poutať velebná Krista se srdcem láskou
i k tém zemřelým planoucím, s rukou nad hroby k žeh
nání vztaženou, má býti: strážcem spánku emrti všech,

kteří p trampotách a bojích života na našem hřbitově k odpočinku poslednímu hlavu svou sklonilil
Jeho láska má buditi lásku šivoucích k zemřelým a
jeho žehnání má povznášeti k modlitbám za ty, 8 mi
miš v posledním jejich okamžiku tak neradi jsme se

"Jončili. Myšlenka zbudování kostela břbitovního pote
kává se sympatiemi všech těch, jichž drazí tam od
počívají neb odpočívati budou, i těch, jimž Solnice

jako město rodné neb zvláště milé přírostla k srdci.
ení odkaž ná zbůdování hřbitovní svatyně učinil

p. Edvard Suchánech, v obnosu 6574 zi., z čehož po
odražení všech výloh 4946 zl. 72 kr. zbylo. Od 22.
listopada 1996 přírostly k toma úroky. Další milo
dary vynesly 1411 zl. 66 kr. uložených v sáložně rol
nické a 920 sl. uložených ve spořitelně rychnovaké.
Rozpočet stavební však mimo náklada na vnitřní
oprava obnáší 12.000 zl. Nedostává se tedy na stav
bu něco přes 2000 zl. K intensivním sbírkám na po
stavení hřbitovní svatyně vybídl své osadníky místní
správee duchovní. Do dne 80. listopadu přibyloz da

rů různých dobrodinců 278 zl. 49 kr. Obecsoln'cká
zaručila na stavbu podporu 300 zl. Od 11 prosince

zaručeno dodání porosů a práce v ceně 309 zl. a při=bylo příspěvků dalších 76 zl. 3% kr. A noví a noví
se hlásí dobrodinci! I na vnitřní zařízení svatyně
slíbeny různé dary. Jména všech dárců i darované
obnosy od počátku až do konce ledna t. r. se vykazovati
budou a vykáží zajisté štědré příspěvky. Pevně doufá
me, že dubrodinci a příznivci krásné naší myšlenky
přihlásí se i z krajů vzdálených. Kéž brzo již nad
těmi hroby povznesena bude výzdoba hřb.tova solnic
kého důstojnou svatyní a velebnon postavou toho.
jehož sláva nad hroby tak Často se ozývají a jenš
řekl: „JAjsem život a vzkříšení!“ .

Ze Suchdola. (Dobročinnostp. bar. z Dal
bergů) Jako minulá leta tak i letos ukázala se ště
drost vysokorodé rodiny z Dalbsrgů, majitelů zdejších
panství, Ku štědrému večeru poděleny byly chudé
dítky veškeré Čeledi dvorské panství Malešovského
obleky a prádlem. Na 1000 zl. rozdáno tak pro nej
menší, kteří s radostí a vděkem vzpomínati budou
v modlitbách dobrých dárců. Vznešený rod baronů
s Dalbergů ukázal tak na novo své hluboké křesťan
ské smyšlení v praktickém elova smyslu a vepsal 80
úctou a láskou ve ardce všech. Bůh račiž odplatiti
jim za všecko

Z Křesetle. Dne 5. ledna konala v sále ho
stinci p. Viktory „Badeč Kutnohorská“ svým odbo
rem Křeseticko-Malešovským veřejnou přednášku pro
lid, spojenou s pěveckou a hudební zábavou. Na pro
gremu byly vybrane skladby českých skladatelů, kte
ré vesměs předneseny byly s pravým procítěním a
o náležitou vervou. Bylo viděti v nich náležitou píli
v přednesu a říznou energii v dirigování. Pan řídící
učitel Kmoníček přesvědčivými slovy přednesl pak
svoji řeč „o národním vychování“ klada na srdce zá
řivé cnosti, jež zdobiti mají každého pravého vlasten
ce. Žel, že snašivost všech spolapůsobitelů nebyla
odměněna takovým porozuměním, jak by byla zaslon
žila a že přemnozí přivábeni jsou spíše tím, co po
vyčerpání programu následoje, neš programem samým,
konce jehož se tak mnohý již nemobl ani dočkati.
Alei v tom po Čase stane se, věříme, náprava, až
k pravému se přijde porozumění ve všech vretvách.

„Nedejte zahymouti nám i budou
címa !“ — toť prosebné hlasy vyznívající z mnoha
hrdel Čechů trutnovekých, kteří proavůj původ, pro

svoji meoblomnosťtv bojí za vanéšený jasyk avatová
olavský krášeti „iusf trnitoa cestou nenávisti a ústrků
nepřátel. Čechovétrutnovští, jichž jasyk vypovídán
s úřadů, jichš mluva 1 jejich útlé dítky českou
školu navštěvující musí vystáti cestu křížovou, jichš
vroucí modlitba a zbožný zpěv nesmí ani v najmuté
místnosti chrámoré vznášeti se do výše v té draké feči

virů našich, přikročil: k dílu veledůlešitému, ku stavbě„Českého národního domu“, který má zajístiti budou
cnost a trvání českého živlu v Tratnově. K tomuto
důležitému podniku přikročiliČechovétratnovští v na
ději, že česká veřejnost je neopustí, že přispěje jim
na národní podnik ten a ukáče nepřátelům naším, že
srdce každého Čecha bije posud pro bratra svého, 0
jehoš prsa se odrážejí šípy nepřátel. Zaklad „Českého
národního doma v Tratpově“již pološen, zdi příštího
útulku a střediska Čechů trutnovských sdvihají se jiš
do výše a očekávají dne, kdy oděny bávem slavnostním
odevzdány budou majiteli svému, jimš má býti oelý
český národ. Těžce zkoušený český národe! — Obě
tavá česká veřejnosti přispěj strádajícím bratřím na
ším na podnik nás všech, steň 8e kdo můžeš spolu
majitelem „Českého národního doma v Trutnově“ ode
bráním 20 zl. (40 kor.) podílů, ješ vydává „Družstro
českého národního domu v Trutnově“ a které i
částkách apláceny býti mohou! Neatratí tím nikdo
z nás téměř ničeho, neb peníz nyní v této rozhodné
chvíli propůjčený bude časem opět vrácen. Nepohlí
žejme dále e dosavadní lhostejností na trpký život
bratří našich v poněmčeném podkrkonoší, ale každému
£ nás bndiš heslem: Vysvoboditi bratry naše z pová
šlivé tísně, přispěti Čechům tratnorským na pomoc a
dokončiti započaté dílo tak vzuešené! — Obnosy po
něžité a přihlášky o podíly zasílány buďtež na Druč
stvo „Českého národního domu v Tratnově.

Z Kestelce m. Orl. Jsou spolky, které
bratratví a láska ústy blásají, ale bohušel bratrské
lásky k bližnímu málo projevují. Jinak si vedou spolky
av. Vincence. V tichosti a skrytosti sice, ale skutkem

projevají účinnou lásku k chudině směrem dvojím.odávajíce podpora tělesnou hledí zachrániti tak i ne
smrtelnou duši chuďasova. Toho důkazem živým jest
konference sv. Vincence v Kostelci n. Orl. s odbočkou
v Doudlebách, Konference konala před nedávnem svou
výroční schůzi, a z výroční zprávy vyjímáme násle
dající dvě: Konáno 68 schůzí a rozdáno 100 stranám
951 týdenních podpor a to: 17:5 mc'ů uhlí, 16 93 ctů
mouky. 13:12 mctů chléba, 6:55 ctů krapice 89 kg.
rýže, 776 bek. brambor, 81 litrů hrachu, 176 litru
vína 61 porcí masa, 848 porcí polévky 4 úplné zimní
obleky a 4 páry obuví. K tomu se řadí hotověvy
dané podpory na léky a nájem, což representuje obnos
přes 8 zl. Poděleno celkem 22 rodin, 56 vdov, nedu
Řivců a 6 sirotků. Všem šlechetným dobrodincům ti
síceré díky! Pracajme horlivě ve spolcích sv. Vincence
— tak se luští otázka socialní!

V Novém Městě m. M. ustavilo se drad
stvo na zužitkování medu, vosku a ovoce pro král.
České, jehož členem může se státi každý včelsř od
kudkoli, pakli zaplatí jednou pro všdy členský podíl
10 Ka1 K sápisného do 1. června t. r., přistapojící
1 K dále k renervnímu fondu.

Pan Bedřich C. Kratochvíle, knížecí Schwar
zenbergaký rybní a hospodářský správec v Se
dlici u Blatné, uveřejňuje přehled počasí, jaké dle
jebo dlouholetých zkušeností v roce 1900 pravdě
podobným bude. Již po mnoho let — píše p. sprá
vec Kratochvíle sestavuji na základě zkušeností
od pradědů a otců zděděných tuto počasovou ta

bellu a tak jsem také letos od svátku sv. Lucieaž po vánoční svatvečer —- používaje k tomu svě
domitě teploměru, aneroidu a větroměru — 86
stavil tato tabellu o počasí v roce 1900, v kterém
planeta Merkur vládne o který dle starých tradicí
více suchým a studeným býti má, v němž polní
úroda příliš se neudaří. .

aro má býti hned s počátku suché a stu
dené, na konec bade snad několik teplých dní.

Léto přinese mnobo dešťů, s kterými země
děleké obyvatelstvo nespokojeno bude, neboť pr
se mnobo polních plodin zkazí. Proto musí každ:
rolník tobo dbát, aby pěkných slunečných dnů ná
ležitě využitkoval.

+

Podsim bude asi s počátku dosti vlhký, v po
lovici října má se dostaviti stálé, suché a studen:
počasí, které až do adventu vydrší.

Zima má býti bodně udsná a před vánucemi bude asi již dosti sněhu. Žito(rýž) prý 8
ueudaří, pšenice prý má naději na prostřední žel
Ve čtvrtích jednotlivých měsíců, pak-li jinak ne
usoudí Bůh, Ise očekávati asi následující počasí:

Měsíc I. čtvrť II čtvrť III čtyrť IV. čtvrt

panT A | ake ©[Elon
dnem| oSoáme | rěnánknée zmonkenoí [ně zkno

Březen Únoroná ak ně“ Studené ohrvá únorové| Teplé déště, pak pěkně Stadeno

Duben Studeno a sucho Stadeno a sucho Mibaro, ku konciostrý Mírné počasí a teplo

zrna| NepřimonPk| oborumo| Mapypřed| bn
čnaPvapoár PTTÉTÁ| morámr| od

Červenec ""' yýohodních nětroch Silné duště Sucbo a horko Sncho a horko

Be o nao mdaaí | Pěkně, bouřes Jijáky| Větrné« nostálépočasí| Proměnlvé povětří

Září Krásné počasí Bouřea destě Krásně a teplo Rorne tob pů ta

Říjen Napředpěkně.př: změ- Zamračeno Studené pohodlné Mihavo s mrasy

Listopad Pěkně Silné větry, pak deště| Nostálé počasí KapředDeBtěi pm

potadMmrké |ZEKAŘEE| Deen | o



O významu ženy vičeském národě
(Z přednášky redaktora Frant. Štábla v Červ. Počkéch.)

Na jubilejní naši výstavě mlavil jsem a Poláky,
Rasy, Chorváty, s Bulhary i Srby, e Maďary,Němci
i Francouzi. Všichni oznávali úplně naši dovednost a

pl vytýkali nám však, še se aš příliá ve všem opie po cizině. Výtka tato, nejen mne, ale i jiné se
razila. Němci nám bestoho vytýkají, fe prý jeme vzali
všecko vzdělání od nich, še vězíme v jejich kaltur
ním područí. To jsme si zapamstovali pro výstavu
národopisnou.

am řemeslné spracování dřeva, blíny, Šoleza a
tkaniva bylo dle motivů národních. Toto všecko mé

sdokonalení umění a ošivení národního ducha ve
jkou cenu. Cizí dámy i páni všímali si zvláště na

šich krásných výšivek. Byla to prácečeských vesni
čanek, které mohly prostě říci: „My vyšíráme, ač ni
kdo nás tomu nenaučil“.

Naučil je tomu však přeceněkdo: byly to staré
naše české matičky a babičky. Ty naučily dcerysvé
nejen nápodobovatí staré jejich výšivky, ale naučily

ji také starým českým mravům, zvykům, nančily jeásce k drahému mateřskému jszyku, jako naučily savé
syny lásce k vlasti i tradicím svatováelavským. Na
vzkřísení a obrosení českého národa mají naše české
prababičky zajisté nemenší zásluhy než-li našinárod
ní prvobuditelé.

Kdyby české ženy nebyly tak houševnatě ve
svých domácnostech Ipěly na posvátném našem jasy
ku, na jeho starých svycích e mravech, na jeho mo
dlitbách a písních, nebyly by měli naši vzdělanci na
konci minnlého « počátku nynějšího století co buditi.

Bez českých žen nesvedli bychom ani v nyněj

ších sápasech ničeho. Dobře pravil vonkající polskýspisovatel a biskap Kollontaj: „Kdokolipřemýšlel
o konečné potřebě osvěty věsobecné, musí přisnati,
že by se nadarmo pracovalo© vzdělání mužů, kdyby
se sanadbávalo vychování Ses. Ženam zajisté vložila
příroda do rakou metolihe.divení, nýbrž. 3.vychování
příštího pokolení. A právě první dojmy „vychování
mateřského rozbodají často o celém fivoté budoucím.
Marně potom nejlepší vychování napravovati choe, co
se stalo zrovna druhou přirozeností. Nesnadno tedy
nepřisnati, jak vážným je společnosti lidské zájmem,

porn o osvícení oseb, kteréř Progřetelnost určilaýti matkami pokolení lidského, býti jeho vychova
telkami“.

Dobřepraví také Komenský: „Badíme, aby
učeny byly ženy naše, nikoli až do vrtohlavosti, neá
k počestnosti a blašenosti, nejhlavněji pak tomu, 00
jim přísluší znáti a uměti k vhodnému domácnosti
spravování i k rozmnožování blaba vlastního, blaha
manželova, dítek i rodiny“.

Žena řozšafná, pilné, v pravdě sbožná je duší
celého, byť by i sebe většího domu, jejš spravuje co
do statkův i vemdejších i nebeských. A zkazí-li se
dívka nebo žene, tedy je toho obyčejně příčinou špat
né její nebo nedostatečné vychování. Nevědomost bývá
přečasto příčinou, že se dívka nudí s že 80nevinným
způsobem baviti a zaměstnávati neumí. „Zdárná ho
spodyně, zlatý sloap v domě“ praví naše české pří
aloví a zkušenost denní poučuje nás, še „nehospody
ně vynese v klíně víc, neš hospodář na voze aveze“.

U nás mlaví se velmi mnoho o nutném odbor
ném vzdělání rolníků, řemeslníků a obchodníků, avšak

tak málo všímáno je dosud vzdělání pomocnic, dra
žek jejich, jich šenl A přece víme, že tak jako hospodář zabývá se skoro výhradně polařstvím, vede ho
spodyně mimo vychování dítek a domácnost skoro
výhradně chov dobytka vepřového, hovězího i drůbe
že, nejcennější to součástí statku; hospodyně skoro
vědy jest poloviční zápisniví na statku a mározhod
ný vliv na řízení a tudíž i výnos jeho.

Jest jasno, še hospodynim, ženám rolnickým
potřeby jest taktéž stava jejich přiměřenéhovzdělání
odborného, jako ženám všech ostatních stavů, které
o to také skutečně dbají. Šetrná hospodyně jest sku
tečným sloupem každé domácnosti, na němž blaho
všech členů rodiny závisí. Co ve vzorně vedené rol
nické, řemeslnické i obchodnické rodině praménků
příjmů, které dovednou rukou hospodyně svedeny do
vedou zlepšiti blahobyt rodiny. Choť úředníka, učitele,
která sa málo peněz dobré potraviny a látky opatřiti
dovede, která umí sama pracovati a všecko anebo
aspoň ty hlavní věci pro domácnost poříditi, ta jest

ro muže neocenitelnou. Veškeré šetření manželovo
ylo by marno, kdyby žena roshazovala 8 zbytečně

utrácela.

. Matky učiní proto nej lépe, psk-li své dcery vychovejí v řádné ženy, poctivé manželky a rozumné
hospodyně. Sebe větší věno nepřivede štěstí dodo
mácnosti, je-li žena loutkou nerozamnou, fintidlem
nehospodárným, vůbec něčím, co nemůže celý muž
ctíti a milovati. Příčina úpadku věna v době moder
ní není v nedostatku věna, peněz, nýbrš v nedostat
ku domácího, hospodárného, v každém směru rosum
ného vychování.

ftečná, moudrá ena jest v dobách tfsněnej
větší oporou svého muže, neboť moudrá fens snese
více, než-li silný muž. Dobře praví polsképřísloví:
„Nejpěknější věno panně cnostné vychování“. A slavný
spisovatel polský, Lucian Siemieňski, praví:
„Jest třeba, mejí-lí v národě kvésti ctnosti, pobož
nost, dobré obyčejea příklady, aby žena byla do
bře vychována, aby plnila povinnosti dobré ob
čauky, choti a matky; neboť žena špatná, besbožné
rodí špatné, bezbožné syny, a bezbožní synové činí
besbožný národ“. Vynikající Francouz, Le ouvé,
pravil neméně případně: „Víte-li,proč potřebí vycho
vávati dobře ženy? — Proto, de jest to nejlepším

protonů dobřevychovatimuše“. Slovutný vynijící anglický národohospodář Smiles pravil skoro
stejně jsko náš Mošner: „Vadělávati ženu,sDa mená

člávati muše; povsnášeti povahu„s snačí povsnášeti povahu muže; rozšiřovati svobodu šeny, zna

mená rozšiřovati svobodu společnosti, meb národové
jsou chovanci domácnosti a matak“.

V našem českém národě jest žena jiš od pra
dávných dob s mužem úplně rovnoprávné s požívá
ještě dnes více práv majetkových a osobních, než-li
na př. ženy Francouzů, Angličanů a j. Čechviděl ve
své šeně všdy jen rovnoprávnou drašku a společnicí,

A dobře bk jest neboť pravil jiš sv. Augustin:PpKdybybyl ůh chtěl, aby žena muži vládla, byl by
ji vsal s jehohlavy; kdyby byl chtěl, aby mu otro
čila, byl by ji vzal s nohou; ješto však měla býti

ho „draškou a společnicí rovnou, vzel ji s jehou“.
České ženy a dívky musí státi po boku českých

mufů. Jak snamenitýchúepěcnů dodělávají se afričtístejně zbožní jak stateční buřipo boku svých žen a
dívek! Nesúčastní-li se ženy našeho národního zápasu
zároveň s muži, nobudou-li potírat cizáky mesi námi
ij mimo nás bydlící, nebudou-li se říditi heslyPala
ckého a Riegra: „Svůj k svému a všdy dle prav
dy“ a „V práci s vědění je naše spasení“ —pak by

byl náš národníčů; nesli marný, tedy polovičatý 8tím déle trvající. Českéženy musí podporovati v přední
řadě domácí obchod a českou výrobu řemeslnou a
mohly by se aspoň v této příčině naočiti lecčemu od
šidů a šidovok, od nichš tak tuze rády kupují. Mů
de-li koupit žid něco od žida, jistě nejde ke křesta
novi; stejně si počíná Němec. Moc židů nespočívá v

jejich počtu, ale v síle hospodářské a politické jejich

organisaci. Proč židé neopanovali středověk? Křesťanské cechy, pevná organisace křesťanů se jim ubránila.
Proč se smohli židé teprve od velké revo!uce franconz
ské a proč zvláště od rovolučních lat 1848 a 1849
přešlu dobrá třetina křesťanského jmění do rukou ži
dovských? Protože protikřesťanský liberalisem pomá
bal nejvíce ubíjet křesťany a zejména Slovany v Ra
kousko-Uherska i Prasku. Nyní sa sesflili židé sociální
demokracií, kterou obrátili proti řezneslníkům i ob
chodníkům zvláště katolickým a českým, zmocnili se
skoro veškerého obchodu a nejvýnosrějších řemesel,
která mají nejčastější obrat. Židésvou pevnou orga

nisací.vpvnstňnjí nyní rolnické i měšťanskéetatky,řemesiníkům i rolníkům odnímaji dělné síly a stali se
v celém avětě sedmou velmocí. Čím docíliti nápravy?
Oproti judaismu postarme křesťanské vědění a orga
nisaci, rozšiřajme všady odborné své vědění, sdělujme

svó zkušeností s mládeží a pak v cestů míra s pokojedobudou hové spětmnohého, co dříve z Jehko
myslnosti neb z nedbalosti a neprozíravosti ztratili|

A opakujme: Dobrá šens, pečlivá česká hospo
dyně je za našich dnů, kdy jsou rozrušeny někdejší

potriarcháhní poměry, jež dříve tak úzce spojovalyeleď s modinami rolníků, šivnostníků iúředníků nej

Snan dkigt v domácnosti, jsou její poklademnejcennájším.
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FEUILLETON.
Letošní masopust začal v neděli 7. ledna a

potrvá až do 27. února, tedy 7 neděl a dva dny.
Letošní masopust patří tedy k nejdelším a protože
má letos každý dvakrát tolik korun, cov loni
zlatek, budou moci lidé také dvakrát tolik utrácet,
Pak ale budou míti teké dvakrát tolik passivních
aktiv! Kdož však se o takové věci v musopustě stará !
Aby masopust co nejvíce vykořistili, zahájili bo
dašičtí Sokoli a královéhradecké služebné divy
bned o sv. Třech králích. Patrně si mysleli, že
jenom ten jest v pravdě šťasten, kdo života užívá.
Předčasné radosti mají prý však v zápětí: «ouvej,
ouvej, konec radostí, hrnou se starosti, zlosti,
mrzutosti. . .«

Lépe prý užívati pomalu, z míry a v pravý
čas. Nu, a takové masopustní veselí zahájili v ne
děli sousedé a sousedky v Čistěvsí a pak rolníci
v širokém okolí Libčan, V neděli konal se totiž
první rolnický ples ve Lhorě pod Lib
čany, jehož se účastnili naši venkované ze Lhoty,
Roudnice, Libčen, Těchlovic, Radikovic, Radostova
Kunčic, Želí, Roudnice, Kratonoh, Káranic, Do
břenic, Trnavy, Podůlšan, Trnovy, Krasnic, Hu
benic, Sedlice, Lihišan, Praskačky, Urbanic, Voz
nice, Svobodných Dvorů, Temešváru, Rosnic,Kle
nice atd. Byl to v pravdě representativní ples rol
nictva z okresů královéhradeckého, nechanického
a pardubického. Sál pana Vodičky byl nádherně
dekorován v barvách slovanských, bílé, červené a
modré. Průčelí sálu bylo ozdobeno rolnickými od
zosky: kyticí obilí, kosou, hrabicí, hraběmi, rýči,
lopaty, cepy, motyčkami, vidlemi, roubíky a ná
písem:»Jaká krása jaký lad —české role,
luh i sad.« — A bylto skutečněsad mládenců a
krásných děvčátek v plesovém úboru s kyticemi kon
valinek, karafiátů, růží, falek atd. a mládenci mohli si
vybrati k tanci ta nejkrásnější poupátka. Hucba sc
kola kuklenskébo hrála neúnavně, čtverylku tan
čilo na 110 párů. Velmi zdařilou byla též zpívaná
národní čtverylka.

Hostinský, p. H. Horák, čepoval pardubické
ivečko jako malvaz a limonády 2 malínovky pí.

ndové z Hradce Králové libovaly si zvláště
dámy. Výtečné smažené koblihy, křehké srnčí, za
ječí, řízky, vepřové pečinky a husičky do zlata
vypečené a jak se již ty chutné plody kuchyňské
jmenují, poskytovala co brdlo ráčilo neunavná pí.
hostinské Horáková, Bylo tedy os rolnickém plese
ve Lhotě po sousedsko veselo a s chutí zajisté
každý přizvukoval veršům ze Smetanovy prodané

nevěsty: +Proč bychom se netěšili, když nám pán
Báh zdraví dá, kdož z nás ví, zdaž ples budoucí
nás veselé tak uhlídá.«

Byla-li mezi sousédy a paničkami zábava
srdečná, rozmarná, byla tím veselejší mezi kraso
tinkami a mládenci. Mládenci dobře věděli, že

»Kdo chce holky milovat,
musí hezký být,
musí umět tancovat«. — Aproto dáno

heslo:
eDo kola, do kola bujarým skokem,

v tančení, víření ukaž, žes chlapík —
nad starým, plešatýím zvítězíš sokem,
umíš-li obnivé zatančit kvapíka —
A uměli tančiti nejen kvapík, ale též valčík,

olku, mazurku, čtverylku, besedu. Což divu, že
je pak po odpočinku vděčné tanečnice při polce
kotilionu důkladně v kole provedly, Já tak šťastný
nebyl a proto jsem si mezi zuby notoval:

»Volenko, ach volenko,
tenečku ty krátký,
věru, že jsi kvítečko
z čertovy zahrádky.
Stojím zrovna na raně,
kde se dámy řadí,
ale o mne chudáka,
žádná nezavadí ... *

Ale nechf, já se proto na krásné tanečnice
přece neškaredil, Vždyť tančily s takovým ohněm
a citem! Všecky ty Aničky, Bertičky, Mařičky,To
ničky, Zděničky, Růženky, ozdobené květinami
měly hojně tanečníků a ctitelů, neboť prý s* musí
děvče mnohým líbiti, má-li ji jediný muž milovati.
Nu, a děvčátka uměly hubičku tak pěkně špouliti,
očkami tak dovedně stříleti a tak vesele a cituplně
povídati, že mládenci zapomenuvše starodávného
přísloví — »nežeň se očima, ale ušima« zakoukali
se do těch cbrpových upřímných,černých
věrných, šedých potutelných, hnědých výboj
ných oček venkovských děvčátek, do jejich zdra
vých růžových tvářiček — tak upřímně, že bylo
milo na ten mladý svět se dívati. Možná, že pá
rečky v duchu zpívaly dueto jako Jeník s Mařenkou:

"Lásku jsme si přísábali,
slovo jsme si navždy dali,
v každé době
věrní zůstaneme sobě.«

A jest-li některý mládeneček marně vrkal a
Tonička mu zdédila: »Mám už jiného, mně pře
milého« — pak jej jistě potěšila novinkou: „Známť
já jednu dívčinu, to pro vás jen hoří; alouho,
dlouho se pro vás, srdce její moří«. Tu ob
šťastněný ale přece jen odbytý tanečník jistě s Vaš
kem děkoval: »Och božičkul jaké štěstí, když
dívčina, po mně třeští,o jaké štěstí! . . .« Nebyl-li
s tím spokojen, ukonějšila jej písnička, že — »pro
jedno kvítí, slunce nesvítí, vždyť já tě má milá,
nemusím mítil« — Pak-li se uchýlil o pomoc k
panu Horákovi, pak se jistě potěšil apřisvědčil, že

»to pivečko věru je nebeský dar,
vše psoty a trampoty vede na zmar
a sílí a dává kuráže, ejchuchul

Bez piva by člověk smutný byl zde host;
jet starostí na světě bez toho dost —
a blázen, kdo se na ně váže, ejchuchu le

Všeobecná veselost tančící mládeže nakazila
ovšem též ženaté sousedy, že pořád četněji se
pouštéli do tance; ovšem zvolna, polehounku,tak
hezky:

»jako plyne
vlna k vlně

pohodlně,
tak nám kyne
tanec hravě —
sousedský ... *

Před vyčerpáním tanečního pořádku nešel
ovšem nikdo ze lhotského plesu rolnického, vždyť
pán Horák přece zpívá

+ važ, ráno, až ráno
bude brzy den . . ««

Nu, a přede dnem byl každý doma, bezky
uložený v teplé posteli a snil plesový libý sen —
v němž děkoval pánům pořadatelům, že uspořá“
dali s tak rozhodným zdarem první rolnický ples
ve Lhotě pod Libčany, jehož slušný výnos při
padne ve prospěch lidové knihovny pro I.hotu a
okolí,

Obllní skladiště usnoslise zříditirolníci
na Kouřímsku a provedení této myšlenky jest blízké.
V Kolíně zřídí bohdá bospodářsko-průmyslovýspolek
takové skladiště co nejdříve a hospodářský spolek pro
Bělobrada okolí se rovněž vynasnažoje, ahy zřídil obilní
skladiště, jehož prospěšnosť rolníci všeobecněuznávají.
Že se mají zříditi obilní skladiště též v Jaroměři,
Kostelci n. Orl. a jinde, již jsme se zmínili. V Dol
ních Rakousích, kde křesťansko-socialní strana Da
sněmu 1 v okresních zastupitelstvech vystnpuje ve
prospěch rolnictva mnohem účinněji, než-li se to děje
na př. v Čechách, existnje již 12 obilních skladišt,
totiž: v Půchlarna, Ebreichsdorfu, Schwadorfa, Mi
stelbachu, Oberhollabranu, Zistersdorfu. Dále se za“
řizují ekladiště v obcích Kflbu, 9v. Hypolita, Allen
steigu, Tallou a Štokeravě. Skladiště mají obyčejné



ne 5O vagonů obilí, skladiště v Mistelbachu
pojme 80, v Ebreichudorfa 100 vagonů obilí. Prů
měrně stojí stavba a sařízoní okladiště 20.000 slat.
Náklad ten si opatřoje rolnické společenstvo samo.
Země a stát poskytly 2000 zl. snbvence a 2000 zl.
nesáročitelné půjčky. Všecka obilní skladiště Dolních
Rakous epojile se nyní v zemský svaz, Na Hradecku,
Opočenska atd, stěžojí si rolníci, že boz prostřednictví
židů nemohou prodati ječmen ua sladování znamenitě
se hodící, Myslíme, že by se o těchto věcech mělo
ve scbůzích hospodářských spolků důkladně pojednati
a- čly by se navrbnooti od vůdců houtí rolnickéko
takové praktické prostředky, které by posavadním

stížnostem a nedoststkům skutečně odpomoci mohly.Výmes miuulého roku pre země
dělee byl v loni poněkudpříznivější než-li v mi
nalých letech. Žeň byla vydatnější než-li roku před
lonského, ale za to byly ceny hospodářských plodin
menší. Oroce, semáky a len sice podražily, ale ovoce
urodilo se málo a. úroda zemčat byla sotva prostřed
ní. Mokré jaro, suché leto a většinou mokrý podzim
semčatům velice uškodily. Pšenice byla oproti před
lonsku až o 2 zl. levnější, žito o 86 až 130 kr., oves
o 60 kr., chmel klesl skoro na třetinu dřívější své
ceny. Za to mzdy dělnické v loni stouply a nedosta
tek pracovních sil při polnímhospodářetví byl větší,
poněvadě naše zákonodáratví cbrání více dělníky a
volnou stěhovavost než-li rolníky. Židovský liberalis
mus naše semědělce nejvíce poškozuje.

Lidové přednášky z oboru země
dělství konaly ae v Praze od 2. do 6. ledna od 8.
hodin ráno do 6. hodiny odpolední na české technice.
Súčastnilo se jich přes 400 posluchačů, šlechtici, vel
kostatkáři, poslanci, spráycové, rolníci, professoři,
nějtelé, kněží, stadající čeští na vysokých školách
'semadělských ve Vídni a v Berlíně, vůbec účastníci

£ Čech, Moravy i Slezska, Přednášky tyto poslouchány byly s velikým zájmem. Tlamočíme zajisté přání
všech přátel zemědělství na našem venkově, když
vsnášíme na pány pořadatele populárních přednášek v
Praze přání, aby své přednášky dali tisknouti a uči

pili je takto přístupnými všem zemědělcůma jejichpřátelům. Tím by se docílilotaké nejlépe a nejsnáze
účelu lidových přednášek. Venkovští kněží, učitelé,
bospodářšti správcové, rolníci a všichni, kdož mají se
zemědělstvím co činiti, skoopili by zajíste tisíce exem
plářů souborného vydání těchto přednášek. Čistý vý
"těšek připadl by jake honorář pánům přednášejícím
anebo by s jejich svolením sloužil účelům zeměděl
ským. Vydání lidových přednášek z oboru zemědělství
mohla by se ujati slavná zemědělská rada pro krá
lovství České. Přednášky zahbójeny byly prof. drem
Slavíkem vřelým proslovením, jež vyznělo v přání,
aby rozhodující krahy pochopily konečně intence vy
„soké školy technické a zemědělské oddělení co nej
dříve bylo doplněno, neb jen v této instituci lze hle
dati pravý pokrok zemědělský; načež následovala jeho
přednáška 0 fysikálních a chemických vlastnostech

půdy. Dalšími přednášejícímibyli pp.: J. V. Hrá
„ský, professor české techniky, o nejnovějších pokro
cích v meliorací půdy. Dr. Julius Stoklasa, prof.
české techniky a přednosta hospodářské fysologické
výzkumné stanice: Výšiva a živiny rosthn kultur
ních, dále bakterie v půdě a jích význam ve vývoji
rostlinstva. J. Vaňha, řiditel zemské stanice ho
spodářské v Brně: Sememo a jeho sušlechťování.
Ota Kamberský, přednosta zemské stanice semenář
skév Opavě: Nejnovější vymošenosli s oboru pěsto
„vání picních rostlin. Dr. J. Bubák, asistent vysoké
školy technické: Nejdůlešitější choroby rostlin kul
turních. Účastníci kursu navštívili též velkolepé cu
krovaárnické musenm, zřízené p. K. Preisem, prof.
'na c. k. české vysoké škole technické, výzkumnou sta
nici hospodářsko-fysiologickou českého odboru země
dělské rady a sice: vegetační budovu, sklenník, bio
logickou komoru, pak baktešiologické a fyeiologické
laboratoře.

Změno sí. Od neděleponěkad přitahlo
s ve středu počaly padati opět vločky sněbové, ovšem
nepatrně. Snad se tím zlepší poněkud silnice, na nichž
nemehlo se místy jezditi ani na sáních ani v povozích,
které se k malému potěšení cestujících veliceKodresly.

. Židovští lékaři. Statistickézprávydosvěd
čojí, še v posledních letech čidovětí atudemti věnují
se stále více lékařetví a právnictví, Ve Vídni jest
skoro polovice lékařů židovského původu a na upi
veruitě jsou docenty té..ěř sami židé. Židovětí lékaři
spaší se-z povolání svého co nejvíce vykořistit a zvláště
jisté draby nemocí nchválně protahují, aby delším 16
čením od pacientů co nejvíce peněz vyziskali; šidovětí
lékaři zabezpečují si také velké procento výtěžku v lé
kárnách, jímž dávejí vytěžiti bodně tím, že předpi
sují celé řady zbytečných a drabých léků. Nemocenské
pokladny vydržované z velké části připlatky živnost
víků a rolníků ziskávají si židovští lékoři jeduak tím,
še se přiblašají k straně socialistické, jednak že uznají
kuždou „nemoc“ a že I nemoce za příčinou lonošení
léčí drabými víny a pocboutkami: Roku 1894. bylo
v Čechách praktických lékařů 1902, z toho 818 ob
vodních. Z těchto bylo 380 židů. Na Moravě poměry
ve stavu lókařském onoho roku byly ještě emutnější.
Tak na př. v Čechách židovský národ o 93.000 duší
měl 500 židovských lékařů, dle tobo by mělo býti
křesťanskýchaspoň 25.000a ne jen 1400. Kdyžtedy
percento židovských lókařů jest mnohem větší než
křesťanských, není nápadné, že věnde se roztahojí.
Avšak jest to umatné, když nemocenské pokladny ne

* mohou býti bez doktorů židovských, kdyš český okrcsní
„výbcr zadává místa okresních lékařů velkému počtu
šidů. Úžasný počet lékařů přokvapoje v celé říší. Na
vídeňské lékařské fakultě stadoje z Čech, Moravy,
Slezska a Haliče více židů než křesťanů. Roku 1880
bylo na 7 universitách v zemích na říšské radě sa
stoupených8514 křesťanů proti 1688 šidům.

A srovnáme-li v těchto zemích počet křesťanův a šidů
v r. 1890, nepočítáme, že jedeu židovský nkade
mik jeut ze 618 židů, kdežto u křesťanů
teprve ze 2463 obyvatel. Tedy toho roku stu
dovalo poměrně čtyrykrát více šidů než křesťanů. R.
1898. rosmnožil se již počet židovských studentů na
universitách o 52"/,. Vídeňská universita může te
skatečně uazvati akademii orientálskou (východní),
bylo a zůstává jen asi 409, křesťanských posluchačů
na medicinské fakultě, kdežto 609, jest židovských,
tek še opravdu dříve úplně německá vysoká škola
proměňuje se v akajemii orientálskou — semitakou.

Léčení chudekrovnosti. Lékařskáko
mora v Petrobradě vydala dobrozdání, še požívání
čerstvých vajec hasích jest nejlepším lékem proti chu
dokrevnostl,

Proti rýmě jest citronovášťáva. Nalejeme
na «dipě frocho šťávy a srkáme ji nosem do úst. Také
proti zápalu krko se hodí,

Proti kýchámí. Jazyk opřemeo zaby tak,
že dotýká se i patra; pak nekýchnemo.

Proti škýtavce jest sklenicevody,Xterou
vypljeme a pak uši dobře ucpeme, aneb kousek cakru,
na nějž nakapeme octo.--——

Jakosť vajec zkouší se senejlépesvětlem.
Čeratvě snesená vejce jsou uprostřed nejšletší, starší
na špičatém konci. Zůstanou-li vejce delší čas netkouté,
klesne žloutek dolů a usadí se pevně na skořápce.
Možno se o tom přesvědčiti, pak-li vejcem zatřepeme,
Častým obracením vajec lze uvšem žloutek adržeti
uprostřed. .

Dbejte čistoty stájů-!:Býchánímdobytčat
rozmnožují se ve vzduchu páry, vzdneh sekazí, zvíře
přijímá dýcháním mnoho zkaženého vzducho, násled
kem toho jest mdlé, výživa jeho je neprávidelnou,
zvíře v užitku klesá. Vzduchem zahnívají také výkaly,
čímž se vytvořaje Čpavek, uhličitan amonatý, kteróžto
látky dráždí sliznice a působí nemoce. Od skaženého
vzdachu kazí se také píce a nečisté nádobí. Aby se
tedy ouemosněnídobytkai čeledínů, kteří v stáji časem
spávají, předešlo, třeba tedy stáje Často provětrat,
ale tak, aby dobytčata netrpěla průvanem. Dobytek
v příliš teplých chlevích zchonlostivý a podléhá snadno
nemocen. Kůň má nejraději teplota 16“ C., dojnice
149, tažní voli 12—14", vepřový dobytek 12—16*
C. — K čistění vzduchu mimo provětrání slouží také
kyselina karbolová, bílení chlóva aspoň jednou ročně,
časté vytahání hnoje a Čeretvé a časté stlaní.

Dobrý lék prot! průjmu u králiků
jsou větve smrkové, jedlové neb jalovcové, které se
Jim ohlodati dávají.

Jak se léčí sanět kopyta u koní.
Udělá se obkladek z kravského hnoje, který se často
polévá studenou, slanou vodou, Na noc se kopyto
dobře uatře vaselinem.

Ničení hmyzu a zvířat. Proti všíma
avlřat jest odvar z branborů, proti čmelíkům u drů
beže natíráví peří sírou na prach utlačenna, proti
blechám a vším u zvířat masf, která obsahuje 2 díly
benzinu a 15 dílů zeleného mýdla.

Proti švábům a rusům sc bodíčerstvý
borax s cukrem a moučkou. Tím natřeme místa, kde
se objevují.

Nápoj dobytku jest nejlépe dáti krátce
před krmením a asi půl drahé hodiny po krmení. Na
pájíme-lí koně před krmením, vyožitkuje ovsa mnohem
lépe, než-li kůň capojený až po krmení.

Sllnotok u koně léčí se, pak-li ae koní
dvakrát denně vystříká huba smíšeninou z L litru stu
dničné vody, '/, litru octe a 1 lžice kuchyňské soli.
Kůň se ovšem nesmí krmiti pící stuchlou neb plec
nivou, poněvadž právě taková píce slinotok u koně
spůsobuje.

Jaký jest ušitek z jednohojitra po
semkuf O těto otázce pojednává týdenník „Hospo
dář českoslovanský“ v č. 50. v zojímavem článko
„Ovocnářská výroba“ oi AL J. Bunče, Dle statistiky
činí užitek z jednoho jitra pole 8 zl. 70 kr., při
l.kách 7 zl. 80 kr., při zahradách 14 zl. 66 kr. a
při vinleich 16 2l. 75 kr, a přece s pravidla málo
půdy ovocnářství se věnuje, a sice sotva 129/,, kdežto
rolí jest 4589, a lok 12-79, pet. To mélo by na
bádati ku většímu pěstování ovoce, uebuť vývoz ovoce
z Čech za branice jest značný a rok od roka gtoupá.
Našim ovocnářům a rolnictva doporučajeme článek
ten k uvážení. m

Zvěsti z východních Čech
Z Náchoda. Zábadné zmizení elužky Marie

Červinkové v Náchodě spůsobilo velké hnatí
mezi křesťanskými slažebnými děvčaty. V Ná
chodě tvoří se totiš spolek, mající za účel, zrazovati
křesťanské dívky od vstoupení do služeb židovských
Protože bylo nebezpečí, že zmizení M. Červinkovémo
hlo by míti v zápětí nové bouře, teďy panstátní ná
vladní v Hradci Králové zavítal do Náchoda na ev.
Tři krále osobně, aby wi o věci učinil vlastní názor
e shlédl na vlastní oči, všechno, co se mu pozoru

godným býti sdá. U obchodníka Kohna, kde Mariervinková sloušila, konána byla domovní prohlídka,
ež neměla výsledků. Jelikož kominický tovaryš

Karel Hrdlička, jenž udržoval důvěrný poměr
se smizelon Marií Červinkovou, z domu p. V. Maisla
na parkánechdo domu p. Augustina Hanuše, knihafe
ve kolní ulici, se přestěhoval, a jelikož i proti němu
jekés prdezření povstalo, odebrala se sou ní komise
v sobotu 6. t m. ne den sv. Tří králů téš do domu
p. Aug. Hanuše, aby sde ve světnici, v níš nyní K.

Hrdlička bydlí, podrobnouprohlídka vykonale 6 pro
tokol sepsala. Kaprohlídce té, jíš tdi opět p. ad
junkt Hubáčekza asistence Četnictva, přibrán i p.

Mag: Hanné jeko svědek. Prohlídka te trvala dvěhodiny a o výsledku jejím nedostaly se žádné správy
do veřejnosti. . Téhož dne6. t. m. ráno přihodila se
svláštní událost, která celou tuto záhadnou záležitost
ještě více počíná rozpřádati, ale také zároveň velice
samotávati. Téhož dne přišly totiž do bytu p Em.
Kohna dvě šenské z venkova a doručily jeho manžel
ce, jelikož Kobn nebyl doma, psaní.Na obálce téhož
psaní byla firma jistého obchodníka z obce B., asi
6 km.od Náchoda vzdálené a u Nového Města nad
Metují lešící. Jelikož pzaníto obsahovalo velmi vášné

práty, ku zmizení M.Červenkovése vstahující,poalala paní Kohnová psaní to sa svým možem do ho
stince, kde právě meškal. Týž všecek rozechvěn ode
vzdal dopis ten vyšetřajícímu sondci, který učinil
veškerá potřebná opatření, aby zprávy pisatele byly

pra íeny. V posledním okamšiku se však zmisenírvinkové náhle vysvětlilo. Nalesli ji utopenou u
mlýna. Tak rozčilení zase pomine.

Z Předměřle m. Lab. V sobota dne 6.
Jedna t. r. pořádali pracující v továrně pana J. Po
spíšila v hostinci na „Staré“ ples, který se nad oče
kávání krásně vydařil. Důkazem toho jest, že čistý
výtěžek obnášel 70 kor, s nichž Ústřední Matici Šk.
odeslánobylo 2 kor., na český dům v Trutnově 23
kor., s na ršišlyř bratry Moravany, při demonstracích
proti zrušení jazykových nařízení 25 kor. Gratalajeme
z plna srdce pořadatelatvu ku zdaru tohoto plesu,
který co se týká čistého výtěžka, bude u nás mezi
nejprvnějšími a těší nás, že můžeme konstatovati, še
nebylo při tomto plesu jiné snahy, než aby 00 nejvíce
věnováno bylo dobročinným účelům, což pořada telstvu
jen ku cti a chvále alonží.

Z Kelima. (Úmrtí). Ka koncí mipuláhoroka
rozloučil ee s námi vřele miloTaný a vysoce cténý,
„vlastenecký“ a „nezistný“ žurnál „Ohlas doby“. Dle
vydané na přední straně partecetle umřel na rány,
které mu zasadil vzrůstající na všech stranách —
klerikalismus! Div se světe! Klerikalisemasho sabil1
Možná ale, že je pravdivější hlas lida, který povídá,
že ma utekl redaktor, který nechtěl dočkati se pří
jezda akademiků, které potupil a že pak po Pelantovi
nikdo ee nechtěl dáti najmouti k tak bídné úloze,
jakou je obsluhorání liata notorické filosemitského.

anu staviteil i p. pastora dvojetih., kterým při tom

na sebe redaktorskou zodpovědnost a t:k nemohouce
dehnati žádného Sancho Panzu masili zanechati vy
soké politiky n nájezdy své na katolickou církev ztrá
viti doma. Vyhroají však Kolínu, jak nebude hodný,
še pusti na něho zase nějakého draka A la „Ohlas
doby“. Zdrávi se troštovali.

Od Sázavy z Delnokrálovicka. My
slim, co v bobatých krajích Polabských počíná aví
tati o důležité a celý národ český rozněcující otázce
židovská a mezitím, co na mbohých místech prakticky
počíná se prováděti heslo „Svůj k svémn“, třebas po
sud maloučko a ojediněle, ubohá krajina naše věd
hlouběji zapadá do spárů nadich zatvrzelých nepřátel.
Obřezaní upíři, kteří zmocnili se u nás napořád obil
ního obchodu, jak jsme se zmínili v dopise minulém,
ti drží i všezek obchod ostatní houževnatě, neustupně.
Po všech téměř obcích rozlošeny jsou židovské krám
ky. v nichž žid, u nás ještě „phantáta“ nebo „milost
phán“, otravoje lid ďáblovým nápojem, hořalkou a
olapuje ho o spokojenost, mrav i statek. Náš lid ne
moba pro bídné spojení se světem prodati obilí, při
veze je k židovskému kramáři, který nezaplatí mu
zaň, nýbrá jednak dložen mu zůstane, jednak přinutí
ho za obilí vzíti bídné, německé, někdy poloshnilé
zboží. Kdo by pak s tím nebyl spokojen, tomu řekne
ať si veze prodat, kam chce. A tak, co sbývá než
dáti se od pijavice vyssávati až do poslední krůpěje.
Který pak rolník nad to jest zadlužen, a to bohužel
většinou opět židovi. protože záložen málo a podmínky
půjčovní těžké, ten nedostane ničeho. Zbude-li mu
něco, stráví to za zimu s rodinou ana jaře pak obilí,
které za babka prodal, od téhož žida na dluh, za
drahé peníze, pod velkými úřoky zpět k výsevu ku
povati musí. Á co se děje a lidem selským, který
přece jest samostatnějším, má „kas té hroudy“, to v
míře daleko broznější děje se 8 lidem dělnickým. Ten
jsa živ z ruky do úst, odkázán jest zcela a úplně na
žida. Nejlepším důkatem toho je, že židé měli archy
platební za ošetřování „prašátek“ a „vídeňátek“, jichž
krajina naše je pravým Eldorádem (mají jich v rodině
dvé až tró), že židé tyto archy měli u sebe, sami pe
ufze vybírali a co chtěli ubožáku ošetřovateli vypla
tili — ne ovšem penězy ale bídným svým zbožím.
Ač toto do nebe volající vyděračství zakázáno bylo,
bují přece tajně dále a lid chadý mlčí, protože kdyby
se osval, vyhrožuje se mu zničením, vyhladověním.
Nebof v okrese našem většina dvorů (a to velkých
kavalírů) a pasek losních, v nichž lid se zaměstnává,
jest v rakoa nájemců a velkoobchodníků židovských.

A tito bohatí židé jsou těsně o s chudšími souvěrci v tajný sice. ale železný kartel. Bohutel, še na

mnohých místech, kde nejméně by se očekávati dalopřítelkování se židem, ži je sván, uctíván, obsluho
ván. A přecejest tak snadno přetrhnonti řádění těch
to Shylloků našeho ubohého jihu kolem Želivky a
Sázavy. Stačilo by k tomu: 1. trochu dobré vůle, 3.
organisace, 3. přízně hlavně úředníků panských k na
šemu člověku Českému a křesťanskému. Co tyto tři
věci svedou, dokazají ony obce české, které bez křiku
bez násilí, bez štvaní zbavily 8e vyssavačů avých.
Jako ryba bez vody tak žid nemůže býti bez kdeftu.
Kéž nezůstane tento hlas hlasem volajícího na poušti!
Očekáváme tu plným právem od naší intelligence, še
ona první učiní počátek a dá tak dobrý příklad niž
ším na ní jako na vzor svůj shlížejícím. Pamatujme,
še každý krejcar a balíř, který dáváme svéma nepří
teli anebo člověku indiforentnímu národně neslanému
a nemastnému, abíráme svému národu a pomáháme
se hospodářskyničitil Svůj k svému|

KDE



Vítej nám!
Zítra zavítá do máti českých měst, do sto

věžaté, zlaté, aloranské královské Prahy, nově
jmenovaný, v neděli za pražského arcibiskupa v
Olomoaci posvěcený primas tohoto království, Jeho
Milost knižearcibiskup, svobodný pán Lev Skr
benský z Hříště.

Královéhradec+á diecése leží uprostřed mezi
starým moravským blavním městem, královskou
Olomoucí a matičkou Prahou, první tedy vítá no
vého primasa královatví Českého, jemuž přináleží

nejen správa rozsáhlé, pražské arcidiecése a kanoléřatví starobylé pražské karlo-fordinandejské
university, nýbrž také všem (Čechům posvátné
právo, vločiti koruua Svatováclavskou na pomaza
nou blavu Jebo Veličenstva, krále Českého.

Nový primas království Českého jest synem
sesterské Moravy a pochází ze sterého českého
šlechtického rodu. O významném svátku Zjevení
Páně, ve výroční den, kdy svatí apoštolové naši

slovanští, Cyril a Memodůj od papeže HadrianaIL. r. 869. na biskupy v Říme posvěcení byli —
posvěcen byl též Jeho Milosť, knížearcibiskup

Lev. Na hrobě sv. apoštola Moihoděje, jebož diecése i království České druhdy objímala, na po
svátném Velehradě, po tři dny na modlitbách tr
vaje, připravoval se nový knížearcibiskup k po
svátnému úkonu svěcení na biskupa, maje 8e státi
nástupcem sv. Vojtěcha a Arnošta z Pardubic,

joke obou kolébka stála v obvodu diecése hraecké.
O Jeho Milosti, knížetiarcibiskupovi Lvu

Jsme slyšeli, že jako kaplan a forář působil ve
středu českého lidu vzorně, že úplně si získal
jeho lásku a důvěru. Novému primasovi přejeme,
se srdce upřímného, aby v blavním městě tohoto
království působil v dachu svatých Měthoděje a
Vojtěcha, v duchu Arnošta z Pardubic, aby po
Jich "svatém příkladu hájil svatou víru, kterou
nám svatí apoštolové slovanští přinesli, kterou zde
hlásali a kterou všady jako statečný Slovan a
Čech šířil sv. Vojtěch. Novému primagovi přejeme,
aby byl podporovatelem a šířitelem věd a umění
jako první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic.
Jeho Milosti koížetiarcibiskupovi přejeme, aby jako

žitel a lidumil ziskal si lásku celého národá.
ový primas tohoto království jest mlád, plný

mužné síly. Kéž splní všecky ty naděje mnoho
slibné, které obyvatelstvo tohoto staroslavného
královetví, které celý národ český v něj klade!
Kéž jest novému primasu dopřáno, aby vložil po
svátnou korunu svatováclavskou na posvátnou hla
vu Jeho Veličenstva, našeho císaře a krále, což
nejvroacnějším jest přáním celého vašeho národa
a všech jeho nejdůst. biskupů, kéž se mu poda
ří, aby přispěl k obnovení smíru národního
v tomto království!

Český národ pohlíží na zítřejší příjezd Jeho
knížecí Milosti, nového primasa do tohoto krá
Jovetví s důvěrou, srdce všech apřímných katolíků
Jásají a plesají mu vstříc a volají s námi:

Vítej nam!
Žehnej tě Bůhl

-Surovosti.
Jak známo, přihodilo se v poslední podzim

několik případů, v kterých lid křesťanský vystou
pil hrozivě proti židům a na několika místech

Jim p několika tabulek oken vytlonkl. Jednánítoto bylona nejvyšším místě odsouzeno. Naše ná
boženství neschvaluje ovšem taky křivdy a násil
nosti ani proti židům. Právě naše náboženství
dělá všude, kde se opravdu v srdcí zakoření, ze
gurovců lidi mírné, ušlechtilé.

Ale totéž náboženství naše nesepovídá obra
nu křesťanů proti násilnostem a surovostem, kte
ré se zase jim dělají. Ano naše náboženství při
kazuje nám, abychom teuto základ vzdělanosti
evr-pské bájili. A poněvadž křesťanstvíje ta pravá,
čistá lidskost, ukládá tém, kteří moc a vliv mají,
aby se ujali všech, kteří bezpráví a násilí trpí.

A proto z pravého a čistého křesťanství, ne
abychom štrali, ale jen na obranu naši, která se
nám opět a opět vnucoje, píšeme tyto řádky.

Jestliže se nemají křesťané doponštěti surovostí,
máme zajisté my právo šádati, aby se jich nedo
pouštěli židé.

Bohužel, že se jich poslední pondělí dne 8.
Jedna někteří židé ve své protestní schůzi proti
nám dopustili.

První surovosti se na té sohůzi dopustil ja
kýsi žid Stein. — Citujeme dle spolehlivého refe
rátu Hlasu Národa jeho výrok: Kdo věřív rituální
vrašdu, je blbec.

V těchto slovech obsažena jest surová uráš
ka katolické církve. — Nezabavený „Vaterland“
8 po něm my sami jsme několikráte po sobě při
nesli zprávu o umučení křesťanského chlapce v
Tridentu 24. března 1475. Věc ta byla přísežný
mi svědky a znalci prozkoumána a židé, kteří
dítě umučili, se přiznali. Hlava církve katolické,
papež Řehoř XIII. rozkázal, aby se v celé církvi
po oboru zemském čítalo v seznamu mučeníků
dne 24. března: „VTridentě (památka) umučení
svatého chlapce Šimona, kterýž od židů surově
(saevissime) zabit byl. (Mart. Rom. Nono Kal.
Aprilis.) To se čte v celé církvi. V Tridentě pak
a v celé té diecési slaví Be z rozkazu papeže
Sixta V. celý don ten jako církevní svátek. Kněží
musí tam z rozkazu církve celou tu událost ve
svých hodinkách — v breviáři — toho dne čísti.
Výslovně se tam čte, že židé chlapce nejen zoha
vili přesurovým spůsobem (abacindendo membrum
Genitale), a mučili, nýbrž že i krev jeho zachytili
pro své velkonoční chleby.

Na této přezávažné věci, kterou pan Stein
ze světa nevynadává, spočívá přesvědčení naše,
že se tu stala vražda z náboženského fanatismu;
a poněvadž výslovně se praví, že byla krev za
chycena pro velkonoční chleby, což jiného to, než
vražda k vůli náboženským obřadům, čili jak 8e
krátce říká, vražda obřadní, vražda rituální.

A tohle přesvědčení — řekl bych úřední
přesvědčení ba ještě více, toto nábošenské pře
svěděení — církve katolické nazývá se u nás dďb
stvím! Naši výše jmenovaní papežové nazvání jsou
tudíž panem Šteinem blbci a my všickní s ním!l!
Opakojeme, že netvrdíme, že každý žid nynější
je vyznávačem vraždy rituální. To bychom si ne
chtěli na svědomí vzíti, to by mohlo býti štvaním
nemoudrým, nesvědomitým; to by mohlo býti ne
moudrostí obzvláště oproti nynějším muohým ži
dům, kteří jsou úplně bez všelikého náboženství.
- Ale že nelze vraždu rituální z dějin vymazati,

to jest jistá věc.
Pan Stein dopustil se tedy oproti církvi naší

a nám trestuhodné surovosti. Naše bohoslužebné
koihy jsou nám knihami posvátnými, dle pana
Steina obsahbojí však blbatví. Tím však jest naše
náboženství surově uraženo. A šádáme pražské c.
k. státní návladnictví, aby se posvátností našich
ujalo a proti Steinovi zakročilo srovna tak, jako
by se stalo nám, kdybychom my řekli, že kdo
věří v to, co je v bohoslužebných knihách rábí
nů, je blbec.

Jen tak zamezí se nové „surovosti“ křesta

rakouském kárají se i aurovosti židovské.
Druhá surovost, které se žid Stein dopustil

oproti nám, záleží v jeho slovech: Radikalismus
u nás snamená nejčernější klerikalismus.

Těmi alovy štve se tedy proti klerikalismu
alíčí se klerikalismas jako něco „černého“. —

Žid Stein zapomněl, že královéhradecký bi
skup ve svém úředním pastýřekém listě, který se
četl z kazatelen vyložil, že klerikalismus je touha,
aby všecek náš život, naše zákony, všecko naše
veřejné zřízení proniknuto bylo zákonem Kristo
vým, jenž jest nám tím, co značí řecké slovo

pEláros“, podíl, jediný drahý dědičný podíl a poklad.

Proniknutí tedy života našeho Kristem a
učení katolickéko biskupa nazývá šid Stein suro
vě něčím černým. Co pak chce učiniti naše státní
moo oproti takovéto surovosti?

Představme si obrazně společnost lidskou
Kristovým učením opravdu proniknutou jako ně
jaký gothický velechrám s drahocennými okny
sářícímivsnešenými obrazy, které k vyšším šlechet
ným věcem každého povznášejí. A hle! Do těch
— v podobenství řečeno — do těch oken toho
velechrámu společnosti Kristem — klerem naším

Jmserty se počítají levně.

— proniknuté, hází surově kameny svých štva
vých slov žid Stein. A mimochodem řečeno, když
nedávno žid novinář přirovnával Krista Pána
k Dreyfussovi, zachvělo 5e nám srdce, bouřila 6e
krev. To byl kámen do oken svatyně vnitra
našeho Kristu zasvěceného; to byla surovost, nad
kterou se nanejvýše pokrčí rameny. Uražení jsou
jen — katolíci, to je to.

Další surovostí dopustil se žid Stein i proti
českému národu. On ge domýšlí, že národ český
chce židy ze sebe „vyhodit“, a praví: Bude-li s
vyhasováním členů českého národa pokračováno, tak
s toho národa mnoho nezbude.

Židů dle Steina je v Čechách 93.000. (Pro
zatím dost.) A tak kdyby těchto 93.000 židů ode
šlo, byl by národ český — na márách. Takový
Lazar je tedy ten národ český dle žida Steina.
My máme ovšem zcela opáčný náhled. Prosíme,
aby se židé za Čechy nepovažovali. Nebeřeme tu
žádného zřetele k náboženství, jako se to často
děje, že se původ židů plete dohromady a jejich
náboženstvím. Náboženství jsou v Čechách různá.
Jsou tu katolíci, evanjelíci helvetekého vyznání
čili jak si říkají reformovaní, a jsou tu evanjelíci
augšparského vyznání — a jsme všickni Češi.
Žid je příslušníkem israelského náboženství, ale
proto k českému národu nepatří, ani není z ně
ho, vyhazován, tak jako není zůčho vyhazován
ovapjelík, ba ani ne ten bezkonfesení. Ale původ
— rod — to dělá, že žid není Čechem. Židovský
lid je sice roztříštěn mezi všecky národy dle před
povědi Kristovy; židovský lid netvoří nikde stát,
protože je v přemnohých státoch; ba židovský lid
ztratil i svůj původní mateřský jazyk, a užívá ho
jen v bohoslužbě. Přece ale nemůže zapříti, že je
žid — to jest — člen a potomek onobo národa,

který žil a měl svůj stát v Palestině. Řekněmeto zkrátka! Čech je Čech, Němecje Němec, Fran
couz je Francouz, Žid je Žid, ať je jakéhokoliv
náboženství. Do státu je ovšem nyní přijat a je
jeho příslušníkem a ať ho stát chrání v jeho
opravdových právech — a at tedy žije pokojoě e
poctivě vedle nás. Ale dělati se členem národa
českého, to jest od židů nedůslednost. Čech neni
Němec, Francouz není Maďar, Žid není ani Čech
ani Němec ani Francouz.

Pan Stein povídá, že národ český není auti
semitský — protižidovský. To má pravdu. Národ
český je dobrák. Aui z daleka mu nenapadlo, aby
židům ubližoval. Byl i samou církví napomínán.
Hned v katechismu jsme se učili, že bližním
nám je každý člověk. Ale protižidovským dělají
národ náš různí židé sami. Čím, nebudeme dnes
vykládati.

Jakým ale Čechem je pan Stein, je právě
z toho viděti, še posměšně dělá z národa českého
nedomrlého slabocha! To mají za to ti Čechové,
kteří bledají posilu národa i v židech. My na
opak myslíme, že bychom se bez židů velice do
bře obešli. A aby nám nemobli škoditi, o to se.
má starat stát, jebož členy jsme aspoň tak, jako
oni.

Nemůžeme, než podiv svůj vysloviti nad li
sty českými, které tato urážku národa českého
spolknou za peníze. My katoličtí Čechové ji s roz
hořčením odmítáme. Nám je to — surovostí.

Politický přehled,
Nové rakouské ministerstvo pckou

vídeňské —židovsko-liberální noviny. © Na pra
vici se nikdo neohlíží. Němci liberální, tedy sně
movní menšina, žádají pro centralistické německo
liberální byrokraty ministerstva vnitra, spravedl=
nosti, financí a školství. Vedlejší obory by po
jejich náhledu mohly býti obsazeny třeba parla=“.
mentárními osobnostmi; Polákům by připustil
jako min. krajana Bilinského, neb Bobřinského, kle
rikálům, Gudenusa, liberálům Lipperta neb Pra
deho a Čechům odborného náčelníka dra Rezka.
Tak bv dostali tohoto velmi opatrného a umírně
ného Čecha z ministerstva vyučování a mimo to
počítají, že by se dr. Rezek v novém prozatímním
ministerstvu brzy opotřeboval Němci chtějí ve
skutečnosti celé ministerstvo a hlavní úřady strh
nouti úplně na sebe. Na přání sněmovní většiny



a slovanských národů hrozně málo dbají; dělají,
jakoby nés v Rakousku ani nebylo. Němci by si
přáli v čele ministerstva ši. Kdrbere, někteří však
by si přali spíše ministerstvo Gautschovo, v němž
by šl. Kórber byl ministrem vnitra. Ať je v čele
nového ministerstva Kórber anebo Gautsch, my
neočekáváme od žádného z nich mnobo. Ve Vídni
pořad ještě myslí, že jsme v Rakousku oukro
pečkem a že se spokojíme oukropem. My jsme
považovali již r. 1890 za osudnou chybu, že se
Mladočeši a Staročeši nespojili, aby docilili zlepše
ní tehdejších vídeňských punktací. Jejich zhoršení
nepřejí si v Čechách ani Mladočeši ani Staročeši,
ani klerikálové a radikálové, Vůči Vídni musíme
zůstati upjatými a nedůvěřivými, ať stojí v čele
nové vlády Kórber, Gautsch neb jiný.

Pam dr. Bráf, universitní professor, vy
nikující politik a národobospodář český, obírá se
v pražské »Aletheii« nynější politickou situací.
Úvaha vychází od odstoupení ministerstvu Clary
ova a odpovídá na o'ázku, lze-li pád vlády Cla
ryovy pojímati jako vítězství českých poslanců,
ne-li dokonce jako vítězství věcí české tímto spů
sobem? »Proč byl povolán hr. Clary? Aby — k
uchlácholení německé obstrukce — zrušil jazyko
vá nařízení a tak umožnil skoncovati rakousko
uherské vyrovnání. Vyrovnání neskoncoval on:
jeho nástupce je skoncuje. Jazyková nařízení zů
stala zrušena. Zrušitel jazykových nařizení odstu
puje — toť formální úspěch obstrukce české. Ja
syková nařísení zůstávají srušena, tof — věcné vý
těsatví obstrukce německé. Jen dítě by mohlo býti
v pochybách, na kterou stranu se klonila váha
úspěchu. Nic nemůže skutečnost tuto zastříti, oi
čím se nedá oddisputovati. A hlavám jen trochu
myslícím není povědoma teprv od včírka. Není
snad jediného mezi mladočeskými poslanci, který
by se opravdu byl domníval, že obstrukce mla
dočeská restituci jazykových nařízení vynutí, vy
nutiti může, Bude vždy plným právem popíráno,
že nebyla jazyková nařízení Badeniova umluvenou
cenou za blasy České pro rakousko-uherské vy
rovnání a nebude člověka vážně soudícího, aby
nebyl přesvědčen, že jí takticky přece jen byla.
A nelíbí-li se komu slovo »cena«, snad připustí
ten obrat, že byla jazyková nařízení řetězem,
jenž české poselstvo k blasování pro vyrovnací
předlohy měl připoutati a nepochybujeme, že by,
až na jistý počet absencí, je vskutku byl připou
tal. Vždyť dostačí si připomenouti, jaké oposičné
kasání panovalo až do Badeního na schůzích a
veřejných poradách českých, jaké důrazné resoluce
tu pronášeny — a kterak to vše tak říkajíc rázem
usnulo hned na zejtří po vydání oněch nařízení,
A chce li přes to vše ještě někdo dělat nevěřícího
Tomáše, ať si to klidně dnes předloží, proč ne
byla Badeniova jazyková nařízení vydána tuké ve
formě císařského nařízení, jako svého času halič
ská, nýbrž pouze v podobě snáze odvolatelného
ministerského? Zrovna ve vetchosti této právní
formy spočívala síla řetězu české poslance vížící
ho«. Jak jsme i my v »Obnově« soudili, tak i p.
prof. dr. Bráf soudí, že otázka jazyková stala se
tržním předmětem jak za Badenie, tak i nyní,
proti němuž stojí na české straně kuriový zákon
ve sněmu, a přivolení k národnostnímu ohraničení
okresů, předpokládajíc arci, že správní, čili sd
ministrační jednota země nebude v šanc dána,
Přijetím zásad nařízení Gautschova přistoupili ve
doucí politikové čeští na pravidlo jazykového
práva, které německým požadavkům národnostní
ochrany lépe hoví, při čemž ale rovnoprávnost
sama trpěti nemusí. Dr. Bráf myslí, že k novým
jednáním mezi zástupci Čechů a Němců dojíti
musí a dohodnutí je možnější nežli dříve. Němci
vidí, že parlament ochromen, že obchod a prů
mysl vázne, což pociťují Němci i za hranicemi
Čech a Moravy velice nepříjemně. Nevyřízená
česká osada nedává říši přijítí ke klidu. Následkem
tobo jsme slabí váči Uhbrům i cizině, Dr. Bráf
považuje dále za nemožnost: zachování pravice a
současné zachování »nejostřejší« oposice doma.
Že se i po pádu Claryho pravice udržela, pova
žuje za šťastný taktický obrat, neboť při rozpad
nutí pravice nevášily by její frakce tolik, co váží
jednotná pravice. Nové politické seskupení není
ovšem vyloučeno, naopak připojení se německé
šlechty a staroliberálů k pravici je možno, neboť
i vůdčí kruby pravice uznávají nutnost spojili se
s mírnějšími německými živly. Avšak setrvání
Mladočechů v pravici na př. s něm. velkostatkáři,
s německou stranou pokrokovou a s vídeňskými
antisemity nedá se mysliti, dokud panuje nynější
napjatý poměr českonémecký, Avšek také pravice
nepotrvá, potrvá-li nynější českoněmecké rosjitření
bez účinného pokusu o smírné vyřízení sporných
otázek. Dr. Mattuš věří méně v možnost dohod
nutí smíru s Němci, nežli dr. Bráf, Kaizl a jiní.

V delegacích podal 9. ledna dr. Pacák
dotaz obledně vypovídání rakouských příslušníků,
Čechů a Poláků z Pruska, a tázal se, co vláda
proti té brutálnosti učiní. Po té přešlo se k jed
nání o rozpočtu ministerstva války. Delegát Pacák
mluví jménem delegátů českých proti rozpočtu.
Delegáti čeští jsou proti povolení rozpočtu toho
nejen z důvodů vnitřní politiky, nýbrž také proto,
že všichni vyšší činitelé armády staví se co nej
rozhodněji proti národu českému, ukazujíce mu
svou nedůvěru při každé příležitosti a potlačujíce
i urážejíce jeho národnost. Že však národnost i

ve válce je důležitým činitelem, ukázalo se zvláště
ve válce francouzsko-německé. Zkušeností tenkráte
nabytých se proti nám nevyužitkuje; ba kadetům
v béch zakazuje se mluviti česky, důstojníci
česky hovořící se přesezují a hlášení »zdea se
přísně tiesce. To vše prý se děje v zájmu jed
notné řeči armádní: ale národ náš vidí v tom

legáti čeští naléhojí na opravu trestuího řádu, na
jehož brzkém předložení co nejdůraznéji trvají.
Abrahamovič si stěžoval, že v Haliči kontrolní
shromáždění se konají v neděli. Ministr Krieg
hammer pravil, že pro hlášení sde trestání jsou
jen ti, kteří se tak blásí »demonstrativače,

Ruske poslalo z Kavkozu část armádního
sboru do Kušku na afganské hranice. Angličanům
ježí se vlasy při pomýšlení, že Rusové dovedou
dopraviti z Kavkazu, Astrahanu, Novgorodu nebo
z Orenburgu na hranice afganské ze osm dní celý
armádní sbor. Rusové ujišťují sice, že nechtí Af
gansko obsaditi a tím méně že pomýšlejí na vpád
do Anglie; ale Angličané nemajíce dobré svědomí,
děsí se pomýšlení, že by Rusové mohli na po
mezí Indie boditi dříve dva armádní sbory, nežli
Angličané dvě brigády. V Indii jeví obyvatelstvo
nepopíratelnou radost, že Aogličené jsou v Natálu
a Kapsku biti. Ruské panství upevnilo se v celé
Asii také tím, že sibifská dráha je dokončena a
že z Petrobradu možno za 21 dní po dráze, řece
Šilce a Amuru a pak opět po dráze dostati se k
pobřeží Tichého oceánu do Vladivostoku neb Port
Arthuru. Rusko ovládá dnes celou vnitřní Asii,
Mongolsko a severní Čínu. Převaba Anglie v Per
sii, Afganistanu e v Číně ustoupila dnes vlivu
ruskému.

Pruská trůmní řeč, kterou četl předse
da ministerstva, kníže Hohenlohe, vítá s uspokoje
ním přízvivý finanční stav Pruska. Rok 1898/99
skončil přebytkem a totéž lze očekávati od běž
nébo finančního roku. Státní železnice vzdor do
plnění železniční sítě, parostrojů a vozů se vyplá
cejí. Vláda pruská slibuje rozmnožití vodní cesty
spojením Rýna s Labí a Odrou, Berlína se Ště
stínem. Sesplavnění Odry, Sprevy a Havoly se
zlepší, zřídí se také vodní cesty spojující Odru s
Vislou a uskuteční se mazurský průplav v pro
vincii pruské, Aby se pomohlo porýnsko-westfil
skému průmyslu a učinil se tento neodvislým od
cizozemských mořských přístavů, učiní se Emb
den pro velké mořské lodi přístupným. Vláda bude
věnovati všemožnou pozornost též rolnictvu, které
se nalézá dosud v tísni. Vláda učiní opatření proti
povodním ve Slezsku, upraví tok Visly, podporo
veti bude zřízení statků důchodkových, zdaní vel
ké skladiště, opraví obecní volební řád a rozšíři
donucovací vychování.

Na bojišti jihoafrickém nepřinesl
první týden nového roku Angličanům žádnéno
štěstí. Dne 1. Jedna vzdalo se hlavní město Be
čuánska Kuruman; 120 anglických vojáků a 7 dů
stojníků kapitulovalo. Výpad mafekingské posádky
byl s obrovskými ztrátami odražen a statečný ji
nak plukovník Baden-Fowell musí býti každý den
připraven, že bude donucen ke kapitulaci. Gene
rál French utrpěl u Colesbergu porážku, jedna
setnina jeho vojska zajata a generál Gafacre mu
sil z Doodrechtu utéci. Na vedlejších bojištích
utrpěli tedy Angličané všady výprask a hlavní
armáda u Colensa a při řece Tugele ležící nebyla
nijak s to osvoboditi Ladysmith, naopak buři tísní
stále více obyvatelstvo a vojsko Jadysmithské hla
dem, disenterií a tyfem, jskož i kanonádou bur
skou stále více stupňovanou, Ve vyhladovělém an
glickém vojště vzmáhá prý se nekázeň a touha po
vzdání se. Generál White prý musil dáti ondyno
50 buřiců postřílet. Vrchní velitel Buller stojí sice
jen 4 rakouské míle. od Ladysmitbu s 30.000 muži

břehy Tugely se nemůže dostati. Buerové mají
na Tugele sice méně děl, ale za to nesou dále

se na kůži, U. Colensa postoupili v sobotu, ale

generál Roberts ve vrchním velení teďvystřídat,
pokusí se snad tento týden o rozhodnou bitvu,
ale Angličané pohlížejí na ni s obavami. Je prav
da, že byli sesíleni šestou divisí, sedmá že se do
pravuje již do Afriky a osmá že se mobilisuje a
z Anglie do Afriky chystá; třeba však uvážiti, že
Afrikandři hollandského i anglického původu při
dali se k burům transválským i oránským a že
moc burů tedy aspoň o Jo až 40 tisíc mužů
vzrostla. Buři jsou připravení i na to, že Angli
čané zmocní se zálivu delsgoyského a že přes
portugalské území pokusí se o vpád do nižin trans
válských, ale buři, kteří neztratili dosud ani píď
vlastní půdy, na jichž území anglický voják se
zbraní dosud nevkročil, se Angličanů nebojí. Tito
jsou následkem stálých porážek kleslí na mysli a
část anglického vojska musila býti napřed zpitá a
pak násilně dopravena býti na lodě a do Afriky.
Najatí angličtí vojáci ovšem co do odvaby, sta
tečnosti a mravní zechovalosti nemobou se s bu
ry ani z daleka měřiti.

Portugalsuá vláda protestujeprý proti
roztahování se Angličanů v zátoce delagojské, kde
Angličané zabavují cizí lodi, ač záliv patří Por
tugalcům.

"7 7 senátě Spojených států ameri
ekých podán byl návrh, aby Spojené státy na
bídly své prostřednictví Anglii a Transválu. Dle
jiných zpráv prý má oabídnouti prostřednictví
své papež Lev XIII. Poněvadž oba státy jsou val
nou většinou protestantské, tedy se zpráva po
slednější zdá býti málo pravdě podobnou.

Byla v Rakousku jiš změna systé
mamf V posmrtných dopisech dobírá si neboštík kní
še Klement Metternich na roshraní nového století
pana štáte v Rakousku, v „Reichswebr“, že nedovede
nasírati dv budoucnosti, ale če nevidí ani dálo než
sahá jeho nos, ač by sl kašdý reslní politik sopoň
pod vlastní svůj nos viděti měl. V Rakouska nechtějí
viděti, že se změnilo postavení Rakouska vůči Ně
mecku a Evropě, ba uvnitř říše samé; ale nynější
státníci terdí dokonce,če propuštěním ministerstva
hraběte Thona a nastoleníim ministerstva Claryho na
stala vlastně změna systóma. K staréma systému prý
se nesmíme více vrátit, nýbrž nový systém se mnsf
upevnit a rozvinout. Jaký systém ne vlastně změní!?
Inu, od Taaffa po Thuna prý 80 vládlo slovensko
klerikálně-antonomisticky, od dob Claryho prý 86
vládne zase německo centralisticky liberálně. Atak, je
to velmi zajímavé vyuvětlení. To se tedy v Rakousku
staly tak důkladné změnya převraty,če toho nebešťané
ani nepozorovali. Tedy v Rakouskuseposlovaň“valo;
to znamená přece, že německá řeč jako státní pro
středkovací a jako armádní feč se odetrunila £ pouze
znalost něbteré slovanské řeči otevírá brány k stát
ním úřadům a vojenským šarším. Ne-li? ARakousko
se Hlerikalisovalo, to znamená ovšem, že bezkonfes-:
sijní zákony liberální doby odetraněny jsou na celé
čáře,že nastal stav z doby konkordátu, besnáboženská
Skola byla důkladně vykořeněna, přestalo systemati
cké zatiačování katolických zájmů v životě veřejném,
přestala zákonem patronisovaná nověra 8 svobodo
myslnost. Tak se to přece stalo? A federulisoralo se,
tím se přece rozumí, že centralistická ústava s pro
since roka 1867 se zrušila, že byla uznána práva hi
storických individualit zemí), še české mrtvé státní
právo obživlo, že semské sněmy strhly zákonodárné.
vedení, že ve Vídni není více žádné říšské rady. Po
divuhodno! To se všecko mohlo stát, niá by staro
rakouské nebe se bylo zbroutilo a aniž bychom my
nebožtíci byly s oblaků do zbořenéhoRakouska spadli?
Vy se mi smějete? A proč? Že se nic takového ne
etalo, čeho se domnívám? Protože prosincová ústava
jest zrovna task nedotknuta, jako beskonfessionální
zákony, protože německá řeč v úřadech i ve vojšté
svou nadvláda udržela, protoše české státní právo
pořad ještě více neplatí než Grógrova fajfka tabáku a
protože zemaké sněmy do-ud jako dříve krouží okolo
centralistickéhozákonodárství? Ale můj nejdrad
ší, když tomu tak jest, pak teprve novím.co
to byl za systém, který jste vyměnil a co to má býti
za systém, který jste změnil. Rozdíl mezi odstrané
ným slovansko-klerikálním-sutonomistickým a mezi
z brasu novými německo-liberálním centralistickým

systémem není s nebička ani k rozésnání. Já při Bed“
lepší vůli a nejlepšími brejlemi vůbec žádného systé
mu nevidím, který byste mohl směniti, milý pane
štáte, nýbrš já vidím jen tu věčnějedinou bezsásad
nost, jež veškeré vaše jednání despoticky ovládá.
Já nevidím, leč to staré Nestrogovské „ení tak ani

tak“ — „ani německyani slovak ani centralisticky ani autonomisticky, ani klerikálně ani — - ?
To jest, v tom bych vám křivdil. Liberálním jste zů
stal od dob Anersperka I., ačkoli již dávno není šádné
liberální strany, která by měla nějský pozorahodnější
vliv. To jest ta jediná charakteristická známka vaší
suverenní bezsystemní vlády. Lžiliberalism, který jest
vědy zase nahoře jako bezový vatáváček s olověnou
kuličkou. Nemějte mně to sa slé, milý pane štáte, ale
když mně vášně tvrdíte, že jete přešel od slovansko
klerikálně autonomistické vlády k německo-liberální
centralistické vládě, a o tuto poslednější chcete upov

Neboť oba systémy nejsou ničím jiným, nežli obě

jet tu nebo onů, efekt, výsledek je vědy stejný:
nů kloní se tami omam,sle konečněsedí sm (cí

jako olovo těžké systémy drží sobě a jemurovnováhu.
Povídal jsem již několikrát, že by oba jmenované
stémy teptve pak byly systémy, kdyá se buď p
ten neb onen rozhodneme. Německá nadyláda a
centralistická státní forma aneborovno
právnost národností a samospráva zemí,
to jsou právě protivy, které na dlouho jeou noelnči-.
telné a které vedle sebe pouze ve vratké bezzásad
nosti se udršeti dají. Ať si tedy, můj milý státe
choste anebo ne, budete se muset konečně přece roz
hodnout, sda-li chcete míti německo=centralistické
Rakousko, v němě liberaliem spolu vládne, anobjo
Rakousko, vněmě kašdé národdosti volný
rozvoj její svláštnosti jest saručen a v
němě katolická povoha převážné většiny

třebuje se totiž sama a čím déle trvá a čím více se

A kdyš konečně poslední možnost téhosystematické
bezsúsadnosti se utráví, pak můj nejmilejší s hrůsou
zpozorujete, še vám nebude více ani volno, roshod-,
nouti se prosystém ten neb onen,protože oba systo
my povedou ma vlestní pěeťboj. který jen úplným
poražením té neb oné stran skončiti může. Áno je
sněji řečeno: Čímdéle úte a kolísáte, čím déle
rosvašujete, pro jaký vládní systém se máte roshod
nouti, tím více 6e sosílí protivy, s tím větším sebo

vědomím a nepovolností vystoupí s samy začnou vynucovat si roshodnatí. Když budete čekati, aš hesla ©
německé nadvládě a rovnoprávnosti národností pro
mění se ve smolné věnce, které všecky mysly rozpli,
pak nebudete vůbec žádného státnického umění po
třebovati, neboť pak milý paneštát> nebudete více

n avého osudu. Co tedy činiti? Netažte se rea=čjil! Neboť vy toho přece neučiníte. Netašte se, 00
byste činiti měl, ale řeknu vám, 00 byste činiti mohl“,
A tu radí neboštík Metternich, aby pán stát tak tro
cha uvášil, jak se to mělo vlastně 6 německou nad
vlídeu a cemiralismem. Za něho, t.j. v první polo



viei tohoto atoletí, sa vlády Motternicha, bylo Ra
kousko jednotný, centralistický atát, bylo císařství
rakouské, císař rakouský byl také německým císařem
anebo aspoň předsedou spolku německých států, je
jichž tepny ústily ve Vídni. A co sbylo dnes s těchto
stěžejných pilířů německé nadvlády a cantralisemu?
Hakouský císař není dnes německým císařem ani před
dedou německých spolkových států. Císař není teď
pouse rakouským, ale:je králem uherským a císařem
rakouským. Centralismus a německá nadvládav Hab
burgské monarchii přestaly obnovením království
Uherakého. Německo má vlastního císaře, veškeré
tepny Německa neústí více ve Vídni, nýbrž v Berlíně,
Bakoueko jest mimo Německo '«"to by si náš pán
štát měl konečně nvědomiti, Dnes přestaly podmínky
německé nadvlády a centralismu v směněném Rakou
sku a toto musí hledati svou spásu pouze v rovno

prosí svých národů a v samosprávě svých zemí.45 štát přehlíží změny, které nastaly v druhé

poor ci 19. století, nechce jich viděti a myslí, šeude moci v 30. století stejně vládnouti jako v do
končujícím se století devatenáctém. Němcům rakou
ským radí nebožtík Metternich, aby se méně ohlíšeli
po svých bratřích v Německu, ale aby se více starali
o vládní hroudu. Liberální (£.j.) šidovukó časopisectvo

hájí centralismnsPonme,probo, rotoše milý štát chceIiberalisovati“. Písatelčlánku,který mluví ss
neboštíka Klementa Metternicha, pověděl rakouským
státníkům nynějším mnohou pernou pravdu.

Drobné zprávy.

Zprávy dlecésní. Jmenování: vdp.Jan
Ticbý, děkanv Ostružně, správce vikariátu, jmenován
b. vikářem okresu Kopidlenekého, p. Frant. Vohnout,

b. notář, děkan ve Žlunicích, sekretářem vikariétním.Ustanovení: p. Jos. Štemberka, koop. Čestínský,
sa :dministratora do Staršova, p. Frant. Dittrich, kapi.
sa administratora v Poličce, p. Jan Lonský, koop. v
Libici, za kop do Češtína,p. Ant. Bittner, kaplan
v Animě vŘímě, sa katechetu do Trotnova. V Pánu
seonul: Magnor.Ign. Bílek, pap. komoří, em. biek.
vikář, děkan a farář Bartošovický na odpoč. v Kun
valdě, + 48. prosince 1899. naroz, 1826, vysv. 1850).
Na odpočinek vetoupil: p. Jan Matouš, děkan
v Hronově.Uprásněná fara: Hronov,na patronaté
knížete Schaumburg-Lippe od 1. ledna 1900.

J. M. kníže arelbiskup Lev barom
Skrbenský vysvěcenbyl za biskupa v sobotu 6.
ledna od J. M. knížete arcibiskapa Theodora olomon
ckého za assjstence JJMM, nejď. biskapů dra Martina
Říhy z Čes. Budějovic a Ferd. Kalouse z Prahy, zá
stupců nejd. kapituly olomoucké, kroměřížské a av.
Vítaké v Praze, dále za přítomnosti J. cís. V. arci
knížete Petra Ferdinanda, který leží posádkon v Olo
monci, moravského místodržitele a zem. hejtmana.
Dále byli posvátnému obřadu přítomní generální opat
Premonstrátů ndp. Sig. Starý, sestry ndp.arcibiskupa
pražského Irena, provdaná bar. Stillfriedová, Marie,
provdaná za generála bar, Spiegelfelda, Anna, čestná
dama ústavu šlechtičen v Brně, švakrová roz. hra
běnka Kolovratová z Rychnova, otec Filip baron Skr
benský, bratr Jan, c. k. rytmistr, švakři gěnerál bar.
Spiegelfeld a retník baron Stillfried, zástupci vždy
věrné kapitoly metropolitní na Hradčanech kapitolní
probošt megr. Hora, kapit, vikář dr. Brusák, kanov
ník Hornsteiner, děkanové obou bohosloveckých fakult
pražských dr. Eng. Kadeřávek a dr. Schneedorfer,
zástupce kol. kapitoly vyšehradské dr. M. Karlach a
J. Švehla atd. — Do Prahy přijede nejdp. arcibiskup
sítra o 2. hod. odpolední rychlíkem rak. uher. státní
dráhy. Katolické pražské spolky, jich depatace a
ozbrojené sbory budou očekávati arcibiskapa Lva v
kostele sv. Mikuláše na Maló straně. Bude-li počasí
příznivé, tedy vyzývá vyhláška městské rady pražaké,
aby pražské spolky živnostenské atd. dle libosti ntvo
řily v ulicích, kterými kníše arcibiskop přijede, špa
lír. Školní mládež se pro nepříznivé počasí špalíra
nesúčastní. V den intronisace, t. j. v neděli dne 14.
ledna shromáždí se epolky o půl 11 hod. ráno. 1. U
kostela Karmelitek Spolekkřestansko-sociální žen a
dívek. z. Marianeký apolek křesť. dcer, 3. Deputace
ostatních spolků. 4. (Podél toskánského paláce) děl
níci z huti svatovítské. 6. Katol. tovaryši. 6. Národní
jednota jinochů a mušů na Smíchově. 7. Jubilejní
spolek kat. „Praha“. 8. Sv.-Josefská jednota jinochů
a mužů z Buben. 9. Vzdělávací jednota karlínská a
vinohradská; 10, katolicko-lidový spolek; 11. Marian
ská kongregace mužů s předměstí a s Prahy; 12.
Svatováclavská jednota; 13. Spolek av. Vincence, Ari
mathejský a deputace ostatních dobročinných spolků;
14. Katolická beseda; 15. Výbor Svatováclavské zá.
ložny; 16. Katolicko-politická jednota prokrálovství
české; 17; deputace venkovských spolků; 18. zástup
cové vědeckých spolků, družstva Vlasť,Historického
kroužku, KřesťanskéAkademie, Jednota pro dostavění
dómu Svatovítského a jiní V tomto pořádku dlažno

jítiiv průvodu do chrámu. Také povinnenjest každý spolek svými pořadatelio to pečovati, aby průvod
nikde rašen nebyl. V dómě svatovítském bodou kaple
vykázány šlechtě a korporacím, části chrámových o
dí spolkům. Po dokonaných eložbách Božích půjde
průvod opět týmě pořadem k residenci, kdeJ. M.

ndp. kníše-arcibiskup přijme blahopřání nejvyššíchhodnostářů král. veského a král. hlav. města Prahy,
předměstí a vysoké šlechty. Blahopřání katol jednot
a spolků přijímá J. M. ndp. knfže-arcibiskup dne 16,
ledna od třech čtvrtí ma 10. do půl 11. hod. spolky
damské, od půl 11. do čtvrt na 1%.hod. dostaví se
dachovenato, aby novému arcipastýři se představilo a
spolu blahopřálo. Dne 16. ledna od 9. do půl. 12.
hod. dop. blahopřání jiných spolků, ješ se do 13. led
na v k. a ústřední kanceláři přihlásí, od půl 12. bod.
do půl 1. hod. pol. blahopřání ostatního duchovenstva.
Dne 17. a 18. ledna od 10. hod. do 12. bod. pol. bu
dou přijímány další deputace jednot a spolků, ješ ae
nejdéle do 13. t. m. přiblásí. Věecky další dotesy
zodpovídá ochotně vrchní pořadateldp. J. Košnář,
profesor v Praze, čp. 168-IV., jenž oblásí i apolky,

ješ o slavnostních dnech průvodu 00 účastniti chtějí,
u c. k. polic, řiditelství.

Jednota českého katol. učitelstva
účastní se nedělního průvodu slavnostního « ostatní
mi katolickými spolky. Pražští pp.členové i z okolí
dostavtež se všichni, s venkovských páni výboři ur
čitě, ostatní dle možnosti, Schůse o půl 10. hodině

před arcibiskupským palácem,
Ve valné hromadě střelců byl zvolen

p Předsodu náměstek starosty, pan architekt Weinengast.
Poslední léč aspořádají přátelé myslivosti

ve dvoraně besední v Hradci Králové dne 13. lečna
po 8 hodině večerní. Program jest velmi pestrý s za
Jimavý. Páni i dámy dostaví se k zábavě v úboru
domácím. Poněvadž jest zaručeno veliká účastenství
pánů a dam ze eousedních okresů, z Hradce i z okolí,
bude poslední léč patřiti k nejlepším sábavám maso
pustní aajzony.

Firma J. Pospíšil A spol. v Před
měřicích n. L. podělila i letos jako kašdý jiný
rok o štědrém večeru přes 50 chudých dítek látkou
na košile a oděv, začeš jí „Zaplaťt Bůh!*

Ples ptudujícíchkrálovéhradeckýchstředních škol, který se pořádalv úterý večer
ve dvoraně besední, byl četně navátíven. Výnos asi
860 zl. věnován bude ve prospěch studujících.

Podpůrný spolek samostatných šiv
mestníků II. společ. v Hradel Králové
koná svou druhou řádnou valnou hromada v pondělí
dne 16. ledna 1900 v 7 hodin večer v místnostech
Živnostensko-čtenářské jednoty. Program: 1. Zahájení
schůze starostou epolku. 2. Zpráva jednatele. 3. Zprá
va pokladníka. 4. Zpráva recisorů účtů a udělení ab
solutoria. 5. Volba starosty. 6. Volba 9 členů výboru,
3 náhradníků a 2 revisorů účtů. Volné návrhy.

Ples mládenců = Nechanle a okolí.
Representační ples okresu Nechanického konati se bu
de dne 20. ledna 1900 o půl 8. hodině večer na rad
pici. Vstupné 4 korany.

Ředitelství c. k. ústav ku vzdělání
učitelů v Hradel Králové přijímánálešitě
doložené žádosti za připuštění ke zkoušce dospělosti
učitelské do dne 1. března t. r.

(C.k. zkušebná komise pro školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období květnové t. r. opatřené náležitými doklady
do dne 10. dubna t. r. Žádosti za dispens podány
buďtež nejdéle do 1. března t. r.

Přiblášky ke zkouškám zo žen
ských praeí lze dodati témuž ředitelství do 1.
května t. r.

Tyfus, který se zdál po novém roce v městě
našem ochabovati a mizeti, v posledních dnech,
kdy tálo a časem i pršelo, ae opět rozmohl. Obyva
vatelé by si měli pitnou vodu vařiti a teprve po vy
chládnutí by ji měli píti.

Nešvar. Úblíř p. Venci v Jiříkově třídě ne
chává stát povoz na ulici na místě dosti frekvento
vaném.Mnozílidénarazilivetměna vojea mohliutrpěti
nebezpečné zranění. V zájmu veřejnosti třeba šádati,
aby povezy byly postaveny v ohražených nepřístup
ných místech a aby mimo to byla místa, kde by chodci
mohli snadno utrpěti úraz, řádně v noci osvětlena,

Strašlivý souboj. V pondělí„střílelise“
ve Vídni generální ředitel severní dráhy císaře Fer
dinanda, dvorní rada Richard Jeiteles, patrně der
Lówenherz, a bývalý koneulent její, dr. Eder pro
„urážky“, které dr. Edeř jako podřízený dopustil se
na ulici na svóm představeném. Podmínky byly: vý
měna r-n na 40 kroků po jednom výstřelu. Páni bo
jovníci postavili se naproti sobě patrně sády, neboť
vyvázli ze souboje s kbůží „zdravou“.

Chrámová hudba. Upozorňujemevšecky
přátele chrámové hudby, že „Cecilianský spolek“ v
Litoměřícké dioeresi otevře « povolením jak církevní
tak i světské vrchnosti dne 16. února t. r. školu
chrámové hudby pro varhaníky a řiditole
kůru (Viz oznámení v insertní části tohoto lista)

Olomonětí Něme!proti králevéhra
deckému plakm. Mosi českými vojákynašeho
18. plaku a mezi německými vojáky došlo v Olomouci
v poslední době k četným arážkám z pohnutek národ
ních. Ač arážky tyto vyvolány. byly většinou
vojáky německými, zakročilo německé obecní sastupi
telstvo u úřadů o to, aby český pluk hradecký Sal
vator (Konetant:n) s Olomouce byl přesazen a nahra
žen německým. V Olomouci se udržují Němcive vět
šině pouze pomocí četných židů proti Čechům,kteří
v okresa mají obrovskou většinu. V důvěrné schůsi
obecníhozastupiteletva olomouckého bylo a obledem
na německý rás města úaneseno, nabídnonti
vojenskému erára 8000 sl. na cestovní výlohy spojené
s přeměnou posádky; město zakročilo jiš na kompe
tentních místech za přeložení královéhbradeckého plaka
s Olomouce. Sborový velitel Albori přibyl minulou
neděli s Krakova do Olomouce a dal si v neděli 18.

plak zvlášť předvolat. Bylo by příliš zajímavé, krby
respektována byla ipokud te týče vojenských posáde— německá država. Hradeckéhochy nebude jistě bo
leti, pakli je pošlou s Olomouce domů. V Hradcije
uvítáme s otevřenou náručí.

. © Zeny ve válce, ManželkaburskéhoponerálaJonberta následovala maže svého do boje. Jest sice
snáma celá řada udatných paní, kteréž sdílely avízele
a nebezpečí války se svými manžely, ale jen málo žen

osvědčilotakovou odvahu a vytrvalost, jeko tato prostášena nejvyššího velitele boerů; vědyť samy některé
listy anglické doznávají, de této příchylností dlažno
8e jen obdivovati. „Teta“ Juubertová, jak ji bosrové
se salíbením nazývají, je s hrůzami války právě tak
obeznámena, jako její manžel a stála vády na tom,
že mu chce státi po boku, ať už se jednalo o pouhý
vpád nepřátelekých domorodců debo o polní tažení.
Ručnicí vládnouti dovede tak, jako každý jiný statný

válečník, ale úlohou její ve vřavě bitevní je nyní jen

péče o nemocné, kterou vykonává =[vdivahodnon oběvostí a vytrvalostí. Z bojiště burského došla zpráva,
že se 200 burských žen a dívek apojilo k tomu účelu,
by váženého presidenta republiky transválské, strýce“
Pavla Krůgera hájily, kdyby k nejhoršímu mělo dojíti
se sbraní v race. Cvičí se pilně ve střelbě 4 revolvery
soustavy Manserovy. Nabývají ve střelbě pozoruhod
nou zračnosť. Heslem jich jest, že se dobrého Krůgera
nezmocní nikdo, leč přes jich mrtvoly.

Hospodářský spolek královéhra
decký zvolil v sobotní kuklenské echůzi zadele
géta do zemědělské rady opět pana Václ, Skvrnu
s Čistěvaí,

Slovinské „Svůj k svému l“ Pom
mesi slovinským obyvatelstvem v Dolním Štýrsku a
tamějšími Němci přiostřují se do té míry, te Sloviaci
k obraně své chápou se prostředků u ních dosud ne
obvyklých. Dle zprávy německo-nacionálních listů za
lošili si v těchto dnech slovinskou ochodní společnost
a ohlásili to též úřadům. Závodní kapitál nové slo
vinské obchodní společnosti má činiti 200.000 K a na
schůzi zakladatelů bylo již upsáno za 54.000 Kpo
dílů. Účelem slovinské obchodní společnosti bude eman
copati slovinské obyvatelstvo od závislosti na němec
kých kupcích a zostříti národní zápas prováděním
hesla „Svůj k svéma!“ Uváží-li se, že v Dol. Štýrsku
šije na 600.000 Slovinců, sezná každý, proč německé
nacionální listy tohoto neočekávanéhoobratu v národ
ním boji takovou měrou ze děsí.

Z jednoty katolických tovaryšů.
Řádná valnáschůzeodbýváse v nedělidnen
b. r. o 4. hodině odpolední s obvyklým pořadem.

Vánoční hra v „Adalbertinm“. Zpěvní
produkce tovaryšské jednoty bývají všdy pečlivě stu
dovány, což platí i o letošním provedení vánoční zpě
vohry „Jesliček“ dne 6. a 7, ledna b. r. Solovépartie
Jednohlasé i vícehlasé abory pojily se řízením dp. vi
cerektora Orla v tak ladný celek, že ani přísná kri
tika nenašla by vážných výtek. Průvod na pianě pro
vedi s obvyklou virtuositou p. ředitel Wiinsch. So
lové partie spočívaly v rukou sell. J. a A. Wůnschové,

Člnánkové, Chmelařové,Jezdinské, Tučkové, Pokorné,
sákové, Kadečkové a pp. Malečka, Doaby, Dvořáčka,

Dvořáka, Beránka, Jakubského a Mládka. Výprava
hry byla bohatší než jiná leta a živé obrazy byly vy
staveny s náležitým vkusem. Představení poctil ndp.
biskap Edvard Jan, uděliv dar 10 zl., vadp. pap. pre
lat Dr. Frýdek, členové vsd. kapitoly a přečetné obe
censtvo domácí a okolní. Prostorná dvorana „Adal
bertina“ ve své nové úpravě za zářivého osvětlení
acetylenového těšila se zaslonženéma obdivo.

Típek u slepie léčí ee takto: Jakmilese
choroba zpozoruje, zavře se slípka do suchého a evětlého
místa a dává se jí pouze měkká a živná píce na př.
mléko a chléb, dutina hltanová vymývá se dvakrát
denně elabounkou vodou karbolovou neb octovou a
k ochlazení dá se něco taku a másla. Po 2 až 8
dnech je alepice opět čilá a počne nésti. Stahování
kůže z jazyka působí slepici hrosné bolesti a tato
také později nese.

Okradený krajský sond. Do budovy
krajekého soudu v Nov. Jičíně vloupali se z pondělka
na úterý neznámí Inpičové a vypačivše dvéře kance
láře, vzali odtud celou vertheimku a amykali ji z dra
hého od prvého patra a odtud ji oknem po provazech
spnatili dolů a 8 ní zmizeli. V pokladně, která vážila
přes 4 metr. centy, bylo pouze asi tři sta zlatých,
ale bylo prý tam dosti důležitých listin ba icenných
papírů. Na štěstí den před tím bylo z pokladny vy
bráno mnoho tisíc zlatých a prý odesláno. Po pacha
telích je veliký shon.

Zvěsti z východních Čech.
Z Čáslavi. Začíná nám masopustní mumrej

a to hezky vesele Spustilo to hned prvého dne na
sv. Tři krále o valné hromadě čtenářské besedy. Ona,
která slibovala z počátku býti tak vážnou, za příči
nou vyhazování „Časn“, což se také po dloubé de
batě provedlo, ku konci byla by se pomalu zvrhla v
komedii. Vyhazovačská manie zmocnila se některých
členů tak, že jen tak tak a byly by letěly časopisy

femnohé jiné a tak tím uřezáváním, kterého by ně
Který člen ai přál, zbyla by z besedy čtenářské — be
reda tarokářská, Dovolili bychom si navrhnouti krů
hům v našem popředí stojícím, aby tuto vyhazovač
skou horečku nějak hleděli paralysovati, neboť dosta
nesli se z místností besedních ven a rozplizne-li ae
až k samé rádnici, ač jest to dosti daleko, pak mohlo
by to při nastávajících obecních volbách býti velmi
nebezpečno. Jak jeme se přesvědčili podle všelikých
kandidátních listin od té korapromisní aš do té soci
úlně demokratické dvéře by nestačily a kolem radnice

bylo by třeba narovnati na tolik metrů slámy, abysí kandidáti vysloužilí i sloužiti hodlající neublíšili.
Bude to vobelá mela. Snad k vůli tomu volebními
tanci letos jest tak málo toho opravdovéhe plesového
a věnečkovéhorachn. Dosud jenom osm bálů! Co je
to na město, které při novém ačítání chce mít přes deset
tisíc obyvatelů? (Co mají dělat ti ostatní, na které
se pro malá místa nedostane? Nezbude než uspořá
dati něco pod lucernami, s kterými udělala naše obec

pravé terno. Vydrží prý století, protože jsou vícedole
neš zavěseny. O my jsme chlapíci, my umíme šetřitil
Na alo teď už dost, mohl bych dostat přes prety|l -
Dne 14. t. m. koná vzdělávací katol. spolek „Práce“
svou roční řádnou schůzi tentokráte v hostinci: „a
Lišků“. Snad při vyřizování jiných otázek vyřídí se
tu i otázka místností nových, kterých apolek v po
slední době citelně postrádal a tím i otázka nového
vzpružení!

Z Urbamle. Dne 14, Jedna 1900 koná se ho
spodářský ples v hostinci pí. J. Palpánová vUrbani
cích. Začátek v 7 hodin večer. Vetapné libovolné.
Hudba Sokola Kuklenského.

Z Bořetic u Kutné Hory. V zasedání
obecního zastupitelstva dane 15. prosince m. r. byl
jednohlasným asnešením jmenován náš milý p. farář



Václav Spurný čestným občanem. Velmi vkusně zho
tovený diplom podán byl deputací občanů na posled
ní den minulého roku. Neše obec ctí tím uzásluby,
jichž katolický kněz, v našich dobách tak nespra
vedlivě začasté kaceřovaný, o mravní a tím eminent
ně vlastenecké povznesení lidu si získal. Novému na
šemu čestnému občanu přejeme, aby dloubá a dlouhá
Jeta ještě těšil ee lásce svých spolnobčanů|

Z Černilova. (Katol.národní Jednota.) Ve
výboru staly se některé změny, Dosavadní čilý jed
natel p. učitel Josch. Vrabec = příčin rodinných
vystoupil z výrobu a usneseno jemu vřelý dík za je
ho působení vysloviti. S radostí uvítán nový jednatel,
vip. Josef Mynařík, jenž a obětavostí a pílí neúmor
nou působí pro jednotu již od jejího založení. Kni
hovníkem spolkovým zvolen p. mistr J. Ježek. —

Život spolkový ještě více rozproudí se přijetím návrhu, že konati se budou každého týdne dvě ne
aspoň jedna schůze členská v místnostech jednoty.
Dp. předseda a vlp. jednatel uvolili se pojednávati o
případných předmětech ve schůzích těchto: bude pa
matováno při nich i na část zábavnou. — Pro o
venkovská bude uspořádán v měsíci únoru cyklus (6)
přednášek z obora národo hospodářského a dožádána
zemědělská rada o vyslání řečníka k nim. — Působí
jednota ve eměrech všech, jež uznává za proapěšny a
naděje se i pro budoucnost oznání, jského až dovud
se jí dostává ae strany občanstva zemědělského. —
Zdař Bůh!

Z Káraule. Ples sboru dobrovolnýchbasičň
v Káranicích konati se bude v ueděli dne 21. ledna
po 7. hodině večerní v místnostech hostince pana J.
Dvořáka. Čistý výnos připadne hasičské pokladně,
Vstupué libovolné. —

Ze Sopot. (Z našeho spolkového života). V
naší Jednotě katolických jinochů a mužů pro Sopoty
a okolí konají se při spolkových schůzích, jichž se
též hojně od členů přivedených hostí účastnívá, mimo
poučných přednášek takó zábavné deklamace, solové
i dramatické výstupy po způsobu bývalých besed.
Jeme toho náhledu, že je dobře spojovati s pončením
zábavu, neboť právě mnozí, že nemají příležitosti k
sábavám ušlechtilým, hledají zábavu ve věcech ško
dlivých. Lida věřícímu aspoň se počínání naše líbí a
následkem toho přibývá nám pořád více přátel i čle
nů. Nyní má mladá jednota naše, jež činnost svon

la teprvé dne 12. listopada 1899, již 3 členy za
ládající a 67 členů činných. Při poslední echůzi na

Nový Rok měl v jednotě naší přednáška „o socia
lismn“ v celém zdejším okolí chvalně známý řečník
dp. Ferd. Vlček, farář v Nové Vsi n Chotěboře. V týž
den byl prostranný sál hostince pana Ondráčka, kde
jednota naše je ubytována, poalachači přeplněn. Dp.
řečník poučil nás, v čem záleží otázka eocialní, pro
mlovil o příčině krise ve stavu rolnickém, řemesl
nickém a dělnickém a dokázal, že socialní otázku ne
rozlaští socialní demokraté, ale křesťanští sociálové.
Poučná přednášsa ta, přes hodinu trvající, byla s na
pjatou pozorností vyslechnuta a dp. řečník hojným
potleskem odměněn. Když ma náš dp. farář za po
učnou a poutavou přednášku tu poděkoval a jej po
žádal, aby nás opět brzo nějakou přednáškou potěšil,
slíbil nám dp. řečník, že rád přání našema vyhoví.
V týž den oznámil nám dp. předseda, že jednoté naší
řibyli noví dobrodincí a síce, že velect, pan Josef
limeš, purkmistr v Chradimi, nám daroval 10 zl. a

dp. Josef Forman, katecheta v Chotěboři, 3 zl., coš
bylo s hlučným „Sláva jim!“ radostně vzato na vě
domí. — Sotva žo se jednota naše astavila, vzkázali
nám „studeným“ zdejší „teplí“, že nás budou zahří
vati; my jim za laskavost jejich poděkovali a na vzá
jem jim zase slíbili, že je budeme ochlazovati, což by
jim bylo jistě ku prospěchu. Na sv. Štěpána měli
„teplí“ u Kárníků divadlo. Po divadle dali zase jed
nou na jevo, v Čem záleží socialně-demokratická vzdě
lanost a ajvajácké bratretví. Vyhrnuli se A. z bospo
dy ven a seprali ae, při čemž kudla konala svou po
vinnost, takše vůkol byl sníh krví potřísněn. Takovou
krvavou zábavu, jako naší „teplí“ na av Štěpána,
nebudeme my „stadení“ nikdy pěstovati. Kéž Jednota
naše roste a vzkvétá ku duchovnímu obnovení zdejší
farnosti a celého okolí. Zdař Bůh!

Za okres nechanický zvolenbylza de
legáta do zemělskérady p. Fr. Bednář, okresní sta
rosta a rolník v Saché

Z Předměříc. Ples Hospod. Besedy a
Rybářského spolku v Předměřicích n. Lab.
konati se bude 14. ledna v hostinci „u nádraží“. Za
čátek o 7. hodině večer, Vstupné 2 K. Jen pro zvané.
Hadba Světská Čistý výnos věnuje se jednak na po
můcky školní, jednak na rybář. náčiní.

Z Dašle. (Dvojí stávka). Dne 6. ledna bylo
v bostinci na „Ostrově“ za rodinnými kulisami mnohem
živěji, než-li jindy. Měla jíti drahý den celá ro
dina poprvé do sokolského plesa. Po několik let byl
tento ples byl všdy v sobotu; letos mimo to ještě
v církovně zakázaném čaše, ačkoli pohodlně se mohl
odložiti na neděli; byl by co do návštěvy jen riskal.
Mezitím, co bylo na spěch s přípravami k plesu, těšce
se dotkla roka Páně rodiny pena hostinského, neboť
v několika minutách odvedla ai amrť matku rodiny.
Tak věci plesové byly opoštěny a obatarávány po
hřební. — Na den ev. Třech králů nehrály při školní
mši sv. žádné varhany. Začal se stávkou s ostatních
súčastněných nepředvidaně šlapač měchů, poněvadě
s). místní školní rada nemá se k tomu, aby potřebné
výlohy převzala.

Z pošty. Vedle rozhodnutí vys. ©.k. mini
steratva obchodn mohon se blankety na poštovní pří
kasy, průvodní adressy poštovní a poštovnípo

ky starého až do konce měsíce ledna t. r. upo
třebiti pod podmínkou, že jich předtisk „2l.“ směněn
bude v koruny. Za dvoukrejcarové lstky korespon
denční, které do téže doby poštovní dopravě svěřeny
badou, aniž by 1 haléřovou známkou opatřeny byly,
bude se dodatečný poplatek 1 halíře vybírati.

O slastech Slováků v Uhrách svědčí
nový maďareký kousek, Dne 4, a 5. jedna t. r. konalo
se před král. eondem v Báňské Bystřici přelíčení
s 38 pobořovateli s Tarč. Sv. Martina. I několik dí

vek bylo též mezi ními. Žalování byti proto, še ví
tali redaktora Pietora, kdyš se vracel z vězení. Zob
žalovaných byli tři osvobození, ostatní odsouzení k
peměšitým pokutám nebo do vězení až na 3 měsíce.

K volbě do odhadní komise pra
osobní daň = příjmů, která se konala 9., 10.

a 11. ledna v Bradc rálové přijata tato byla kandidátní listina. A. Členové: I. sbor: p. JUDr. Fran
tišek Srdfnko, advokátv Hradci Králové,p. Jin
dřich Jelínek, mydlář a majitel domu v Hradci
Králové, p. Bedřich Weyr, řed.cukrovaru v Před
měřicích n. L, II. abor: p.Alois Valenta, ředitel
škol vevýs). v Hořicích.TĚ sbor: p Hynek Srdínko,
statkář a starosta obce ve Svob. Dvorech. B. Náhrad
níci: I. sbor: p.Wimmer Felix, ředitelcakrovara
v Bašnicích. II.sbor: p. Špaček Jan, poštmistr v Ne
chanicích. p. Prokeš František, obchodník v Třebecho
vicích. III. sbor: panRůžička Josef, pekař v Hradci
Králové, p. Kopp Jan, sklenář v Hradci Králové.

Pohádka pro velké.
Jednou žili dva lidé pod jednou střechou.

Oba měli tentýž cíl: sterati se o blaho rodiny.
Dlouho žili v nejlepší harmonii a práce dařila se
jim výborně; později však horlivost jejich počala
chladnouti — jedna strana měla svědomí něžné a
ve shonu života nezapomínala na Boha, na jeho
přikázání a snažila se vší silou, aby poslání své
v rodině vyplnila. To však nebylo vhod druhé
straně, Mrzelo ji, že ta první, podporována mi
lostí Boží, pokračuje na cestě k dokonalosti, a že
všecky její péčí svěření stávají se šťastnými a spo
kojenými | Počala ji tedy přemlouvati, aby toho
zanechala, ale všecky řečí ty byly marny. A tu
vroucí láska dřívější byla ta tam. Svazek krásného
srozumění se trbal a strany, které dříve šly ruku
v ruce, obrátily se každá cestou jinou — prvá
v před, — druhá zpět! Za nesvorností touto ná
sledovalo ale bned neštěstí za neštěstím. Byly to
pokyny samého Boha, protože stále ještě čas byl
obrátiti se a cestou cností dospěti k spáse. Ale
nešťastná strana druhá byla slepá a hluchá. Místo
co by měla uznati svou chybu, pojala nenávist
k straně prvé a vypověděla jí boj. Dlouho netu
šila ta prvá — dobračka — ničeho, cči její upře
ny byly vzhůru, mysl její povznešena k nebi a
nepozorovala tedy, co chystá ae jí na pouti po
zemské, nepozorovala, jak najímání jsou lidé špatní,
kteří podplaceni vymýšleli den ze dne nové a nové
lže a kamenovali jimi ubohou. Byl to dobře vy
myšlený plán, ale Bůh zmátl jej. Ruch boje pro
budil spící dosud členy rodiny a oni přidávali se
k své starostlivé máti. Jenom malá nepatrná čásť
stala se jí nevěrnou. To ještě více podráždilo ne
přítele. Násilí stalo se mu heslem. Na zem pora
ziti ji chtěli, pošlapati ji chtěli, zničiti ji chtěli.
Brali ji nejdražší klenoty a jedem polévali její
sousta. Už zdálo se, že hyne, ale v tom vzpla
nula v ní stará síla, a ona podporována věrnými
svými dětmi, které dorostly v obry, zahnala ne
přítele, jenž v zoufalství sám se zničil.

Slabá pohádka! pokrčili čtenářové rameny,
Pravíme ne pohádka, ale skutečnost — železná
skutečnost! Posaďte na místo prvé církev a na
druhé stát a máte rozluštění, Stát, který místo
k bájení církve tasí meč k potlačení církve, ten
tasí bo sice, ale ne, aby zabil svého odpůrce, ale
aby si bo vrazil do vlastních prsou! Ano bylo
jednou kdesi v Evropé eld rádo — ráj, dokud
ještě obě strany stát a církev pod jednou střechou
žily v pokoji a lásce, pěli tehdy národové: Ho
sanna a Alleluja, ale ten zpěv zmlkl a místo něho
zazněly smutné pochody pobřební nebo řev války.
Nutili církev nejprve k malým úspěchům, a když
ona odepřela, najmuli se zrádní křesťaué a bídní
šmoci, kteří za jidášský žold v bídáckých listech
církev kamenovali potupou, lží a hanebným po
dezříváním. Oblékli toto bahno do pěkných šatů
svobodomysinosti, pokroku, osvěty, ale nepodařilo
se jim. Ruch tento probudil věrné dítky církve a
ony vstaly na obrenn pravdy, jen malá část přidala
se k nepřátelům. A tu v suřivé zášti vrhají se
tito žoldáci pekla na nejdražší klenoty její — na
školy, polévají jedem její sousta — slovo Boží a
nemajíce na tom dost štvou proti biskupům, za
sévají nesvar mezi kněžstvo a vštěpují ducha
vzpoury do lidu! Hrozné pomyšlení, Nedej, aby
zdařile se podkopnická práce tato. Nezoufáme
však, protože v lidu je síla obrovitá ještě a bu

Jen sby stát při tom nezahynul, a aby příští sto
letí nevsadilo pomník oad oněmi zeměmi, které
kdysí rakouské aluly s nápisem: Tu leží pocho
ván katolický stát proto, že zapoměl katolickým
zůstati !l« Tím větší obava, protože otevřeně již
hlásí se propaganda prušácká a to v řadách se
mých vyznamennných vlastenců rakouských.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 5. Jedna 1900. 1 bl.

přeníce sl. 6-20—660, šito sl. 480—5-0, jočmece
zl. 430—480, oves zi. 3-40—2-76, proso sl. 4 70—5-00,
vivo sl. 5:00—6:60, hrachu sl. 8-00—9-00, fáhly zi.
9-00—0 00, krup 829—21'00, bremborů sl 1-20—1 40,
jetelového semínka červeného sl. 40*00—56'00, jetelu
vého somínka (inkarnát) zl. 00-00—00:00, máku ul. 15:00
olejky zl. 0'00—000, lněného semene sl. 8-10—8-4n.
100 kg. šitných otrub sl. 6-26, pšenič. otrub sl. 6-00,
1 kg. másla zl. 090—100, 1 kg. sádia vepřového z!.
72-—0-80, tvarohu sl. 0:14—0-16, 1 vejce 81/, kr.

(Zasláno).

„Jedaota boboslovců královébradeckých“ votěšvé
srdečné díky vysdůst. p. Dre Jana Soukopoví, č. ké
novníku a professoru, za cenný dar 20 ročníků „Ča
sopisa kat. duch.“, který jí věnovati ráčil. '

Všichni P, T. pénové, kteří laskavé podporo
vali „Jednotu bohoslovců královébradeckých“ tím, že
přijali exemplář „Almanachu“ Jednotou vydaného a
dosud účtu za něj novyrovnali, šádejí se, aby tak
učiniti pokud mošná brzo neopomenuli.

Výber.

(Zasláno.)

Při svém odchodu z Hradce Králové nemohu
opmenouti vykonati tímto mí nade vše milou po
vinnost, abych vzdal dík všem „Tém“ čivitelům,
kteří mne a mou artistickou družinu v uměleckých
snahách, ať radou či skutkem podporovali, a nám
svou přízeň, za dobu našeho zde pobytu, jakým
koliv spůsobem tak nesčetnými důkazy na jevo dali,

a prvém místě sluší mi dík vzdáti Vele
slavné wěstské radě tohoto staroslaného města a
její velectěnému representantu, slovutnéma staro
stovi „JUDr. panu J. Ulrichovi“, rovněž veleslavné
intendanci Klicperova divadla. Dále vyslovuji své
dfky „slavným redakcím zdejších otěných listů,
jakož i všemu „spanilomyslnému obecenstvu“ «
„Všem přátelům a příznivcům naším, kteří nám
svou náklonost věnovali a tak bezčetnými důkasy
na jevo dali. Při svém odchodu loučím ee tímto
volaje všem Vám upřímné „s Bohem“ s tím přáním
jediným: „By, pak li osnd, af v době brzké, či
později uvede nás veváš milý střed, věnovali Jste
nám „Velecténí“ tytéž sympatie, 8 jakých nám 86
bylo v letošní sezoně těšiti i pak v niíře nezkrá
cené, a kteréž má umělecké družině zůstanou sflicí
vzpruhou na naší další umělecké pouti! S Bohem
— a dá-li Bůb: „Na sbledanon“| —

8 úctou veškerou

Vilém Suk,
ředitel městského divadla Klicpe

rova v Hradci Králové.

V HRADCI KRÁLOVÉ, 13. ledna 1900.
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Haškovec, Lidové rozprávy lékařské č. 1.,K. — 60
Heyduk, Rosa a jíní, váz.. . . . . K 2.60

Ko Sr zdrojekkařskéhoky bak meusyini, Úvahyvybrané z polit. a nábož.spisů,
seš.1., ee „M + K.—45
Fonillá, Kritika mravních soustav našt doby. K 1-20
Calderon, Dáma skřítek. . . . . . K. 120
Kalendářevšehodruhu marok 1900 má stále

na skladě

knihkupectví B. E Tolmána
v Hradci Králové, Volké nám. č. 20.

blíže lékárny.
(Založeno roku 1803.)

«B 2 Ošššíší
„ E by,Slsššs
= Ea- OS-íšíS Ci 7:3 spaBÁkě= ai- 5M o <S B 41Gčží+i=

CBD33 525báš„B 3" Taška
n měla AT. něalka

PrávěvyšloAnál

„Světová 3
= velmoc.“

Úvaby o tisku, Sebral J. K. Podhorský.

Hodí se výborně pro přednášky ve
spolcích.

Strau 32. Cena 4 kr.



Dražba
v obecní

zastavárné královéhradecké
na malém náměstí č. 124., v sále těloovičny,

odbývati se bude
dme 90. Jedna 1000 ad 9. hod. ranní
deo19. hod. polední a od 2, hodin, do

6. hod. odpol.

na zástavy,
pozůstávající ze klenotů, hodinek, řetizků
zlatých a stříbrných atd, rovněž 1 ze šat
stva, prádla a rozličných druhů látek,
obuvi atd., které do dne 30. listopadu
propadly.

SRP“ 1. Veškeré do dražby pro
stavy možno ještě ve číoriek před dr
kovati, nemnsily li by býti vyplaceny.

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

3. Den před dražbou a v den dražby lze
zástavy jen vyplatiti, ne však zúročití, rovněž
v tento den se nové zástavy nepřijímají.

vpřípadn. že by všechny zástavy 8e neprodaly, odbývá se dražba nová dne 27. le
dna 1900.

Ze správního odboru obeoní zastavárny
kralohradecké..OPPP CS

Antonín Sucharda
sochař a řezbář

v Horé Pace (Krkonoše)
doporučaje se ku zhotovení oltářů, Bežích hrobů

a veškerých potřeb umění církevního; též zhotovuje sochy světců ze dřera i a kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úcter veškerou
Antonín Sucharda.

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čech ch

saloš. již r. 1859., rozšíři) jsem sa spolopůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na

stavbu varbsn„pneamatických a elektromagnetických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepší

sárukou, že mohudb sl. patronátním s farním úřadům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu a přesným a lehkým chodem se provádí v kašdé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprara vo provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhami cemníky
harmonií na pošádání sdarma s franko. .

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

K dobé velikonoční!
: zedřevaře

dasle Chrámovéza oů,

a Božíhroby"em"
ŘS Křížovéopsty"xm z

lé zá
zůro

. Sochy „Vakří
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
stelní sařizení doporučuje uctívé

umělecký národ nocbařský a řez
Josefa Krejčíka vwPraze.

Renovace starých oltářů a kostel. sařísoní.
Pisárna a dilny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul.č. 30.
v domě Sr. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Iilustr. cen
síky, nákresy a rozpočty frko Výhodné plateb podmínky

| a TT" Odrméuánla:Kotva,"TT
LINIMENT. CAPSICICOMP,
I z Richtrovy lekárny v Praze,
)uznává se za výborné, bolesti utlču
| jící natírání; jest na skladě ve všech
| lékárnách za 40 kr., 70 kr. a I zl
) Všeobooně oblíbený tento

L domácí prostředek
žádej vždy jen v původajoh láhvích s
Lnaší ochrannou známkou „kotvou“
kz Riohtrovy lékárny. Buď opatrný a

přijmi jen láhve s touto ochrannou
známkou za půvední přípravků. —e*

+Rleblrova lékárna „U zlatého lva“ v Praze, +

== SVŮJ K SVÉMU!
První česká továrna na

KOBERCE
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporoučí své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.

I nejmenší zakásky s ochotou se vyřizují.

(o00000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUÝ,

závod řezbéřský a umělé truhlářství
v Slatiňanech

doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako: šaoltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice
* lavice, mřížky a £ d. '

©slohu čistě gotickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. am

2000<000000000000000000

000000900000000000000000)

© ©D0000000000000000000
Cognao pravý, z itelského vína, tříletý, 1

htr po 3 zl.
Cognac z vína ovocného,šestiletý, 1 litr

po 1 zl. 75 kr.
S1lvoviol starou 1 litr po 80 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.

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,

Vzerky zasýlají se zdarma a franko.

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

Lékárna ru české koruny«
Fe. Vitka wJičíně

odporučuje osvědčenéBB jičínaké koření j sácpé IE
balíček 26 kr. pros

Krkonošskéceliličkyprecti chrapotua kašli, balíc... 10kr.

Bag“ Humpolecká"fi

SUKRIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, ne zimníky a have
loky sčistě ovčí vlny v levných cenách do

poručoje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflntelský závod

w Humpolci.
Veorky k nahlednuté franko.AICC

VÍBÍTKY
nezlacené dle jakosti
kartonu, velikostí a dle
množství textu od 7 kr.

až 1 zl.,
zlacené od 90 kr. až

1 sl. 20 kr.

Obálky vhodné
80—88 kr.

Nabízí ble k. knihtiskárn

Velká dílna
hodící se pro parní truhlářství neb uměle zá
mečnictví jakož ibyty
jsou velmi vhodných podmínek k pronaj

muti —-.po připadě

prodá se celé stavení | Spolnostmi.

Stavení nachází se na Slez. předměstí
Bližší sdělí

W.Marie Šaarova,
apolumajitelka doma čís, 131. v Hradci Králové.

i R

Mp>Prvníčeská <
spociolnéna americkácottagoováharmoniazaří

M zená továrna

Rudolf Pajkr «£ spol,
v Hradci Králové,

tobe druhu vwRakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Briliiantní ton
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější neš-lí im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX. Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na

pttnreNíod nntýc " enníkypětileté. — [ilustrované ce
franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož i nové stavé

oltáře, kazatelny,všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho a ící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Nejstarší český renomovaný velkozávod.

C. a k.jdvorní W dodavatel

Josef VNeškudla,
v Jablonném n. Orl

č. d. 86 v Čechách

odporněnje:
Mešni roucha, plu

vidly, dalmatiky, ve
nebesa,prapory škol
+ spolkové, korouhve,
koberce oltářní, při
krovy, alby, rochety,

monsirance, kalichy,
paxifikály, eiboře, své

oltářní, ka
openky,ko

stelní lustry, lechn.pra
cov křílové cesty a ol
šářníobrasvod nejlepět
akad. místrů atd. atd.

vynikající svou | nej.vkusnější úpravou dle
církevních předpisů,hodnotou, trvanlivostí
a velmi mírnými cenami

Důkazem| solidnoati
a poctirého obsluho
vání jest mmoho line
čestných doporačova
cích uznání a trodní
sávodu od r. 1810.

„žádejte č cen„rospočty, ybšra
Jranko.

Adresa
pro dopisy vžd
doslovněúplně.

Monstrance románská (nádherná)
bronzové, celá v ohni zlacená 150.—
178 a)., celá x ryzího stříbra těžká

v ohni zlacená 65o zl.

Adresa telegramu: Doorní dodavateletví, Jablonné u. Orl.





Specielní obchod
klatovským prádlem.

doporučuje pro zimu
Propány1dámy:

Košile bílé. —Trikové. —Pravé jágrovky.
Velký výběr

flanellů otálobarevných,

"Hradec Králové

Velké náměstí č. (36.

Výbavy pro nevěsty.

1jíd., vlněných ručníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.

wg-Velký výběr "Un
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukon

JAN KALIS
hodinář a zlatníls v Rychnově n. K.

přisežný znalec o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

Ignac V, Neškudla m
Bv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudiy, [aráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

ML

RaeO

výrobní závod
Ř všech kostelních paramentů.

M Cenníky, vzorky, i roucha botová na ukázku
É se na požádání franko zašlou. DETE:

«7eliroslzlad
Vždy . > Vždy

500si O ZUPANU ©so uns
mdubiu, se sratí velbloudí, jakož 1 nejjemnělších látek angl.
V ne modernějším provedeni od 7 zl. do 36. Bali“ Župany zhoto

vují se dle míry co nejpečliveji. "at
Ilustrované cenníky zdarma a franko.——aOVO

Založenor. 1850. | 6 X ;2)(S2)92)(€2)(59)(62)68)162)(82)(80)S 2) : k LB
s ' ( / : PAS . L

Velectěnómu duchovenstvu | R©) Nádhernéa praktické dárky! VAE OBCHOD| je%
„©doporučaje s, —— ky Š pap Írni C , =o 76 | x

K | se Obrazy a zrcadla Os rmický (©arel Zavadl a ! F | .
v 3 60 každéhodruha v nejrozmanitéjšímvýběru, ky Š pr . k vevděv n 4

zlatník a pasířv Chrudimi |8X sol:dněpracovanérámcevlastnívýroby./ M Š/ Aba. kassety: knih ob. (AS)
| svůj hojně zásobenýsklad | | nšty, Fímay, kříže, sochy a P o /(chodní,kulendáře, obráskoré | KS)
Aa : Ea | Umělecképředměty © /AYS / piky, jee hry tiku kr SE

náčiní bohoslužobného keší| všechdruhůvcenáchlevnýchdopo kg S/ 10 eo : A„. $X ročuje mnohokrátprvnímicepaři“// i janí LO
se stříbra,bronsua jinýchkovů : jd) vyznamenaný Veškari drby dopisn, ký

vše alině v ohni zlacené a stříbřenézač sernč| BK, — ký zá — . - “ o)

Ylánatpýroba„umožuje veškeré"objednávky60 nej 4 A umělecký sávod a" „K poštovnímzásílkámodporačojí atbrněji vyříliti. Platitimožno téžve Ihůtác.. > sf?

ahornzlaceníastíbření starších„ší tykonás clo A | 0 velký sklad boou 58 již avécené se styrzením Jeho biskopské Mi- ! (34 / ' P
"losti.Starýzávodmájmůže80vykázatičetnými“ochval-| PS patentn ích krabic M"©

nými přípisyP. T. zákazníkůa odporněn;“ectedy kza "R (" No
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů B A ve všech velikostech a původních cenách O
ládobekna sv. oleje, lamp,luceren,lustrů, kaditelen "BE 7 xé
tácků nakřen, aríoná, paciňkálů, schránekna Nejavě-| JG) Rjší,patenekatd.conejvíce. © SS E E 7 VICVEN AN= : Z CODE29JKCC SDEhb ATA AA ETA AAO A PAE VAACTA

Prodám levně
„nově poštavendu a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetyléněm, velkou zahradou s vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednouajv

villu Jitřenku
č. p. 187. v Plotištich n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší,
Bližší sdělí na místá samém

J. A. Holínka,
majitel

Cenníky zdarma.

ve Svitavech.
Cestující se přijímají na stálý plat a naprovisi.

Ludvík£ 34 akoAMá botel.
Výrobky dokonalé.

Pol:ovky. Celé garnitury. Pérovky. vedle zálodny,

Ceny mírné.
Opony (draperie). Ž'něnkv,Záclony.



(om | | Umilnokýúst

: albaa skl

odborný velkozávod

wa“ malbuI

chrámových okeji Zemská pojišťovna starobní
OPPOTPOIITDOHPYY

lovství českého, částka XVIII. č. 75) |

Prospekty a blankety přihlašovacízasflá a na osobní
přiblášku vydává kancelář ústavu w Praze, ma Halé
stramě, -U Montágů«, zdarma a franko.

přijme mravného hocba zoádné rodiny Antonin
Havelka,obchodníkv Li
báni.Křestní listy

ee: ex offo 40 kusů za 60 hal. nabízí 4999.

Blsk. knihtiskárna.

AŘaĎ
Stelivo-rašelinové

výborné jakosti nabísí 1

1

| .. “ 

1 (ánmský pojišťovacítfond císaře Františka- Josela L)

Á|| poskytuje všem rakouským státním občenům, kteří jsou buď E
[w království českémpříslušníaneb se vykázati mohou tříle- p K A B R N 0

al tým pobytem v Čechách, možnost pojistiti se libovolnými ť B. Š RDA —
1 vklady (od 1 zl.) č

a| i táří n Tkrál prvnímicenamivyzna- oknachrámová] na pons T s < K „menán. každéhoslohui provedení
| -a předčasné nezpůsobilesti šiku k se zaručením práce nsjmo=
y | 9 6. k výdělku. : Cenníky, rozpočtyatd. dernějším požadavkůmvy
Á| Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8, října 1899 schválena k i veškerá odborná rada hovající
] byla změna stanov zemského pojišťovacího fondu, na níž usnesl (E sdarma. we
M“ se sněm království českého dne 8. května t. r., dle které nej- :£ + ;
3| výše přípustná renta na místě dosavadních 360 zl. může ob- '£ Na kupectví
S| | nášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně. (Zákonník zemský krá- 'Č M

š

ě

g

s
> =—
NPYTYLY

za 50 kr. Jan Vese2972772777077 YVLVIL v Bohdanči.

ukna, modní látky a české odeny 34
v obrovském výběru — Z "3 požádáníihnedzašle

Přes100drubůčernýchlátekstálenaskladě. V o J . Špalek V Hradci Kr.Veškeré druby suken ku chrámovým účelům.
SSuknaa lodeny pro dámy.

©OOO000000 Dlouholetájdebrápověsť1 rozsah mého závodu zaručují nejlepší obsloužení. ©OOOOOOOO

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby
A i ; '

! LU pro dobu podzimní a zimní
roč jsou stále ještě lidé, kteří Kathreinerovu sladovou NE AM

káva Kneíppovu nepoužívají, ačkoliv tato tak vý- * a Též velejemné
borně chutnajícís zdravýnápoj jest? látky na taláry,

Poněvádě ještě všichní nevědí, jak velkým před- Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj

zoamKuirnaorkde©dá koněýadkam4kbror S M oněnoěu ohuti a č zrnkové kávyse dostává, aniž však * , , '

zdraví škodlivé součástky této, na ní přenášeny byli. Slučaje Učiňte prosím, ku objednávku na
tadíš nejlepším způsobem plně oceněné výtečné vlastnosti do
máécíhosladového výrobku, s oblíbenou příchutí kávy zrnkové.

Ovšem, že ze zdravotních ohledů Kathreinerova sladová
káva Kneippova jiš ve statisících rodin denně se pije, bylo o
by ale žádouono a v zájmu všech, aby se této skutečně ro- ($

dinné kávě, vzhledem k výtečným jejím vlastnostem,
všude a jmenovitě do každé rodiny, přístupu dostalo.

Kathreinerova sladová káva Kneippova slouží
ponejvíce jako přídavek k zrnkové kávě, jejíž ohuť
zjemňuje a k požívání příjemnější činí. Dodává kávě doporučoje
tu nejchutnějšíbarvua zmirňujeznámé,škodlivé JM Čeněk Buben,
účinky kávy zrnkové. Odporučuje se začiti s '/6 Vo kočárník
Kathreinerovy sladové kávy k '/ srnkové kůvý 8 ©

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bor zvýšení cen!

Kočáry a saně
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

v Hradci Králové.
pozvolna na polovinu každé přejiti.

I: WP dové kávy Kneippovy jest však,še po krátkém uvy

| Ba A kmuti i čisté píti s0 může a výborněchatná. KdeŤ E zrnková káva naprosto zakázána jest, poskytujenej
v osvědčenějšínáhradu a odporučujese paním,slabýma chu

| ravým osobám, jako lehoe strávitelný, sílící a krev tvo
Hol nápoj. Dle lékařského výroku neměla by se dospíva“
jící mládeži, jmenovitě dívkám, žádná jiná kávapodávati.

Zavedením Kathreinerovy sladové kávy Kneippovy
docílí se i v nejmenší domácnosti značných úspor. Pokus
při pečlivé úpravě vede všude k trvalému užívání,

Kathreinerova sladová káva Kneippova nesmi
. se nikdy vyvážená prodávati. Jest jen pravá v známých

| 2 bílých původních balíčkách s vyobrazením farářeyh, Kneippa oo ochrannou známkou © jménem
: »Kathrelner«.

7/72 kéS

Vyznamenán na výstavkéch: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem ra

šní zlaté medailie s korunou.

Výbornou chuťkávy docililg

přísadou

fúvy |
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Dovolují si uctivě ommamiti, še jsem byl sapsám dn 80“
snamu přísešních advokátů a byv poctěn důvěrou svého dlou
holetého a slovutného chefa, p. J. U. Dra. Jana Hellera,
vstoupil jsem do advokátní kancelaře jeho jako společník +
povedeme advokátní kancelář tu dále společně v dosavadních
místnostech.

V Hradci Králové v lednu 1900.

ZE Dr. fosef Hodoval,odvokát aobhájce vevšosok trestních.

páložna v radei KTÁLOVÉ
zúrokoje od 1. ledna 1900

veškeré dosavadní nové vklady
wap“4“ "BS

a poskytuje půjčky na zástavy a hypotéky

na Bl, a na směnky na 8%.
Od téže doby totiž od 1. ledna 1900 úrok dle sazby

této dlužníkům upravila.

Výbor záložny v llradci Králové

Omamuji uctivě, šejem svého dlouholetého a osvěděeného spolupracovníka, p.J. U. Dra. Josefa Hodovala, přijal
co společníka a še kancelář povedemedále společným přičimů
ním v dosuvadních místnostech. :

V Hradci Králové v lednu 1900.

X. U.Dr. jan Heller.

POZOR! POZOR! OZNÁMENÍ. M

Telogramz Náchoda. ponrot odstžsbenímksoo u perfostáty
Kdo chce míti sboží Iněné, bavlněné s damaškové dne 16. února t. r. animální a minerální.

OHp“z prvéruky"JN >= vyučování <a. Nejlevnější
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če- , “

skoutkalooynu = chrámové hudby m hnojivo| Po všechpůd,
zaručuje eby hle, výsledek,Alois Doubrava V Náchodě za působenítříosvědčenýchsil.Předmětyučebnéjeou: nejvě

i 1. Zpěv, housle, klavír, chrámová hra na varhany. .

která za úplnouKB rněl.| . 2. Učenísouladu(barmonie),skladbětónů. 3 Nevyhnutelné k jarní sotbě,Nabízím a dobírkou zasýlám (též dleúmluvy): 8. Druhy církevní hudby, Gregoriánský chorál, nedá se Jiným fosforečným hnejirem spo
22 metrů kanafasu zoamenitého 76 cm. . zl. 440 | jeho přednes, transposice, harmonisace tefrkevní to- lehlivě nahraditi.

K KARA kan Romo. 7 20 Agauh osknínm sn ovat Pal | Č Dokontumozěky,ouavý u lo
o metrůPeny ach E k - 440; k ap pa oelažebnépředpisyvzhledemk chrámové úlní hnojiva prokulovinya +TMS :45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafae, 5 ka šhem roku církevního. ; í

plátno, oxfort, barchet šotiš jen. . . „ 826 Přijati bud ředem dospělí, kteří tějí Poštornskou sádru superfosfálovou
6 prostěradel přezných, % m. dlouhých . 6:40 jati budou předem Gospel BOode) k vrchnímu hnojení jetelišť a konserv. chlévskémrvy
6 ručníků režných, zcela velké 9084 1.— zdokoneliti v chrámové hudbě, jakož i mladíci, kteří ,
6 ručníků bílých zcela velké.. . . . 90až 1.—| po absolvování obocných a mčš nských škol výlučně pícní vápno,
6 ručníků damaškových květovaných 5. al. 120 chrámové hudbě věnovati se chtějí; dále kandidáti dodávají e přesně zaručeným obsahem,

12 utěrek na nádobí ' 96. 1720).1:50 všech stavů, kteří se chtějí přinčiti hudbě chrámové, věude soutěže schopné:
1 sukně flanelová© -2 - - -. ' "90 | Svláčtěpak kandidátistavuučitelského. Továrnyna Břeclaví
1 sukně gryzetovávelké V 1 Přihláškys příloboukřestníholistu a vysvěd- hnojivaa kyse:Á DARA PoltornéaLískučení o předběžném vzdělání podány buďtež na řiditele linu sírovou. dů: u Roztok.

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se zasýlá. kathedrály litoměřické J. B. Molitora v Litoměři
Levný nákuo pro školy, ústavy, spolky, obce atd-| cích, Damské náměstí č. 9, II. posch. — Týž po

Cenník a vzory zdarma a franko. dává bližší vysvětlení. a

60 oÚstředníkancelářWPRAZE Jindřišská ul. 27.

V šem účastníkům slavného pohřbu našeho vrononěmilovanéhostrýčka, vysoce důstojnéhoPána 2
= - U. sMonsign. Ignáce Bílka,

tajného komoří J. S. Lva XIll., bisk. konsistor. rady, bisk. vikáře, notáře, čest. děkanu,
em. faráře wBartošovicich ald. std.

-S vzdáváme díky nejvroucnější. Sv

Zejména se cítíme díky zavázáni vysoce-důstojnému Pánu Janu Bartákovi, sídelnímu kanovníku
kathedrál. chrámu Páně v Hradci Králové, jenž dobrotivě kondukt vésti a slavné emutečníbohoslužby vyko
nati ráčil, veledůst. pánu vikáři Václ. Tejklovi z Kyšperka, veledůst. pp. vík. sekretářům Fr. Křivohlávkovi:
děkana v Jablonném n. O., Váol. Hlavsovi, faráři v Rokytnici, Jana Šrámkovi,faráři v Nebeské (Rybné, důst,
p. Jos. Poláčkovi, děkanu v Žamberka, důst. pp. farářům: Ant. Beranovi z Javoří u Karl. Varů, Jos. Čer
venkovi « Něm. Rybné, Jana Dvořáčkoví ze Slatiny, Karlu Finkovi z Kronštadtu, Václ. Havlovi z Pěčína
Janu Hermannovi z Č. Petrovic,Fr. Chvojkovi z Mladkova, Jos. Jelenovi z Barnvaldu, Fr. Krčmářovi z Jam

ného,/M. Kubkovi g Kanvalda,Sos. Mihulkovi z Leskova u Mar. Lázní /Frant. Morávkovi £ rce, Janu
Noskovi z Nekoři, Fr. Světelskému z Bartošovic, Ant. Víšovi z Těchonína, veleb. pp. Vine/ Cíneroviz Klá.
šterce, Václ. Hanašovi, katech. v Žamberku, Al. Nožičkovi z Něm. Rybné, Ot. Radoušovi a Váci. Šklíbovi
z Kyšperka, dále P. T. al. patronátním úřadům v Žamberku a Rokytnici, které vyslaly své zástupce, al. obec.
zastupitelstvím z Kunvalda, Bartošovic a Orliček, veleot. pp. ačitelům domácím i cizím, el. hasič. spolku
šivn. jednotě z Kunvalda, všem ot. dárcům skvostných věnců, všem přátelům, příznivcům, otitelům v Pána
zesnulého a všem osadníkům bývalým, kteří horlivému duchovnímu eprávci poslední čest prokázali, voláme
s vděčnéhosrdce „Zaplať Vám te Pán Bůh!“

Truohlicí příbuzenstvo.

Majitel a vydavatel Peliticke družstvo tiskove v Hradei Králové. — Zodp. redaktor Frant. Stábl. — [iskom bísk. knihtiskárny v HradciKrálové.



Pr. IV. 1/00

„Jménem Jeho Veličenstva Císařel

a C. k. krajský soud co soad tiskový v Hradci
Krá'ové nalezl na žalobu c. k. státního zastupiteletví
"vHradci Králové dne 18. ledna 1900 čís. Sa 1/00/1
podanou takto právem:
-. „ Obsah člénku nadepsaného „Sarovosti“ a uve
řejněného v čísle x., v Hradci Králové tištěnéhoa vy
dávaného periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne 13.
ledna 1000 zakládá skatkovou povahu přečina proti
veřejnému pokoji a řáda dle $ 303 tr. z.

Podle $ 498 tr. ř. zavádí se, poněvadž žalob

probí určité osobě podána nebyla, v zájmu veřejnémzeníobjektivní,dle$ 489tř. potvrsujese zabavení
čísla £. periodického tiskopiau „Obnova“ ze dne 13.
ledna 1900 c. k. státním zastupitelstvím v Hradci
Králové nařízené, dle $ 493 tr. ř. zapovídá; se další
rozšifování téhož a dle $ 37. zákona o tisku ze dne
17. prosince 1862 č. 6. ř. s. pro rok 1863 nařizuje se
zničení zabavených tískepisů.

Důvody:
, — Gelým obsahem článku uvedeného, zejména ale

tvreením o rituelní vraždě podněcuje se k zášti proti
náboženské společnosti židovské sákonně uznané, v
čemš spočívá skutková povahapřečinu proti veřej
Bému pokojia řáda dle 8 802 tr. z.

jlo tudíf návrbu c. k. státního zastupitelství
Me schválení zabavení dle $ 489 tr. ř. vyhověno.
,, „Další výroky zakládají se v $ 493 tr. ř. a 857
sák- © tisku.

ore aeiušnost soudu tohoto zakládá se na ustak S 484, 466 tr. P
+oRradci Králové, dne 15. ledna 1900.

| Excellence se směje.
-, Vdělegaci naříkal posledně poslanec Pacák,

Že 56vevójenškých mappách poněmčujíčeská jména.
Pan ministr. Kriéghammer to nezapíral, ale —
usmíval se. Na to řekl mu poslanec. Excellence
se směje, alo neměl by se usmívati.

Musíme říci, že nás table na pohled nepa
třná věo dojala zase v hloubi srdce. Excellence
se směje, když nás srdce bolí! ,

VGpak je vlastoč k usmívání v tom našem
Rakousku? Smáti:se móhouovšem prušáčtí a ve
learádní Němci. Dílo jejich znamenitě so daří.
Kostely luteránské za pruské peníze staví se o
překot, je to přípravná práce pro Prusko — a
Rakousko se směje?? Pravého, Rakousku věrného
poddaného to bolí. Nedávno n. př. poslal pastor
Brůuniich z nějaké vsi v Durinsku do Lanova
„pastýřský list*, v němž zcela otevřeně vábí k od
pada od církve — alei k připojení k říši
německé- K pastýřskému pak listu svému při
daj 1928 korun a 38 haléřů. Zdaližš pak o tom

vte Excellence, do jejichž oboru tato věc patří?HnímeJeho Excelleňci pana místodržitele v krá
ldvstvíčeskéma pak J. E. pana ministra vnitra,kultu
(ýšef náboženských) a vyučování. Tu je zajistě
čžko se úsmívati — tu bolí srdce, že tyhle věci

teou možny. Katolické časopisy se konfiskojí, ale

j„pestýřské“ listyprakáckých a velkoněmeckýchpastdrů se nechávají čísti. Katolickéčasopisy hlásají
zásadu a zákon křesťanské víry, že je jedním
shejtěšších hříchů státi zákovnému panovníka o
trůn; a to, co sákon světský nazývá „velezrádou“,
to je v,diecési královéhradecké hříchem až i za
drženým. Listy tedy — hlasatelé tokovýchto zá
sad — jsou střešeny, a listy zabraničných pasto

-rů jdou sem beze všeho stíhání! Čí snad i tomu
8e někdo usmívá?

, o Slavné a svaté paměti biskup linecký Rudi
gier byl za liberální vlády ministra Jiskry pro
pastýřský list hudn před porotu. A byl to Rakou
sku a panovnické rodině muž nejoddanější! Ale
že 8e opovážil míti jiné náhledy než vládnoucí —
bezbožecká — strana, že a velikou odhodlaností
řekl, že liberalismus neškodí snad jen církvi, ale
Bakoneku a jeho pravým prospěchům, proto se
tehdejší Excellence náramně hněvala. Proto museli

četutci“ pavtýřekémlistu, proto“ rmiweřlist
být konfiskován a bylo nejvřelejším přánímtehdej
ších velkomožných pánů, aby byl skonfiskován i

em,

biskup Byl sk+tečně odsouzen. Jenže císař pán
znaje věrnost tuho „bojovného“ biskupa „trest“
'odpustil. Škoda, jaké to mohlo být usmívání, ob
zvláště v židovako-liberáluích Jistech.

Od té doby uplynulo. více let. Na věčnost
odešli Jiskra i Rudigier. Jiskra zanechal po sobě
památku, miliony jméní. A Rudigier stkví se jako
Vzor nezištné statečnosti, která nestojí o úsměvy
Excellencí, která však i když se jí ubližuje, za
chovává příkaz náboženský: Krále v uctivosti

mějte. Kde ale by bylo Rakousko, kdyby se tehdejší Excellence nebyly usmívaly, a kdyby se byl
mohl usmívati nejlepší rakouský vlastenec!

Ve Francii žil v sedmnáctém sto.etí prostý
muž,který se dočkal osmdesátého pátého roku svého
věku. A měl tu vlastnost, že byl stále vesel, vždy
cky se usmíval. Jméno jobo bylo Vinceno. Sta
věl nemocnice a chudobince a vybíral na to pe,
nize třobas i v hospodách. Jednou mu jeden „pán“
na místo dárku na talíř, naplil do tváře. Utřel
se — a usmíval se dále. Ale nesbíral jen na
chudé; byl taky povolán do státní rady. -Ale tam
sa jen neusmíval; nýbrž neohroženě — ať se
tamnější excellence usmívaly nebo škaredily —
statečně mlavil pravdu; nikdy nelicbotil, nikdy
aby se líbil, pravdy netajil Královna ho mělg
v octivosti, u některých spolurádců její mnoho
obliby asi nepožíval.

Co by si dnes počal v Rakousku? Usmívat
byse mohl na všecky strany — to mají páui
rádi; ale ve tvář by se mu plilo, aspoň potopami
a hanami. Tak se to dnes žádá v Rakouskui
třebas od biskopů. Jistí hlasatelé „nejctihodněj

nesmí plít —to je to. Ti mají všechnu cchranu,
dnes už i od jistých „vlasteneckých listů“. Inu,
to není tak velik

miláčkem, když má člověk svědomí a lásku
k lidu a vlasti. Takový člověkmusí být někdy
Vinceucem, který se jen neusmívá. Takový řekne
dolůi nahoru pravdu. Ovšem nejsou takoví lidé
dnes voláni do rady států, nemají tedy k takové
mu mluvení pravdy tolik příležitosti, Ale jestiže
přecelistem nebo slovem ujmou se pravdy a spra
vedinosti, jestliže se přece rozhodně zastanou
svého potlačeného lidu, tu se jen málo kde excel
lence na něj usmívají. Obzvláště v jednom státě
nemají to rádi. Pokoj dát, všecko atutlávat, ať
jsou to zlořády pokřtěných i nepokřtěných a tře

rých pánů „státní nutností“, Běda však státu ta
kovému.

Ve Francii byl panovnický rod Valois (Va
loá). Byl silný a mocný. Máme z jeho krve i světce.
Ale jak zhynul? Poslední z toho rodu usmíval se
na celý svet a hral si — a vlkem, to jest s hra
čkou, kterou na niti do kolečka pouštěl. Poslední
„Valois“ se usmíval — a kde je dues Francie?

Dějepis nám tedy povídá, že to jisté „usmí
váníso“, když je vo státech a národech nepořádek,
jest brozícím předznakem blížícího se pádu.
Obavláště velice nebezpečno jest usmívati se, když
se slabý národ s bolestí dovolává svých práv a
když nž konečně jen k Bohu a k nebi volá,

Prosíme — z lásky nejen snad k sobě, ale
i k Rakousku a k nejjasučjšímu rodu panovni
ckému — aby si našo „Excellence“ všimli Angli
čanů. Tam se páni lordové jen usmívali, když se
slabší národové avíjeli pod nobama Anglie. Obzvlá
šté „do nebe volaly a volají“ křivdy na národě
irském páchané. A dnes? Dnes ty anglické excel
lence dělají kyselé tváře a kdo se usmívá? Ten
malý sice, ale zdravý národek Boerův. Dnes se
ti, co 8e tak usmívávali, třesou o Afrika, a po
mala i o Asii.

Tak to chodí na tom světě. Říkají tomu
osud. My křesťané vzpomínáme při tom na jistou
nejstarší kojhu světa. Tam je taky zmínka o ji
útém smíchu. Uvedeme slova ta skoro doslovně:
„Bouříse národové, .... sestupují se králové ze
měa knížata schází se v jedno proti Hospodinu...
Aleten, který přebývá na nebesích, směje se jim“.
(Žalm 2.) <
| „„Moenítohoto světa sešli se i v Rakousku
protiBobo, 'a' tím proti právu,spraveďtnosti,i'
slabším dle zákona Božího náležející. Je to teu
násilnický, bezobledný německo-židovský liberalig

Inserty se počítají Icvně.
Obnova vychází v pdíek v poledne.

mas, který se usmívá Bohu, který se směje i ná
Todu českému. Ale zapomíná,. že je někdo nade
všecky Excellence excellentnější, a ten „eměje se“
sase jim. Ten totiž překazí všecky ty plány, jež
velicí na světě osnují proti jeho zákonu. ©

A zdá se mi, že už i o našem Rakousku
platí to vážné slovo: Ten, který přebývá na ne
besích, aměje se mu. A obáváme se, aby se ne
vyplnilo, co dále tentýž žalm dí: „Bude mluvitř
k nim v hněvu svém a zkormoutí je“. ©

Možná, že i těmto varovným slovům usmívati
se bude —nemyslím právě pana ministra — ně
která ta „Excellence“. Ale to na věci nic nemění.

Svět spočívá, drazí pánové, na mravním a
právním řádě Bohem ustanoveném. Můžete se mu
ovšem protiviti, a katolíkům — řádu toho obhaj
cům — 8e usmívati a můžete i pronásledování
jejich způsobiti; můžete vyssávatele lidu a ruši
tele lidské společnosti chrániti, můžete vět nemilé
ututlávati, můžete do lidu třeba dát střílet, ale
to vše jde jen nějaký čas. Porušení mravnébo
křesťanstvím oblášeného řádu přivede vždy zhoab
né následky. ©

"Kéž by však i vůdcové národa -našeho o
těchto věcech uvažovali, aby snad sami volajíce
po práva a spravedlnosti do Vídně, doma nestavili
se a nevedli lid proti Bohu. Konec tobo by ai
pro národ, ať ullačovaný, nemohl býti jiný, než
jinde.

, Excellens — je na česko asi tolik, jako „vy
nikající“. Pamatovati však náleži: Excellence se
mohou usmívati zákonu Božímu a spravedlnosti
jeho, ale na konec směje se Bůh všem itém nej
excellentnějším Excellencím.
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Císařa čeští delegáti.
K sobotní dvoroí hostině byli pozváni také

čeští delegáti. K. dvěma z nich promluvil císař“
slova, jakých snad ještě o některém národě nebo“
části strany dosud nikdy neužil. Po hostině oslo“*
vil císař jednotlivé delogáty a za živé gestikulače
mluvil zvláště hlasitě a dlouhos moravským delé-“

na sebe pozornost všech delegátů. Císař mluvil
důrazně, že dr. Stránský mluvil v debatě o roz
počtu vojenském v delegaci velmi ostře.

Dr. Stránský: Mám za to, že ostrou řečí se
lid více upokojí, než když se nemluví. ,

Císař: Naopak. Spíše byste mohl znepokojit
takovou ostrostí. m

Dr. Stránský: Když lid vidí, že zástupcové
jeho dávají projev jeho smýšlení, nesahá sám k
ostrým prostředkům a zůstavuje je poslancům.
Domnívá se, že jsou jeho zájmy řádně opatřeny.
Tím, myslím, že se doma pracuje více pro nklid“

nění.
Císař: V sálešitosti „zde“ jsem nesmiřitel

ným s vaším stanoviskem a jsem s to, abych vy-'
hlásil náhlé právo, nepodrobí li se lid v této věci.
"V armádních .věrech neznám šádných šertův a pra
vím vám to jiš dnes, še žádné amnestie nikomu
nedám.

Dr. Stránský: Hájíme stanovisko českého '
lidu.

Ufsař: Lid je rogešiván. To udělala intelli
gence. Začalo to tišňovským případem Drdalovým.

Dr. Stránský: Vaše Veličenstvo, račte dovolit,
abych něco podotkl Je pravda, že intelligence začala.
Tato intelligence právě to je, která je zákonům
přístupna, zákony pak nepředpisují žádného ně
meckého hlášení „bier“, nýbrž pouze, aby záložník
předstoupil a odevzdal svůj pas. , :

Císař: pane doktore, to je advokátský argu
ment. Avšak pravím vám, že je to věcí služební
řeči a ta je v armádě německá.

Dr. Stránský: Mohlo by míti nepříjemné
následky, kdyby se nenalezlo východiště z aféry
té a nepřišlo se vstříc citům českého národa.

Císař: Já bych také litoval, ale musím vám
říci ještě jednou, abyste armádu nechalš s po
kojem. .

Potom císař počal rozhovor o věcech poli
tických a domlouvuldru Stránskému, by působil
pro- smír! mezi Čechy á Němci. ©

Dr. Stránský: Vaše Vel., jdeme více v ústrety
než se srovnati dá s naším postavením, ale s d-ru



hé stranyneděje se nic a proto menínaží vinou
nesdaří-li se smír.

Císař: Musí. se sdařiti, neboť toto dorosu
mění jest jedinou zárukou lepší budoucnosti.

-© Rozmluva s del. Kafřanem byla věnována

* výhradně věcem politickým.
Císař: Vy jste byl velmi pilným v delege

oleb. Ujal jste se tam několikrát slova.
Koftan: Ano, Vaše Veličenstvo.
Císař: Boj byl přenesen z poslanecké sně

movoy do delegací.
Koftan: Vaše Veličenstvo, tomu nelze za

brániti, protože politika zahraniční Souvisí těsně
s politikou vnitřní, Stát stává se silným na venek,
je-li: silným ve vnitru. Klid závisí na dohodě
obou vejčelnějších národů, Čechův a Němců.

Císař: Ano, přeji si, aby k takové dohodě
záby doólo. Leč nesmí se vnášeti rozčilení do lidu.

Kaftan: My ho nevnášíme, my snažíme 86
lid ze svých sil upokojiti. Náš lid jest pochopi
telně posledními událostmi rozechvěn, ale svým
německým krajanům vždy nabídli jsme ruky,
ovšem ns základě rovnoprávnosti a rovnocennosti.
Od těch pak upustiti nemůžeme. My jsme věrní
Hši. Chceme, aby Rakousko a království české
byly siloy, ovšem žádáme též, aby šetřilo se na
šich národních citů.

Císař: To se stane, ke smíru dojde. — —“
Při pondělní delegační hostině oslovil císaf

v nápadně dloubé řeči, prý velmi milostivě dele
gáta dra Žáčka, vůdce konservativních Moravanů,
kterého považujeme za nejvážnějšího aktivního
politika Českého.

Císař oslovil dra Žáčka přímo slovy, že po
čítá na něj i na jeho činnost k docílení smíru,
který jest natný a jehož dosaženo býti musí. To
že jest nejrozhodnějším přáním císařovým. Dr. Žá
ček v delším výkladu ujišťoval císaře, že dojista
docílení národního smíru jest nejen jeho nej“
vroucnějším přáním, jemuž vždy. jest ochoten vě
novati všecky své síly, ale že jest to i přáním
českého lida, který stejně si ho přeje — na zá
kladě úplně rovného práva a respektování vzá
jemných nároků a přání. „Bude na krajanech na
šich německých, aby uznáním rovného práva če
ského národa nám přišli vstříc. Pak dojde ke
smíru, jehož potřeba v zájmu celku obecně se
pocitaje. Bohužel“ — podotkl del. Žáček— „má
me obavy, že poměry nyní opět tak 8e vyvinou,
že ani Němci ani vláda nebudou asi ocbotní po
staviti se na stanovisko rovného práva a pak by
se docílení smíru opět stalo nemožným“. Císuf
prohlásil na to důrazně, že on si přeje, aby práva
českého lidu byla respektována, že nechce, aby
českému národu bylo křivděno a že naprosto ne
hodlá připustiti, aby příští vláda byla vládou le
vice, nýbrž že musí býti úplně nestranná a ob
jektivní, která bude ke všem stejně spravedliva.
Čeští poslanci ať se přičiní, aby veřejné mínění v
českém lidu se uklidnilo a ať sami k tomu při
spějí. Když dr. Žáček pvukázal k tomu, že po
stavení českých poslanců jest nanejvýš obtížné
vůči puchopitelnému rozčilení českého lidu a že
poslanci naléhajíce rozhodně na aplační požadavků
českého lidu, tím nejen jedoají dle vlastního pře
svědčení, ale konají nutnou povinnost vůči če
skému lidu i státu, ježto by jinak rozčilení lidu
nějakým spůsobem si zjednalo průchodu —- a še
lid český spolehá na milostiveu ochranu svého
panovníka, přisvědčil císař milostivě a prohlásil
výslovně, že uznává těžké postavení českých po
slanců, ale že jest žádoneno, aby jednali rozšafně
a nepochybovali o jeho dobré vůli. — —

Osloveníposlance Kaftana a dra Jana Žáčka
má zajisté uspokojiti český lid. Avšak spůsob,
s jakým 8e sestavuje nové ministerstvo a jak proti
Čechům vykvřisťují císařská slova pronesená k
dru Síránskému listy německé oposice a minister
ské i polovládní, ten i ty nejlepší úmysly na mí
stech rozhodujících v českém národě zmaří, neboť
lid český jest v posledních letech stále více drá
žděn, rozhořčen a znepokojen. Smutnou zásluhu
o to mají právě vládní přehmaty.

Uváží -li se tato rozmluva s porovnává se
s tím, co-vposledníchčtyřechměsícíchse dělo,pak
je těžko mysliti že by v českém lidu se nálada
pro smír zvýšovala. „Národní Listy“ právem vy
týkojí šlechtici Kčrbrovi, že již po tři neděle se
stavuje nové ministerstvo r*kouské, povolávaje si
na radu neustále předáky uěmecko-centralistické
menšiny, aby je zasvěcoval do svých plánů, aby
jim jmenoval členy svébo kabinetu a jaký které
mu odbor určil, aby přijímal jejich návrhy a po
žadavky, slovem, aby s nimi ujednal všecko. Par
lamentární většina pravice pro něho neexistuje.
Teprve až na posled pozval k sobě též čtyři po
alance (dry. Kaizla, Pacáka, Stránského a Žáčka)
na koncilium.

Co Čechům dr. Kórber řekl, nevíme, ale
Němci si počínají, jakoby ee točil okolo nich eelý
avět, jakoby pány byli v tóto říši jen oni a Češi
a Slované jakoby byli jen porobci.

Výše uvedená rozmluva mezi delegátem Strán
ským a císařem posadila je teprve na koně. Za
příčinon císařského projevu o blášení se při kon
trolních shromážděních štvou vídeňské listy ne
sřízeně proti Čecbům a hledí slov císařových vv
užitkovati i v obledu politickém, poukazujíce k
tomu že i ve státní správě jest třeba služební
čili eprostředkovací řeči. Zpravodaj „Hlasu Ná

i'm Čslámdnalo '0 nějakouagitaci proti.( , kdyš
máhají přiroseným spůsobem rovného práva. SE

0ariádě
nojoou Čechové, nýbrá sajiaté li, kteří
na poslední delegační řeč německého posíánce
Schachiogra, který pravil, še právě němečtí dů

Říci,že jest Ně
mec, aneb nanejvýšrakon io. 1

„N. Fr. Presse“ jásá a pěké

slovechvlada a řečenoslg3ským agitaším aasnabání nej |
Záložníci, kteří byli pejíítání nejdou JME
a ani nejpřednějšími vinníky. Císař ví dobře, že
tyto stopy vzpoury v armádě jsou následkem 800
stavy národní agitace a významným jest výrok
mocnářův: To učinila inteligapce! Bude-li pokra
čováno v tomto bnutí, potom nařází Čechové na
největší moc v Rakousku, na koraou. Olísařova
slova bedou proto památná, poněvadž odstraňují
zárodky rozkladu z armády, neboť dě é vojsko
jest bez jednotné služební feči nemožné. Kdo
tuto myšlenku a nezbytně její důsledky rezvádí
dále, musí proto řící, še dni mocnařství nemůže
obstát bez jednotné armády a že tudiž otázka
jasyková stala se největším nebezpečím pro říší
samu. Již nalezli Čechové mnobého-následovníka
a bez pevného odhodlácí císařova zabrániti tomu
to troufalému atentátu va. existenci -státu nastal
by zmatek. Nyní vědí Čechové, še sálošníkům
svedenýtinteligencíhrozístánnéprávoa kdyby
došlo někdy k neštěstí, že- musitaby býti prolite
krev, vina dopadla by na pravé původce těcbto
výtržností. Němčina zůstává složební řečíjednotné
armády a na tom nesmí se viklati.

Co však platí pro armádu, musí také platiti
s nezbytnou důsledností pro celý stát, z něhož
vojsko pochází. Rakousko může a má dáti náro
dům největší svobodu, ale národové musí se pod
říditi požedavkům celku. Armáda potřebuje slu
žební řeči, ale stát musí míti rovněž jazyk, kterým
by se prostředkoval styk mezi jeho orgány a který
by byl nevyhoutelným nástrojem jebo jednoty. Če
chové nebyli by se nikdy odvážili dotýkati 86

jednoty armády, kdyby neba jim dovolenootřásati károdoí přemrštěností jednotou říše. Ne
badou-li všichni národové navykli přinášeti spo
lečnému svazku lehkou oběť sebcomezení, bude
vždy broziti nebezpečí, že národní přemrštěnost
nezastaví se ani před německou služební řečí ar
mády Německá služební řeč armády, ně mecká slu
žební. řeč státu nejsou národními pož adavy Němců,

nýbrž podmínkamí životních zájmů říše samé, Jakoblesk osvětlila slova císařova veškeré důsledky
české politiky a agitace. Tyto škody jsou pro ar
mádu citelnější, důležité jsou pro celý stát. Ale
daes jim byla vytčena hranice, neb 8 císařem vo:
lají všichni přátelé říše na Čechy: Nechte armádu
v pokoji! Tuto slova nezaniknou, budou Čechům
výstrahou, že může nastati den soudu, kdy musí
se zodpovídati ze všeho, co spáchali na této řiši.
Jako císař, také Němci chtějí mír a dorozumění;
ale Čechové musí se naučiti nepřestupovati hra
pice, za nimiž přestává možnost existence říše,
Fosledními důkazy slov císařem pronesených jest
nejen ochrana jednotné armády Němci hájené,
nýbrž i nový směr ve vnitřní politice říšské“. —

Jiné časopisy, i takové, které pokládají se
za blízké vládě, jako na př. „Wr. Tagblatt“ ko
řistí ze slov císařských ještě více a žádá v úvodníku
náblé právo na Štvače t j. poslance,

„Nár. Listy“ k tomo podotýkají:
„Nemyslíme, že čeští poslanci budou zara

žení takovými útoky. Uvykli jim a učinili sobě
heslem: „Guardae passa“, podívatse a jíti dále.“

Co se řeči dra. Stránského samé týká, za
jisté nebyla ani protirakonskou, ani protivojenskou,
mohli-li mu bar. Krieghammer bned a hr. Golu
chowski, který dosud uikdy 8 ním dříve nebyl
mluvil, gratulovati k ní nazejtří. Podobá se však,
še účinkovaly tu a podaly nesprávné informace
tytéž elementy, které způsobily také známý ko
mentát k vejvyššímu vlastnuručníma listu stran
aféry Hensiho.

Aspoň se včera v kruzích maďarských dele
gátů tvrdilo co nejurčitěji, že tito živlové v po
sledních dnech byli činnými des očdomí hr. Goly
chowskéhoa bar. Krieghammra.

Do pondělního orgánu bursovních jubberů te
legrafuje zpravodaj pražský o „zdrcenosti ve všech
českých kruzích“. „Dlouho připravovaná mlado
českou stranou a do delegací přeložená akce skon
čila prý takovýmto způsobem. Účinek na všech
stranách je jako rány hromové. Dlužno povážiti,
že manifestace vyšla z úst panovníkových. který
je zvyklým odvažovati každé slovo a po oelou dobu
své konstituční vlády vyhnol ee mluvětak onergické.

Prohlášení cívaře, že raději zavede náhlé
právo, než by ustoupil ve věcech jazyka služeb
ního a že nedá nikemu amnestie, působilo na české
straně dojmem tím více zdreujícím, jelikož bez=
pečně sa čekala amnestie. V rozhodujících poli
tických kruzích pražských, které prý znaji dobře
smýšlení na místech ústředních, praví se, že z řečí
císařovy je patroa celá velikost nebezpečí jakému
jde Rakousko vatříc“.

Knižnarolbiskyp Lev Skrbenský

U- Novému primasu království Českéhodostsle se
Mivjezdu do Čech erdečného Jpitjetí.Prvního ofialil

ního uvítání dostalo se ma vŠifovském Kolíně, kto
rý lešío. na rakonsko oberské "ttňtnídráze, patří
k prašeké arcidiecési, ačkoli celé jeho okolí
ještě k obvodu královéhradecké arcidiecése. Vdp. vé

Eybel z Křečhoře,děkan Růžička, starosta p lyš.
těchFormánek, zástupci obecního zastupitelstvý a

) úřadů v král. Kolíně uctivě přivítali na nádrážiaan
gk dráhy dostavili se

nobrad a Karlína, psk velitelé ozbrojených měšťaz=
ských sborů v Praze.Starosta pan dr. Jes. Pod
lipný přivítal knfžetearcibiskupatouto řečí“ 

Vaše knížecí arcibiskapská Milostil | —
Jménem rady král, hlav. města Prahy dovoluji

sí v hluboké úctě tlumočiti veškerého obyvatelstva
naší stověžaté, slaté, slovanské a královské matičky
s hloubi eedce Jdoůcí „Vítejte námi“

Z nového ufdla mlaví k Vaší Milosti tisícileté
dějiny českého království, českého státu, neboť dopo
sud jesti Praga caput regní Bohemima.

Tisíc let tomu, co přišlo křesťanství od výcho
du k nám do království přes milou uesterskou Mors
vu, kde později také stála kolébka Vaši Milosti, syna
českého vladyky; bez mála bude tomu tisíc let, 00
bylo založeno pražské biskupství, ješ za doby otce
vlasti slavné paměti Karla IV. bylo povýšeno na arois
biskupství, v několika málo dnach ma to dne 5. květ
na 1844. ballou Jeho Svatosti „papeže Klimenta VI
nadáno právom, které každému příslušníku tohoto
království s věrnému synu J. M. krále jest nezadatel“
nýma svatým. 0..

Na břesích atříbropěnné Vltavy v srdci Europy
soustředila se drahdy osvěta celé Europy a ne půdů,
tohoto království anuly se děje, ješ na vážkách osujkd
rozhodovaly o státech středoeuropských. P

Sláva naší královské Prahy nesla se nejednou
k nebesům a moc zní ovládala vícekráte téměř ce“
loa Earopu. Óršém bývaly zde také doby trachlivé
a velice šalné. Hláva království, matka českých měst,
skvěla se v jasu slanečním a jásala neb halilé te v
roucho smuteční a Ikala dle toho,jak přáno bylo ná
rodu; cítila s lidem, jako ten dbbrý lid cítí e Prahou.
Vaše milost nastapuje..na stolec primasů královatví
českého, nastolec prvního mezi biskupy koruny sva
továclavské jako prvnípo Jeho Milosti králi v tomto
království, priaceps regní Bohemiae; děje se tak za:
dob málo utěšených.

Koruna svatováclavská, království České, perla
to koruny habsburské, měla vědy dosti těch, kteří
bažili po ni. V dobách pak nynějších vystupují mno
zí nepřátelé královatrí a mimo to zjeví i tajní ode'
půrcové Jeho rodu královského pracují na podvrácení
starých řádů a nesadatelných zákonů tohoto králov-'
ství, by potom unadněji podvrátili moo s váhu Čo
ského státn, který vždy byl Jeho Milosti králi a jeho
předkům wákladem moci a slávy.

Království toto jest obýváno dvěma kmeny,
oběma vysoce kalturně vyspělými. Prvorozený s nich
nepřeje sobě žádné zvláštní moci, avšak nemůše také
trpěti nějaké odetrkovéní, utlačování, tím-méně po
nižování aniž může enášeti a připustiti nadvlády ji
ného; v tom kupí se chmary těchto dnů a skaleny
json v té příčině prameny dadoucí právo.

K6% podaříse vysoké moci a vzáenému právu,
jimiž Vaše milost ráčít» býti ozdoben, rozebnati a

zapuditi chmury ony a vyčistiti zřídla a pblednýníučiniti prameny, by právo vyšlo na povrch neskalené.
Kéž vliv a působeníVaší Milosti českým zemím

jest blahým požehnáním, v jehoš čisté, svěží a bot
ské rose na výslanní spravedlnosti a práva by vyzrál
— jak krásně Jste ráčil napsati v pastýřekém listě
svém — pokoj a mír domácí — badiž mi dovoleno:
doložiti — zaračený, spečetěný a posvěcený dle sta
rých nezadatelných a uznaných práv tohoto nedíjmého
a nedělitelného království v dokončeném dómě Svato
vítském, kde odpočívají těla svatých, avětic a králů.
českých, slavnou českou koranovací. :

Pevně věříce, že stará, svatá práva tohoto krá
lovatví věky přetrvají a še s pomocí Boší a počašt
ným i moudrým přičiněním lida konečně zvítězí, ubez

pečajeme Vaši Milost, še jako Jebo Veličenstvonestivý náš král, tak i Vy jako primas království
ského můžete se bezpečně opírati © naši pevnou,
nezdolnou, vlasteneckou víru a věrnost k vlasti i její
právům, jakož i spoléhati na naši horoucí lásku k ja
syku cyrilo-methodějskémn, českoslovanskému, neméně
než i na naši epravedlnost. Č-chové nikdy nikomu
neukřivďovali, nýbrž jen o pravda a právo rovné:
ee sasazovali, a tak také my jen o rovné právo
žádati a je konati nepřestaneme. ,

Bůh šehnej a dlouho sachovej Vaši kníšecí sfci
biskupskou Milost! :

Bouřlivé „Výborně!“ a „Sléral“ Deslo 50 po
vřele procítěné řeči páně starostové mesi přítomnými
načeš čistou češtinou odpověděl

knáše arcibiskup Lev baron Skrbenský
následovně:

Krásné a srdečné uvítání, ješ mi královské hlav
ní město, slavná, zlaté Praha připravila, jakož | la

vkavý pozdrav její, ústy slovutného pe starostypřednesený, velikou radostí mne naplnily. © .
Vyslovaji vám upřímný díkl S radostí přišel

jsem do stověřaté Praby jako velepastýř váš, s úctou

však blížím se k přesetným vznešeným svatyním aláskou vetopuji mezi Jid
svůj a jak pastýřeký úřadmůj káže, chci lidu svému

Račte, slovutný pane etarosto, přijati ré oprav
dové ujištění, še vše nejlepší přeji Praze a obyvatel

vatelstvu všemu svého pošebnaní na ochrany skytatí
tušby a žádosti jebo ku všeobecnému dobrn Hdit4 s
vyplů. ati ráčil
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Wlmeoky: Ján zádpověděnjako Kvtolický biskup

věpůr máš ověřeným dle povřůnosti ové věnovati stoj

| lásku 6 stejnou PŘ děkuji vém ještě jednou3 plne ordco sa krásn uvítání! :
*. Opětné bouřlivé „sláva“ savsnělo po řeči arci

biskupově. Ukláněje se ne všecky strany aotisknuv

pravici prašskéhoprimátorap ještě jednou
azcibickap svněným hlasem česky: „Všempánům pří

ral se k východu.
-© Doprovázen jízdní švadronou měšťanákou jel

primas království hlavními ulicemi města, všddy uctí
vě poadravován na Malou stranu ke kostelu úv. Mi
kuláše. Zde jej očekávali nejdp. biskapově,praeláti,
opati a kanovníci. .

sáeho zvláštní depntaci, ktorou vedl J. J. psa kníšeořic Lobkowicz. Deputace sestávala ze dvou zástup
ců knížat, dvou zástupců hrabat, dvou baronů a dvou
rytířů. V deputaci té nalezali se pp.: J. J. Adolf Jo
nef kníže Sehwarzenberg, J. J. kníže Alain Rohan,
J. Exe. br. Karel Bugnoy a hr. Ervín Nostits (z Falk
nova), dále Jan svob. pánDobřenský a Jan svob. pán
Mladota ze Solopisk, ů. rytíř Daubek s Emerich ry
tíř z Eisensteinu.

J. J. kníže Mořic s Lobkowicz vedl deputaci
šlechty jiš při intronisaci svěčnělých kardinálů kníš.
Schwarzenberga a hrab. Šchěnborna..

"Do chrámu or. Mikuláše dostavili se příbazní

nového primasa, a to otec a: svob. pán Skrbenskýs Hříště, bratr Jan svob. pán krbenský s chotí svoji
Malánou, ros. hrab. Kolovratovou a dvěma syny Ka
rlem a Antonínem a dcerami Pavlou a Rudolfinou,
švakr svob. pán Stielfried z Ratenic s chotí Irenou,
švakr generálmajor Josef baron Spiegelfeld s chotí a
sestra řádová dáma Anna baronka Skrbenská z Hřiště.

Vyhražená místa zaujali místodržitel. hr. Cow
denhove, zemský velitel polní zbrojmistr Fabini,
nejv. zemský maršálek kníže Jíří Lodkovic, hr. Vojtěch
Schónborn, starosta dr. Fodlipný, křesťanskéspolky
atd. Dr. Podlipný, starosta měst pražských,spatřiv na
schodiáti nejdůst. pans královéhradeckého biskupa
Edvarda Jama- N. Brynycha uvítal jej srdečným
pozdravem a stisknutím ruky. Arcibiskupa Lva Skr
benského přivítal u schodiště probošť ev. vítské ka
pitaly dr. Horák,podalmuu dveří pacifikál,pak as

rgill a incensam, načeš král s assistencí za zpěvu
„Ejule velekněz“ k hlavnímu oltáři. Po skončení po
žehnání odjel arcibiskup do děkanské residence na
Hradčanech, kdež se nbytoval. Slavnost nastolení kní
žete arcibiskupa Loa Skybenského konala se v neděli
slavnostně na Hradčanech. Vzdor velkému mrazu do
stavily se na Hradčany tisíce lidu. Po 10 hodině vyšel
od děkanské residence průvod, v jehož čele nosena ko
roabev metropolitního chrámu. V průvodu se nalézaly
arcibiskupští sluzi a úředníci, katolické po žáci
a professoři Strakovské akademie, členové řáů, ka
plani, katecheti, faráři, profesoři a děkanové fakult,
akademici spolku Arnošta z Pardubic, vikáři a kněší
s arcidiecóse, kanovníci, nejdůst. biskupové; arcibi
skup Lev, maje v race arcibisk. berliša provázen kníž.
Hohenlohem a bar. Grimmensteinem, pravicí udílel

bnání lidu. Za primasem Lvem kráčeli zemětí
odnostáři, starostové z Prahy a z předměstí. Hlavní

portál chrámu av. Víta ozdoben byl bíločervenými pra
pory a znakem arcibiskupství. U hrobu sv. Vojtěcha
očekávala arcibiskupa jednota pro dostavení vole
chrámu sv. Víta v čele s předsedou, hrabětem Fran
tiškem Thonem. U kaple sv. Zikmunda podal probošt
Hora arcibiskapovi relikviář Karla IV. s ostatkem sv.
kříže k políbení, pak aspergil a inceneum. Na to se
odebral arcibiskup s průvodem k hrobu sv. Jans Ne
pomuckého.

Na to se konaly slavné bohoslužby, které cele
broval monsignenz Hrádek, načež arcibiskup Lev oz
doben odznaky avé hodnosti udělil kněžetvu i všem
věřícím první své velepastýřské požehnání. Pak po
klekl na dolním stupni oltáře, odložil berlu a mitru,
načež probošť metropolitní kapitoly vykonal oraci, po
níž arcibiskup opět přijal miteu a berlu, vstoupil na
arcibiskapský trůn na straně evangelní, vyslechl sedě
latinskou řeč, kterouž ho jmenem veškerého ducho
venstva arcidiecéze probošt metropolitní kapitoly po
zdravil a odpověděl pakk oslovení tomu. Ukončiv řeč
avou intonoval chvalozpěv: „Te Deum laudamas.

Mesitím co chvalozpěv na kůra pokračoval, při
stovpili nejdříve biskanové a pozdravili svého metro

lita „per oscalum pacis“ a vrátili se ke uvým kle
átkům. Pak přistoupilo veškeré přítomné duchoven

stvo s políbením raky projevilo mu svůj hold.
Na to pomodlil se arcibiskup a hlavního oltáře

k sv. patronu kostela, pak před brcbem av. Jana ND:
poklonil se nejev. svátosti, načež za průvodu nejd.
episkopátu a duchovenstva i lidu odebral se do své
arcibiskupské residence. Zde mu vyslovili svá blaho
přání nejd. páni biskupové, které rosi) za přátelskou
radu a pomoc při mládí svém, dále nejv. státní a
zemětí hodnostáři, starosta Prahy a zástupci předměstí
atd. Slavnosť nastolení uzavřena byla slavnostní bo
utinou, které se účastnili nejd. biskupové, praeláti a

nejd. hodnostáři.

Politický přehled,
Šlechtie dr. Kčrber, bývelýpresidiální

cbef ministerstva hroběte Badeniho, není prý
nepřítelem Čechů s povolá do svého ministerstva
sekčního náčelníka, Jeho Ercellenci dr. Rezka
z ministerstva vyučování na křeslo ministra kra
jana, který bude míti velice obmezený vliv ve
vládě a bude vlastoč jen prostředníkem mezi vlá
dou Kórbrovou a klube českých poslanců. Pol
ský klub, oproti své dřívější zásadě dovolil první
mu místopředsedovi sněmovny, dru Pientakovi,
aby převzal důležité místo polského ministra kra
jana. U Pientake platí: bude povýšen, aby byl
vystrčen, t. j. z místodředsednictví poslenecké
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sněmovny,-kteréšto místo dostane se nyní liberál
nímu Němci. Ostatní křesla:ministerstva obsazena
budou byrokraty, t. j. německo-liberálními cen
tralisty a z té příčiny mohli Němci snadno kra
janské ministerstvo zamítnout. Ministrem krajanem
byli by zbytečně vůči vládě a koruně vázáni. Je
jich věc budou nejlépe hájit byrokrati a páni
'Němci t. č. dle jména ještě oposiční, budou po
'roučet, © docílení českoněmeckého smíru se pra
'cuje parou. K novým punktacím hodlá vláda po
izvat Karla Adámka, -dra Engla, dra Fořta, dra

jEd. Grégra, dra Kaizla, dra Pacáka, draŠkar
du, dra Žáčka,dra Stránského a dra Pcrka a
českého Slezana žádného. Dr. Mettala
příhe BédřichSchwarzenberg budou přizvání jako
hosté.. Za Němce budou pozváni dr. Funke, Per
gelt, Nitsche, Eppinger, dr. K. Schůckes, Prade,
Bůrnreither, Fux, Gross a Herrmann Brass. Mi
nisterstvo Kórbrovo, které se nazývá vyrovnáva
cím, zdá se nám býti k vyrovnávání a smířovaní
Čechů s Němci málo vhodným. Až na ministry
krajany budou v něm sami kovaní centralisté a
sice budé Kdrber ministremvnitra, Wittek
železnic,Spens-B oden spravedloosti,Hartel
vyučování, BěohmBarverk Řinancí, Call
Rosenberg obchodu,baron Giovanejili
(klerikál) ministrem orby, Welsersheimb
zeměbrany. :

V uherské delegaci pravil neodvislý
poslanec Ugroň, že nynější Německo sleduje tytéž
cíle, jako stará německořímská říše, totiž poném
čování. Ugroň prohlásil spolek Rakousko-Uherska
s Německem Ubrám za škodlivý. Delegát Hollo
problásil, že »nekonečně lituje, že do otázky hlá
šení záložníků, což jest věcí vlád, byla osoba Jeho
Veličenstva vmísena. Bylo by bývalo správnějším«,
pravil dále, »kdyby otázka tato byla zůstala v
obvodu správy, aby různá protivná mínění, ano
i útoky nešly výš, než jak to ve státech konsti
tučních je nutno, ne výše než proti vládě. Vzdor
této příbodě musím uplatniti stanovisko zákona a
národa, pokud jest oprávněným. Vojenské mini
sterstvo prohlásilo, že hodlá ohrožovati, v pří
padě nutnosti trestati jenom demonstranty. Přijí
mám toto stanovisko, uvšsk dávám i z toho sta
noviska ministerstvu následky na uváženou. Jak
možno v tom případě, když uherský voják užije
státní (uherské) řeči, z tónu aneb z nějaké jiné
známky seznati, zdali se jedná O demonstraci
anebo o pouhý omyl? Nebylo-li žádné touhy de
monstrační a nastoupí-li přece trest, ozve senárod
ozvěnou, kteráž projeví sebevědomí národa.. .
Kontrolní shromáždění jsou jen policejní evidenční
schůzky, při nichž vojenské osoby jsou pouhou

ve službě a pakliže jest považován za vojenskou
osobu a podle toho trestán, byla mira překročena.«

© ruském movém rece vydalcar re
skript svému zahraničnému ministrovi hr. Mura
věvovi, v němž mu děkuje, že od r. 1897. dovedl
zachovati evropský mír a že (vzdor iatrikám An
glie) šťastně skoncoval otázku Krétskou, na
Balkáně (kdež schválně vyvolali válku řecko ture
ckou a usilovali o vzpouru v Macedonii a Arme
nii) východoasijskou (kďež Angličanéštvali
Japonce a Číňany proti Rusku) a že dle možnosti
hájil na konferenci v Haagu csrovu myšlenku
míru (a že udržel mír i s Anglií vzdor její intri
kám v Haagu. Nikdo však nemůže vědět, podaří-li
se to i na dále. V druhém novoročním osvědčení
finančnímu ministrovi Wittemu zmíňuje se Car
Mikuláš II. o finaučních poměrech ruských, po
ukazuje na potíže mezinárodní stoupáním úroků
zaviňované kolisání, jehož příčinou více ještě než
válka, jsou »neurčité obavy před novými politi
ckými záplelkami«. Možnou nápravu vidí v tom,
kdyby cizí vlády sdílely mírumilovnost ruskou,
kdyby »proniknuty byly ideami, které chová moc“
nář 130 milionů věrných poddaných«. | z toho
však vyznívá: Rusko. jest mírumilovné, ale není
vinou jeho, jestli jiní mu v tom zabrání. —
Ostatně nepřitrblo Rusko k branám Indie, na
Kušk u Heratu útočně, nýbrž v míru. Také není
válka jeho cílem, ovšem ale ochrana životních
prospěchů a potřeb Bude-li mu v tom Anglie
překážet, bude rotržka její vínou. Nyní má ji
Rusko aspoň poruce. Pro poměry v střední Asii
o šíření ruského vlivu jest významná prostá zprá
čička, že o novém roce povýšen byl syn bu
cbarského emira Abdul Achad chan na ge
nerála v busarském turkestanském pluku ruském.
Před třiceti lety netroufal si ještě žádný Evropan
do Buchary, dnes nástupce bucharského emira

řipravuje se na trůn na vojně v Rusku, ovšem
jako ochočený ruský vasal.

Ruský státní £ na rok 1900
vykazuje 1.593 milionů rublů řádných příjmů a
15637 milionů -rublů řádných výdajů.

Drobné zprávy.
Z Příbrami. Povašujeme sa vlasteneckou

povinnost, projeviti Jeho Biskupské Milosti, nejd.
pánu a panu Edvardu Brynychovénejoddanější
dík, vřeléusnání a plný souhlas se statečným pro
jevem, jímě jako stráš e pravdy a sustance spra
vedinosti křesťanské státu povinnosti jeho k národu

Čvekému noohroleně připomněl, a pově bis
ryse vlasteneckéhona novotak skvěle le B
v dík přinese Jeho Milosti lid český ú tu, důvěru

i „čásP jaká m vším (a pojí! ZaPolitický. soc.„Sprav . it.
Příbramský15. fůdna 1900. S00 PO jb o

Bédná schůze městského saatapi
telstva v Hradci Králové konatire budev
sobotu dne 20. ledna 1900 o 3. hod. odpol. v zase
dací síni s tímto programem: 1.) Obsadí se místo
městského důchodního. 2.) Vyřídí se rozpočet na rok
1900. 3.) Rozhodne te o návrhu městské rady a pre
liminárníbo odboru, aby počínaje 16. květnem vybí
rána byla z každéhov obci spotřebovanéhohektolitra
piva přirážka na 3 koruny 40 balářů zvýšená a vy
žádáno na kompetentních místnostech potřebné k to
mu ovolení.

Úmrtí. Pan Josef Štolba, měšťen,obchod
ník a majitel domu v Hradci Králové, zemřel náhle
v sobota dne 13. ledna 1900 o 10, hodině večerní ve
stáří 51 let. Pochován byl v úterý 16. ledna o 2. ho
dině odpolední na hřbitově Pouchovském. Pán Štolba
byl rozšafný muž, dbal na dobrý starý prav a poží
val proto obliby a vážnosti v nejširších kruzích zdej

piv měšťanstva i širokého okolí, Čest budiž jeho pam

Pitná voda zavedena bude v Hradci
Králové asi do tří neděl. Jak se dovídáme, c. k. voj.
erár nečiní. žádných námitek. Montáž stroji v městské
vodárně začala včera, Epid-mie tyfová so v Hradci
smahá následkem nedostatku zdravé pitné vody; bude
tedy nedostatkům odpomoženo.

Divadelní společnosť páně Sukova
rozloučila se s Královým Hradcem a odebrala se k po
hostinským hrám do Katné Hory. Osobní přátelé pana
V. Saka pořádali v úterý na počest loučícího' se ře
ditele přátelský večírek v plzeňské pivnici u Macáků,
věnovavše mu jiš před tím čestný pohár 8 vzkueně
pravovaným kováuim.

Schůze c. k. motářské komory ko
nale so v Hradci Králové v úterý odpoledne za před
sedpictví pana presidenta c. k. nstáře Havlíčka
2 Chrudimi.

Choť drožkáře pama Nývita bylapro
puštěna = vyšetřovací vazby. Udalo se totiž na ni, že
sklenář Francek a bednář Svoboda vyrazili dvéře

do její ol a uřízli ještě v čas dítě Nývltové, kteréprý našňůťe bylo pověšeno, které prý potom vzkříeili
a k manželům Křížovým do bezpečí přivedli. Paní.
Nývltové, ženě prý jinak mírné, sni nenapadlo napřed
dítě své a pak sebe pověsit. Paní prý byla pouze roz
čílena, že dostala neoprávněně 14denní výpověď z obac
ního objektu. Soudním vyšetřováním, které vedl soudce
pan Dardík nemohla se zjistiti vina paní Nývltové
dle trestního udání.

Nportovní klmb pořádal na rozloučenou
se svými členy al. F. Královou a p. prof. Mikovcem
ve čtvrtak dne 18. ledna 1900 ve spolkových míst
nostoch v Grand-Hotelu jour-fixe s následojícím pro
gramem: 1. Hudební kvarteto. +. Blaťáckékvartetto.
3. „Ztracené štěstí“, píseň pro baryton 8 průvodem
piana. 4. „Nalezené a ztracené štěstí“, lamento potre
feného. 5. Blaťácké krartetto. 6. „MalerygsAmikon“,
kuplet. 7. Láska není žádný špás“, dvojzpův. 8. „Otcov
ské rady“, kuplet. 9. Blaťácké kvartetto. 10. „Zeptejte
se tatinka“, kuplet. 11, Solový výstup. Začátek přesně
o půl 8. bod. večer.

Filharmonie v Hradel Královékoná
v pátek, dne 19. ledna t. r. výroční valnou hromadu
o půl 8. hod. več. v Besedě. Na programu jsou zprávy
funkcionářův, zpráva komisse pro změnustanov, volby
a volné návrhy. Pp. členové se zdvořile zvou, aby se
dostavili v počtu nejhojnějším.

Valná schůze jednoty katolických
tovaryšů v Hradci Králové. schůzizahájil
dp. předseda Dr. Reyl delší řečí o úkole tovaryšské
jednoty, vysvětliv příčiny, které brání šíření progra
mových zásad katolických. Jednoty katolické však
musí i vzdor nepřízní doby trvati, nebot mají právo
na evou existenci a budoucí doba bude jejich spolu
působení vyhledávati. Sitaace pro katolickou myšlénka
utváří se následkem všeobecné duchovní rozervanosti
stále příznivěji a poslední právě dobon vlastenecké
epocholní slovo, se stolce biskupské pronesené, odklí
dilo na vědy z české veřejnosti nespravedlivý předeu
dek o nevlastenectrí českých katolíků. Řečník vybízí
členstvo ka bedlivému šetření členských povinností a
ku horlivé propagaci katolických zásad ve veřejnosti.
Po zahajovací řeči přečetl p. jednatel V. Jenšovský
zápisník o minulé valné echůzi, načež podal jednatel
skou zpráva, z níš vyjímáme některé údaje. Zevnější
působení jednoty manifestovalo se zdařile na loňské
jubilejní slavnosti desítiletého trvání jednoty, kdy
beze vší agitace zavítalo do Hradce přes600 křesťan
ských sociálů, aby přihlásili se veřejněk našemu pro
gramu. Katolický ejesd v Turnově, krajinský sjezd
v Kostelci n. Orl, zemský sjezd v Praze byl vědy
četně obeslán členy, kteří na debatách brali nálošitou
účast, Z řečnického krouška řečnil dp. předseda na
6 uchůzích a p. jednatel na 3 echůzích. Vnitřní čin
nost byla sice po delší dobu sdržována stavebními
opravami, vzdor tomu nezůstala mnohem pozadu sa

edešlými roky. Veřejných řednášek pořádáno cel
kem 6, jež měli pp. kanovník Dr. Soukup, Dr. Hor
ský, prof. Miřiovský, redaktor Ripp, ředitel Dumek a
dr. Reyl. Zpěv pěstován byl horlivé řízením dp. vice
rektora Orla. Knihovny a časopisů bylo hojně použí
váno. Předepsaných pobožnos spolkových účastnila
se jednota všech. Zábuvy nesly se vzdělávacím »
ušlechtajícím eměrem, nebot kromě jednoho plesu,
byly to divadelní hry, ješ kromě moralních úspěchů
přinášejí též hmotný prospěch opolku, neboť právě
třetina výloh kryje se výtěškem zo zábav. Jednota
ztratila běbem roku několik horlivých členů odcesto
ráním a odvodem k vojsku. Po přijetí jednatelské
zprávy věnoval dp. předseda vzpomínku odetupujícímu
místopředsedovi, dp. katechetovi Černému,jemuž val
náschůze projevaje vděčný dík a milou paměť. Účetní



správa vykasuje309 al. 40 kr. příjmea 802 sl. 27 kr.

dání. odpůraý nemocenský fond vsrostl na 288 sl.s to podány zprávy + kniborně, o domácím a di
vadelním inventáři. Pfi nových volbách zvolen byl za
místopředsedu dp. vicerektor Dobroslav Orel, jenž jiš

po 5 let cvičil v jednotě sborovému zpěvu. Do výborayli zvoleni téměř všichni staří výborové, vyjma těch,
kteří sami úřadu svého se vzdali. Při volných ná
vrzích snížen byl členský příspěvek na 18 kr. měsíčně.
Schůze byla ukončena provoláním „Slávy“ ndp. bi
skupovi, protektora a přízmvci jednoty. Po valné
schůzí ustavil se nový výbor takto: Starším a po
kladníkem jednoty zvolen p.Polák, jednatelem p. Jen
čovský, knihovníkem p. Douba,hospodářem p. Dvo
řáček, správcem divadla p. Beránek, správcové ku
lečníka p. Malečsk a p. Douba, správcem fondu při
cestovalých p. Jakubský. Další spolkové činnosti
„Zdař Bůh“

Boznášení nevím děje se v HradciKrá
lové se strany pánů knihkupců náramně loudavě a

trochu předpotopním spůsobem. Večerní časopisy pražské, brněnské, olomoucké a vídeňské (z těchto též
opozděné ranní) roznášejí se sovkromníkům, do ka
váren i hostinců kolem 11. hodiny aneb dokonce až
s ranními časopisy pražskými. C. k. poštovní úřad
vydá na požádání noviny zajisté jiš v 8 hodin k roz

nášení, V Praze dostávají tytéž Časopisy veveřejnýchmístnostech i v domácnostech již rauní poštou. V Ko
líně mají ranní isty pražské již o půl 9. hod. ranní;
v Hradci bychom snad mobli dostat v tutéž dobu
aspoň večerníky z předešlého dne.

Jak by se to rychle bohatlo. Před
vánocemi navětěvoval vesnické hostince okr. Žambe
reckého agent firmy Freund Frigyes a nabízel uber
ská vína. Udělal mnoho obchodů — dalo se mu mno
ho dobrosrdečných odběratelů chytit! Agent napsal
si zakázku německým jazykem, nečitelným písmem a
žádal podpis. Nic podvodného netošící podepsali. Vím
místo, kde bylo objednáno 50 litrů, on si napsal 800
litrů! Víno posláno z Prešpurka, tam se má zaplatit
anebo se tam v Tranelajtanii se š dem tabat!? Všickni
proto raději zaplatili, aby měli pokoj od soudů, jedi
ný jen se vzepřel a neobjednanou zásilku neplatil, a
co mu udělal ten noctivec? Žalovalho a dal mu ho
stinec do.dražby. Činíme tudiž pozorny pp. hostinské
na jedbšůí agenta firmy Freund Frigyes, která se
přesídi.la docela nyní z Prešpurka na Vinohradr, aby
po Čechách účinněji bohatla; vůbec ať os kašdý řídí
vždycky tím, co říkává p. Šamalik: kde vidíš es nebo
eles, křesťane neles!

Za hlavní porota k porotnímuobdo
bí, které počne v Hradci Králové 12.února,
byli vylosováni: pp. Frant. Klazar, rolník v Čistěvai,
Vik Ferd., obchodník na Hořičkách, F. V. Kadrnovský
v Králové Dvoře, Jan Černý, rolník v Rozběřicích, J.
Rykl, starosta ve Stěžerách, Václav Bartoš, rolník ve
Svinarech, Jan Chmelík, rolník v Hořenicích, Alois
Reichert v Starém [lese, Václav Hrabý, rolník v Sen
Uražicích, Otomar Exner, obchodník v Josefově, Alois
Šrámek, hostinský v Josefově, František Gabriel, rol
mik v Semonicích, Jos. Les, hostinský v Broumově,
Hago Walzel, rolník ve Višenově, Jan Seidl, rolník
v Kocběři, Josef Bartman, rolník v Stanovicích, Jan
Horák, rolník v Černilově, Hynek Feytek, hostinský
v Jaroměři, Jelínek Václav, rolník v Semonicích, Hejl
Vít, rolník v Česticích, Krahnlec Ant, rolník v Za
melí, Šefolín František, obchodník v Hronově, Kučera
Josef, rolník v Mokrovousích, Zámečník Josef, rolník
v Suché, Černý Josef, mlynář a rolník v Krčíně, Poz
dílek Václav, statkář v Nahořanech, Šubert Václav,
rolník v Slavětíně, Kuhn Václav, rolník v Šonově,
Ježek Josef, rolník v Bačetíně, Zárybnický Jan, rolník
v Čánce, Čížek Bohumil, hostinský v Dobrušce, Arnošt
Hynek, soukromník v Opočně, Blůmel Frant., rolník
v Oberdorfa, Švásta Alois, obchodník v Hronově, Sayl
Otto, obchodník v Kyšperka, Pauk František, rolník
v Mistrovicích, Za náhradní porotce vylosování
byli pp.: Dadek Jos., majitel domu, Holásek Jan, ho
telier, Helvich R., obchodník, Chrudimský Frant., ob
chodník, Mandelík Ant., zástupce pojišťovny spolka
Slavie, Rayman Václav, hostinský, Šteindler Jalias,
obchodník, Sturm Antonín, ředitel filiálky rak -uher,
banky a Svoboda Frant., obchodník vesměs v Hradci
Králové.

Stavbu náchodské reálky, kterádo
stala právě pro 3. třídu právo veřejnosti, dostal pan
stavitel Hokauf v Náchodě.

Krásným úspěchem můžese posvémde
sítiletém vycházení vykázati časopis „Milotický Ho
spodář“, jenž je dnes bsz odporu nejrozšiřenějším če
ským listem odborným. Jasa psán ná venkově, slouší
dobře venkovu. Sloupce avé plní nejen články země
dělskými, ale on hoví i zahradnictví, lesnictví, rybář
strí a domácnosti. Nejraději čtena bývá jeho bohatá

Hovorna“. Coloroční předpla“né i se „Zabavnou pří
lohon“ 2 K 40 b. Žádejte číslo na ukazka. Redakce
a administrace nalézá se v Miloticích u Hranic.

Poslední léč konala se r sobota večerv Be
sedě. Sešlo se tam z Hradce, s celého okolí, s Hrádku,
Přímu, Nechanic, Strašova, Hořic, Jaroměře, Smiřic,
Opočaa, Týniště, Cavejna, Opatovic, Chlumce atd. tolik
pornatců, krásných hrdliček, holubiček, křeplek, pěn
kav, slavíků, číšků, lasiček, kun, veverek, níské i vy
soké, krotké i dravé zvěře, kun, lišek, jelenů, arncůi
zajíců, če sotva polovice hostů se v tanečním sále
emačkati mohla. Ostatní hosté muuili vzíti za vděk
zadními hostinskými místnostmi. Ukázalo se opět, že
pro velké plesy besední místnosti ani pro bradecké
účastníky nestačí, tím méně pak, súčastní-li se plesu
neb koncertu četně celý kraj. Mezi hosty ozývalo se
všeobecné přání, aby příští lovecký ples konal se v
sále a místnostech prostranvějších. Besední sál ozdoben
byl při poslední léčí v průčelí dravým ptactvem, po stra
nách soškami, draperiemi a pletenci z chvojí, na ga
lerii odznaky zsí1 českých, na schodišti chvojovými
stromky, v jiché háječku byl na čekané statný srnec.
Myslivci, sváteční střelci, ctitelé zajíčků, arnek, ko
ruptviček a bažantů scházeli se se svými drahými de
naškami a roztomilými poupaty pořád v četnějších
houfech. Sál byl obsazen dlouho před sapočetím pro
gramu, který zahájen byl loveckými fanfárami, dále
byly komické výstapy a spěvy, fantasie pro lesní rohy

1.unameníkshromášděníse; 2.střilci jdou-do léče; 3.
zasteveničko lesní krasavici ; 4. lečsatašená; 5 v plném
ohni a ukončení poslední léče; 6. návrat. Jakých ra
dostí skýtá lov zajíců, koroptví, bažantů, uraců,vy
soké a Černé zvěře, ví jen ten, kdo několikrát se bo
účastnil. Tu vyskočí nšák, tam vzlétne hejno koroptví,
majestátný bašant, tam v zátiší milostné toká tetřev
neb tetřívek, jinde sas liška lstivě se plíží kol non
štiny, kuna, lesička šíleně prchá, vererka pitrorné
metá kozelce, a opět jeden srnec aneb dokonce statný
paroháč se břmotem rozráší větvě a uniká smrtícíma
olova. A coš ten kvikot černobnědých prasátek, ohroch
tání bachní a kňourání hlavních kasů,černých kanců!
Ta rána ua rána dopadá, výskot a smích, pískaní
houkání, blahol trabek, klapání, hafání, řechtání, vše
v dosti harmonické aměsi. Toťse rozumí, še moderní
střelci i lovci libují si v myulivecké latině sa trrání
lovu i když se odtronbí halali. Pestrý a zdařile
provedený program líbil se ne poslední léči všem,
kdož jej elyšeli. Na to sabájen tanec. Na mysliveckém
plesu utřílelu se ovšem velice mnobo nejen krásnýma
očima, ele i sladkými slovy. Adjunklské kuny jsou
takto nebezpeční dravci, ale na plesu cakrouškovaly
najedoou třeba i s čtyřmi hrdličkami a holubičkamí.
Všecky druby honů: doulání, nabáňka i na čekané
byly na loveckém plesu v Hradci zastoupeny. Matink
jako zkušené lovkyně jdou na šoulání, pirdojí a na
ánějí ček roztomile a nepozorovaně, še ubosí mlá

denci a koketními knírami ani netoší a octnou se
amorkem raněni v náručí šťastné lovkyně aříve, neš-li
se toho nadějí. Naše moderní vily z drožiny Dianiny
nenspokojí se ovšem na plesu jedinou kořistí, Staří
zajíci, kuny, lišky a hlavní kusy vůbec, sojména ty
v nejzadnějších doupatech, json zkušanostmi již vy
chytralí, mají ostrých čich. „Šoulat“ se za nimi, a
„čihat“ na ně, bývá marné, nebot rádi „vekelojí“. U
„napajedel“ v zadních místnostech při plných pohárech
šumného vína i sklénicích pěnivého piva najdvu věsk
je při volence vychytralé tanečnice jistě a přivedouje
v sále „na štřeka“. A kteří paroháči jim přece uniknou,
ti se dají ráno chytit velice snadno „do ok“. Až na
trochu té tlačenice, kuřík ok, modřin atd. byla letošní
poslední léč rozhodně sdařilá a proto voláme připří
štím loveckém plesu v Hradci Králové na shledanon
s: lovcům zdar!

Ples sboru dobrovolných hasičů
v Hradel Králevé, odbývanýdne 7. ledna1900
v místnostech besedních, družil se čestně ku plesům,
pořádaným v dřívějších létach. Dobrá nálada potrvavší
až do pozdních hodin, byla důkazem, že zibavní výs
bor dostál své povinnosti v každém směru. Ku svý
šení dobré nálady přispěli nemálo přítomností svou:
p. JUDr. Fr. Ulrich, purkmistr města Hradce Králové,
c. a k. místní voj. velitel ši. z Ebertů, deputace el.
spolku voj. vyeloušilců v Hradci Králové, bralrský

ebor Kuklenský a i Nelze však opomenonti výtky,že větší část majitelů domu vzdaluje se každé čipno

sti hasičské, ba zdá se, že u některých z těchto pánůpanuje dosud zastaralý, šosácký náhled, že by půso
bením ve sboru, neb i pouhou podporou — ať již
mravní nebo hmotnou — aberu, založenému na zá
kladech čistě hamáních a sloušícímu právě jen ka
jich prospěchu, pokasili si reputaci.

Zvěsti z východních Čech.
Z Úpice. Při schůzi „Polit. klubu křest. so

ciálního“, konané dne 7. ledna t. r. neneseno vzdáti
nejvřelejší díky Jeho Biskupské Milosti za jeho šlo
chetný projev k české národnusti. Jen více takových
rázných a neohroženýchvlastenců!

Z Hořle. (Smetanův pomník. — Smetanovy
Sady“.) První důstojný pomník mistra Smetanovi po
staví v době velice blízké hudební spolek „Dalibor“
v Hořicích. Pomník bude státi ve zvláštní sabradě,
t. z. „Sadech Smetanových“. K účeli tomu jest již
pole, ve výměře čtyři a půl korce v bezpro:třední

blízkosti mósta a v aejpěknější poloze na úpatí historického vrchu sv. Gothardu připraveno, a příštím
jarem hodlá spolek ae zakládáním sadů započiti. Aby
sady ty byly v skutku dílem dokonalým, důstojným
okclím pomníku Smetanova, vypisuje „Dalibor“ dvě
ceny: 50 korun a 30 korun na nejlepší návrh sadů.
Proto každý obchodník, který by byl ochotným zho
toviti náčrtek ten, nechť dopiše ai o bližší udání a
podmínky Jos. Feifarovi, předsedovi „Dalibora“ apolka
pro zřízení „Sadů Smetanových“ v Hořicích (král.
Caské,. O postupu prací, pro každého Čechazajisté
potěšitelných, neopomene Českou veřejnost časem spra
viti.

Z Dohalle. Ples hospodářskéjednoty' pro
Dohalice a okolí konati se bude 81. lednapo 7. hod.
večerní v hostinci „U Růžičků“ v Dohalicích. Vetnp
né 2 koruny.

Z Libemle. Dp. P. J. Teplý, koop. v Kaňka
podělil 10 chudých dítek obecné školy Libenické úpl
ným oblekem a jinými ještě dárky, za kterýšto v prav
dě křesťanský skutek lásky vzdává správa školy šle
chetnému dárci upřímné díky a „Zaplaťt Bůh“

Z Police mad Metují. Jednotakatolická
„Vlastimil“ pořádala na den sv, Tří Králů v městě
našem vánoční hru „Svatá noo“. Nával k představení
vsácným nákladem a péčí vypravenému byl tak veli
ký, že nejrozsáblejší síň města mohoucí pojati 500
hlav byla do posledního místa obsazena a moobo
obecenstva od vchodu vrátiti ae musilo. Proto bylo
představení drubý den aa stejného návalu obecenstva
všech tříd opakováno. Veškeré úlohy byly v rakoa
nejlepších. Výtečné byly výkony pp. Jana, Klikara,
Lelka, Šubíře, Weigerta, Sádia a j. Z ochotnic našich
sklízely hojnou pochvalu slečny Houštěkova, Vodič
kova, Lokvencova, Sedkovaa j. Vůbec byla souhra
za režie p. Krtičky co nejlepší a veškeré kostumy,
dekorace i rekvisity provedeny byly přesně dle histo
rických vzorů. Skvělý tento výsledek jest nejlepší od
měnou neunevným členům odbora dramatického 8
znamením, še v nynějších strannictvím zaujatých do
bách naše obecenstvo zdejší katolické jednotě velice
nakloněno jest. Pro doba postníchystá se kus: „U
kapličky“. Další činnosti „Zdař Báhi“

Z Třebosle u Pardubie Cigareta příši-.
nou neštěstí.)V neděli bylv Třebopicíchslavný ples
Kde kdo točil v kole a byl veselý, Ovšem, de inade.
„bodná“ mládež držela sebou. Tak to trvalo šťastně aš
do rána. Ke třetí hodině vraceli se někteří domů.
Mesi těmi byl i čeledín rolníka p. J. Pavlasa, který
u hořící cigaretou vešel do stáje, kdež vo stáji 28
trousil tak, še v okamžiku vzňsla se sláma a počalo
hořeti. Neskašený chlapec místo, aby ačínil poplach
honem zavřel dveře a utskl pryč. Než se hos

bylo v stáji v plamenechsničeno. Ubohá svířata tak

se zoufale bránila před emrtí, še i kamenné Habrokousale. Na štěstí byl chlór sdéný a klenusý
te oheň nemohl vyraziti ven. Po zmizelém čeledinovi
není památky. Nešťastná cigareta!

Ples hospodářského spolku okresn
Opočenského konalse v úterý dne 16. ledaa 1900
v sále obecního hostince v Poboří u Opočna. Ačkoli
s Opočna tentokrát relmí málo hos'ů na ples se do
stavilo, zastoupeny byly na plesu dosti četně skoro
veškeré obce okresu Opočenského, pak mnobé zejména
Jaroměřského, dále tóž Noroměstského, Néchodského,
Českoskalického a Kosteleckého Plesový výbor učinil
skvělé příprayy. Sála v obecním hostinci v Pohoří
vyrovná se co do velikosti a elegantního sařísení málo
který sál městský. Hostinšké pokoje byly ozdobeny
záclonami s motivy z „Prodané nevěrty.“ Na plesu
bylo ovšem buclatých, zdravých děvčátek jako kvítí
a mnohé měly na labntímkrko také dakáty, takže
Kecal s Jeníkem mohli si na plesu právem zazpívat:

Znám jednu dívku, ta mí dukát;
a chalapa dostane od táty: 
dvě krávy má s hezké telátko,
bas, kachen dost a ňáké selátko,
kus pole má a novou almara ©
nu — to by bylo něco ku zdaru.

Venkovské Mařenky a Jenfčkové zpívali si také jiné písně
z „Prodané“: „Vérné nsše milování“, „Měj měty Je
níčku měj mě rád“, „Proč bychomse netěšili“. Kecal
ovšem učí Jeníby a Mařenky také velmi rozamně a
atřízlivě:

„Dobrá rada a peníse
jsou dvě páky života,

do jich rozumně užívá
ten se světem nemotá.“

A všichni tatínkové, maminky, tetičky, babičky, strýěkové atd. rozamně „nevhoúně“ samilovaným do
mlouvají:

„Rozmysli se, Mařenko, rozmysli,
na ové štěstí dobře pomysli;
máš cestu před sebou vábirou,
nedej se svósti avéhlavostísvou...

Na, rozumná děvčátka dají si také vždycky rosamně
radit, ale proč by si na plesu nesatančila též s hes

kými hochy jinými? Na venkovských plesích tančí
takó všecky děvčátka, paničky, štrýčkyvé itetičky
rádi, tam nezevlojí uprostřed a po stranách sálu ple
šatí a blaseovaní páni, ale berou to hezky z ostra
od podlahy — od ouvertury a polky až po sousedskou.
Zvonivý upřímný smích, žerty hra:é, dravé a smavé,
při čemž venkovské krasotinky zcela nekoketně uka
sují perlelovésavézoubky, z důlků vysílají diblíky a
z oček zamilované blesky, toč přednost venkovských
zábav. Mezi tancem naši Vašičkové a Slávkové
fenkám, Aničkám, Toničkám a Růženkám také potu
telně něco do ouška našeptají, ale šelmovaké úsmóvy,
planoucí tváře svědčí, že lahodná ta slova se taneč
nicím zemlouvají, ač při tom klopí své zraky a pak
škádlením odpovídají. Na pohořském plesu se tančilo
neúnavně, nejvíce ovšem při volence a sousedské.
Třebechovická sokolská hudba hrála neúnavně, opa
kovala téměř všecky tance. Snašivý plesový výbor,
v jehož čele stáli pp. Dvořák, Mervat, Žďárek,To
mášek a jiní, který se postaral o ubytování P. T.
hostů a který vysýlal ke všem vlakům saně a kočáry
získal si o zdar rapresentačního plesu hospodářského
nemalé zásluby. Čistý výnos asi 200 koru připadne
chovancům zimní hospodářské pokračovací školy na
Opočně, o ktorouž,jakož i o letní hospodyňskou Škola
tamtéš stará se rolnictvo na Opočensku vzorně.

2 Urbenie. V neděli 14. ledna konal ee ho
spodářský ples v Urbanicích v hostinci pí. Urbanové,
jehož čistý výnos připadne hasičakému spolku, který
se v Urbanicích zaříditi má. Jest sice již dávno na
řízeno, aby v každé obci býl všeobecně prospěšný ha
sičský spolek, ale v Urbanicích, v Praskačce, ve Vos
nici a v mnohé obci okolní dosud ho nemají. Svusedé
Urbaničtí podnikají tedy jen chvalitebnou věc, pek-li
se o založení hasičekého spolku starají. Ples jejich
byl četně navštíven od místních občanů, i od pánů
hostů z okolí, jmenovitě ze Ždánic. Sál byl úpravně

ozdoben přičiněním paní Půlpánové a pakí hostinské.
Zábava bylanenacená, hudba kuklenská hrála neanavně,

Z Humpelce. Česká veřejnostbylana ham
lecká sukna poprve důkladněji upozorněna na jabi

Řjní výstavěv Praze. Sukna továrníkůP Dítěte,Skorkovakého, Kociána a j. sískala ui ihned čásť trhu
pražského a také ve všech krajích českých ozývaly
se hlasy, abychompodporovaly -náš dříve tak slavný
český domácí průmysl a abychom nenosily peníze ná

rodné i politicky nám nepřejícím továrníkům německým v Liberci a v Brně. Podporadomácích výrobků
humpoleckých a rychuovských byla také zasloužená.
Soukenníci rychnovští a hampolečtí, ačkoli byli jen
od nevelké části českého lidu podporováni, i ové
výrobky a dílny sdokonalovati, pokročili také ve své
organisaci a dnešní atav zvláště humpoleckého prů
myslu můžeme označiti jako uspokojivý. Činnosthlav
ních speciálních toráren je nerašené, zásoby jsou
úplně vyprodány a zákasek, zejména na lepší zboží,
dochází hojně, takže některé továrny a menší mistří
soukeničtí, kteří vyrábějí Jepší zboží, sotva že zákaz
kám postačiti mobou. 3hotových torarů- stouply,
ale přece ne ve stejném poměra s vlnou, jejíž ceny
stouply o 50 procent. Hampolečtí soukeníci nejsou
také zastoupeni v kartelu brněnských a libereckých
průmyslníků a pro'o sasluhojí české firmy Kocián
atd. co největší přísně českých zákazníků.



Z Lična. Sv. misie v našem farním kostele
„konána bylá od 1. do 6. ledna sa velikého účasten

ství lidu. Sv. missii konali OO Bedemýtoristi a velko
lepým zdarem.

Ze Smlříc. Dne 1. února rozlončíse s námi
vysorný vlastenec a lidamil, p. c. k. vrobní správec
»Bobert Prili se svou spanilomyelnou chotí. Celé město,
- celý širý kraj a starostové všech okolních obcí želí od
choda mode, o náš kraj i národ tak vysoce saslouši

lého. Podrobnější zprávy o působení vysoce váženého„pana vrchníh) Roberta Prilla podáme přiště.

Z Předměřle. Občanskábeseda a snašivý
náš rybářský klab uspořádali v neděli ples v hostinci

-90 nádraží“, v sále nejnovějším spůsobem zařízeném
«takče odpovídá všem pošadavkům. Dekorace sáiu byla

vkusná. Po 5. hodiné rozproudila se velice čilá zá
-bava, kterou navštívili velmi četně kruhy rolnické a

elitní společnost z celého okolí, jmenovitě páni úřed
„níci s cukrovaru, četní hosté z Neděliště, Plotišť a
Lochenic. Ples byl pořádán ve prospěch potřeb škol

-ekých a rybářského spolku v Předměřicích.
Z Máslejed. Ples hospodářskébesedyv naší

obci konati se bade 21. ledna po 7. hodině večerní
»v bostinci u koraaního prince Radolfa.

Z Křesetle. Zpráva z Křeseticnadepsanáa
v předminulém čísle uveřejněná, byla předčasná a to
diš nesprávná. Občané křesetičtí jsou přátelé každého
rosumného pokrokua tudíž i ušlechtilé sábavy, coš
o nich ma Katnoborska je také snámo.

Z.Chvojem AnnaKamenická,20ti letá služka

poze nadieeního Habky šla ráno dne 8. ledna v lehfch datech kaapiti nějaké maličkosti do židovského
„krámu uprostřed obce ležícího. Od té doby, vzdor

. asilorném,„Prvá čskniokvanení po zachovalé dívce- ani stopy. K seborraždě schází u této tiché dívky pohnutka,
„Jednota katolíků a rolmíků“ ve

. Lhotě Jestřabí a okolí pořádá reprassentační ples v
„Ohařích u Kolína dne 51. ledna 1900.

Z Nev. Bydžova. Našek. národní jed
„noáa pořádá pro své členy, jich rodiny a hosty v

místnostech Občanské bosody u „Zlatého anděla“ 21.
« ledna o 7 hod. večer zábavný večer, při němž bude
- účinkovati aalonní český komik, pan Josef Wanderer
. s Prahy.

Z Nechamle. Dne 7. t. m. bylo nám ozná
. meno, že zde hraje 13letý virtuos na housle, Frant.

Vistr. Poněvadš příliš známy jsou takové sázračné
- děti, byli jsme jati předsudkem. Když jeme se však
- drahé produkce wladičkého Vistra předce účastníli,
, posaali jsme, že stojí před námi rozhodný talent.

omníme li, že prý se učil hráti pouze tři léta a to
- u svého otce, a go v té době účasten byl vedení hu
debního u odborných učitelů měrou jen praskrovnou,
nesbývá nám než obdivovati se jeho zvláštnímu na
dání. Hraje Beriota, Chopina, Wieňavského,Pagani
wiho, Sarasata, Čajkovského a J. 8 to s pěkným na
ta léta pochopením a výrazem, spolu technikou velice

. sračnsu. Droj- a vícehmaty, oktávy, flageolet, různá
i pizsícanda levou i pravou rakou se současně hranou
melodií a p. provádí čistě a na podiv velmihbitě,

« často i bravarně. Jest třeba, aby se hošík ten, který
-we volmi slušně i chovaním odporučoje, dostal na
koncertní podium, aby naň znalci našimi bylo upo

- sornéno a umožněn ma přistap do pratské konserva
toře, kam vlastně se uchýliti míní. Cesta, kterou vy

. konal ve maoba větších městech na Rasi a na Mora
vě, má ma poskytnoati prostředků, aby svého cíle
snáze dosíci mohl; tak na př. v Přerově skládá se
pro něho měsíčně podpůrný fond až do jeho 16. roků.
Má též 4 vyzna.nenání, 2 ruská a 2 moravská. Ač

. mdo brál v místnosti hvstinské, posluchači přeplněné
a ač v té děsné atmosféře celý potem zmáčen, hrál

„ neunavně a to čím dále, tím Častěji a dokonaleji.
Představil se nám celkem po tři večery. Kóž by na

- čel svého mecenáše! Mladý Frant. Vistr narodil se
v Jakaterinodaru na Kavkaze, otec jest Moravan,
matka Rneka. Typ jeho jest pravý typ ruský. Doma

- čekají ještě dvě prý velice hudebně nadané menší se
astry mladého umělce na své badoucí hudební vzdělá

- ní. Jsme přesvědčeni, že dostone-li se bošíku tomato
náležitého a přesného hudebního vzdělání odborníkem
na slovo všatým, žo vyspěje sáhy v houslistu prvého
řádu a tím vřelým přáním jej na jeho účelné cestě
provásíme.

Zemská pojišťovna starobní. (Zemský
pojišťovací fond císaře Františka Josefa L. V roce
1899 přijati byli do svazku pojištěnců 672 noví poji

: štěnci. Celkový počet pojištěnců byl 3372, Ti elošili
5032 vklady v obnosu 135.993 zl. K výplatě byly

ponkázány 22 důchody v ročním obnosu 6034 zl. 63„ čímž suma splatných důchodů vzrostla na
18.960 zl, 17 kr. Důchodů jest 83. V roce 1899 vy

. placeno bylo dědicům pojištěnců 3006 ul. složených a
výhradou. Stav fondu vykazuje se dnem 31, prosince
1899 v hodnotě jmenovité takto: Fond základní 688.859

sl. 87 hr., fond bonifikační vlastní 64,182 zl. 90 kr.;
fond bonifikační okresn Pardubického 2380 zl. 60 kr
fond aplacených vkladů 667.308 zl. 47 kr.; fond správní
88.281 zl. 31 kr.; tedy úhrnem 1,406.506 zl. 68 kr.
— Přihlášky příjímá, poučení zasýlá a ústní vysvět

lení i „enoslář ústav v Praze, Malá Strana+" „ Jakož i téměřvšechny okresní výbor
a 3 Šřady v král. Českém. $bory

ioráne haojira fosforečnéhomáme k Jarní setbě ponžítif Kuvšemoserům
užívejme rozhodně jen ve vodě rozpustnou kyselinu
foaforečnou v superfosfátech a požadujme tyto jen an
ché a jemně práškovité. Jedině na Inka můžeme vy
kličené koštní moučky a výborným výsledkem použítí.

Moučka účinkuje mnohem vydatněji než atruska Tho
masova a jest též o 20—30"/, levněji než tato. Kyse

lina fosforečná vo voděrozpnstná rozpouští se v půděneobyčejně rychle, přichází tadíš ihned v styk s ko
" Řinky rostlinnými, kterým slonží v počátcích prvého

vývoje za velmi vydatnou živinu. Straska naproti
tomu zůstává ložeti nerozpuštěná tam, kam padla

- účinkaje částečně teprve později, a jen tehdy, až vá
iPenité součástky její v činnost přijdou, anebo tam,



kde kyselioy bumasové — předpokládajíce ovšem, že
této kyseliny půda dostatečně obsahuje — rozklad
její přívodí. Nebyloby to nic jiného, neš provádění
experimentů s kapitálem vydaným za hnojiva fusfo
rečná. Kdybychom na tyto zdlouhavé účinky spolé
haly, coš dnes v hospodářství polním se naprosto ne
odporučuje. Jak známo, je doba vzrůstu jarních osevů
velmí krátka; samo nepříznivé počasí uškodí plodinám
mnohdy neobyčejnou měrou a proto třeba, abychom
sáhli k Jukovému haojivu, které nám spolehlivé účin
ky a přiměřenou výnosnost zaručuje. Saperfosfáty
účinkují zrorna tak vydatně v době pozdější jako
každé jiné fosforečné hnojivo, jelikož pravý osev, ky
selinu fosforečnou ve vodě rozpustnou, úplně nespo
třebuje. Kde současně jetel osíráme, jest, — chceme-li

bajného vsrůsta jeho docíliti— pohnojenísoperfosfá
tem přímo nevyhnatelno,

Pokračujeme jako v Pezmaul. Upě
šího plaku čís. 73. zakázáno dobrovolafkům mlaviti
česky. Přijdou snad doby, kdy buda zakázáno vojá
kům — lidu ve zbrani — lidovému vojska — mla
viti česky. A pak máme dosud v platnosti $ 19. říš.
ských státních základních zákonů, který zabezpečuje
— ovšem jen na papíře — všem rakouským národům
úplnou rovnoprávnost a rovaocennosť|

Německá ochota k míru, Jak nadšení
jsou Němci v Čechách pro mír a českým obyvatel
stvem krásné této vlasti a s jakou ochotoa přijímají
nabídnatí ke abodě, toho nejpádnějším důkazem jest
jednolitá odpověď, kterou různé ty „svazy německých

v Praze a okolí, podepsanou, jak známo, všemi zdej
sími průmyslníky bee rozdílu národností. Jedan ta
korou míramilovnou odpověď přinesli jsme již z Ústí
n. Lab., drahé dočítáme se ze středu německého
průmyslu — Liberce. Zní podobně jako ona z Ústí
n. Lab. a sice následovně; „Previdiální výbor „Draž
stva k hájení zájmů průmyslových a živnostenských
pro Liberec a okolí“ osvědčil ve svém zasedání ze dne
1x. Jedna své stanovisko oproti projevu Jednoty prů
myslníků v Praze a okolí ve smyslu prohlášení, již
v březaa roku 1898 učiněného, že totiž „přes opráv
něnou touhu po ozdravění beznadějných poměrů ho
spodářských“ zájmy čistě hospodářské kláeti musí za
zájmy národní na tak dlouho, pokad německému lida
znova vybojováno nebude ono vůdčí postavení v říši,
jež mu následkem jeho kultury, dějin a schopností ku
pracím politickým přísluší . ..“ No, to zní přece
skromně a jasně dosti! Toť odpověď přímoideální na
takovou upřímně míněnou a praktickými potřebami
diktovanou nabídka ke emíra! Odpověď libereckých
pánů soukenníků měl by sobě každý český živnostník
pověsiti za rámec.

Káva podražnje a bude stále v cenách
až do nových žní stoupati. Zvláště lepší draby stou
pají a hospodyňky učiní dobře, pak-li se kávou za
včas zásobí, pokud ještě nižší ceny platí.

Na africkém bojiště soustřeďejí
Aegličané své síly. O svýchpohybechnápadně
mlčí, takže v Londýně očekávají opět Jobovy zprávy.
Dvě brigády Bullerovy prý překročily řeku Tagelu
mezi Springfieldem a Ladysmishem. Lord Methuen
snaží se marně dostati se z obklíčení boerů. U Kym
berleje a Mafekingu daří se Angličanům špatně. An
gličené dopravili na bojiště od 10. října 80tisfc mužů
u 20tisíc je na cestě. Tu vše, ale nestačí. V Anglii
vojska není a Rusko asi nedopustí, aby vojsko z Indie
táhlo do Afriky. .

u Na Javé a Sumatře řádilostrašnézeměesení.

Uherský říšský sněma zošelsevčeraopět,
aby projednal zákon branný a zákon o nováčcích. Po
dobá se, že rozprava o nich nabude velkého rozsahu,
protože krajní opposice fhodlá opět uvésti na přetřes
tytéž věci, o nichž pojednala v delegacích. Proslýchá
se, že jak sejde se poslanectá sněmovna vídeňská, pro
vedena bude volba kvotových deputací, by kvota co
nejdříve byla skoncována v obou parlamentech.

Vyrovnací perady. V téže síni posla
necké sněmovny, v sále určeném pro rozpočtový
výbor, kde se konala za posledních dnů vlády br.
Clara dorozumívací konference, budou vyrovnací
porady, jež svolá dr. Kórber. Ujišťuje se, že hned
ve schůzi zahajovací, jež je ustanovena ke dni
29. ledna, vláda předloží jazykovou osnovu svoji.
Je to zrevidovaný elaborát, který dr, Kórber před
ložil důvěrníkům českým a také německým a dle
jejich projevů pozměnil. Úprava jazykové otázky,
jak si ji dr. Kórber představuje, nemá se státi
pouze říšskou radou, nýbrž za účasti sněmů zem
ských. Bude-li míti jednání vídeňské nějaký posi
tivní výsledek, svolány budou zemské sněmy, na

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 13, ledna 1900. 1 bl,

přeníca sl. 6-30—6-50, žito sl. 490—6-15, ječmaa
sl. :4*00—4-55, oves zl. 400—455, proso sl. 4 80—65-J0,
vikve sl. 4-50—5:00, hrachu sl. 825—9-00, jábly ui.
9-00—0 00, krup 8 00—21:00, brarohorů sl 1:80—140,
jetelového semínka červeného sl. 36'00—8800, jetelo
vého semínka (inkarnát) zl. 00:00—00:00, máku zl. 1500
olejky zl. 0'00—0:00, Iněného semene zl. B-10—$-4+,
100 kg. šitných otrab sl. 6-26, pšenlé. otrub zl. 600,
1 kg. másla sl. 0 86—1-00, 1 kg. sédla vepřového zi,
78"—0-80, tvarohu ul.. 0-18—0*14, 1 vejce 31/, kr.

MB-Vzorné chlévy "i
pro vepřový debytek

saříznje a rozpočty, jakož i cenníky dodává
Antonín Rolesenzahn,

továrnaP slévárnawPraze
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Stevenson, Podivný případ, . . . . K.— 40
Světová knihovna, seš. 133, 134., . . K. — 40
Vrchlický, Spisy, seš. 186., . . . . K. — 32
Mrštík, Pohádka máje, seš. 3, . . . K. — 40
Obzor národohospodářský, roč. V. seš. 1.,K. |I —
Zlatá Praha (spojenáse Šečlosorem,č. 11., K. —.40
J. Maria, Dobráci. . . . « . + . K. 740
Kalendáře všeho druhu stále na skladě v boha

tém výběru
Tuto uvedené spisy jsou na skladě a na požádání

Da ukázku zasílá

knihkupectví B. E Tolmana
v Hradci Králové, Velké nám. č. 26.

blíže lékárny.
(Založeno roku:1863.)

s modlitbami:

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

do sakristie 8 modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 80 h) i nenalepené,

První dvě tabalky v úhledných černých deskách 1 K.

Objednávky vyřizuje
Bisk. knihtiskárna.

sototetottooooooooooohHoleteteteřeteteřetststeteteteoke

MODRÁ

KNIHOVNA
(rydáráa redigujeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko
vých 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
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.
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Křestní listy

exe* ex offv 40 kusů za 60 hal. nabízí99

Bisk. knihtiskárna.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA
vBychnověn. Kn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenatvu a pa

P ronátním úřadům
pro malby ohrámů a po

zlacování oltářů
-a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dlé zaslaaých malých podobizen,

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

Plány na malby kostelů výpracaji na
ání ve všech alozích s přilože

nými rozpočty.
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o 9 iS ddsc Králové.

Vždy
500 kusů

na skladě.

ms Humpoleckáji

SAKRA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ově: vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflatelský závod

w Humpolci.
Vrorky k nahlednutí franko.

PE

Telepram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

WG“z prvé ruky "M
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost račí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (téš dle úmluvy:
22 metrů kanafasu znamenitého 75 cm. . zl. 4-40
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. —,640
20metrů plátna bělolněného90 cm. 8. „ 6—
2dometrů plátna bavlněného 100 cm. 8.. „ 440
18 etrů výtečných velkých sbytků (kanafas,

tno, oxfort, barchet, šotiš) jen —„. . , 826

KPřesitradet přezných, 2 m. dlouhých . „ 540ručníků režných, zcela velké . .... 90861.—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90až1—
6 ručníků damaškových,květovaných. . zl. 120

12 utěrek úa nádobí . .... .. 96, 1-20),1-50
1 sukněfanelorá. . . . ....... —*90
1sukněgryzetovávelká... ...... —

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se sasýlá.
Levný nákuopro škotyústavy,spolky, obce atd

Cenník a vzory zdarma a franko.

*LADISLAV KNYFL,

A.stříbrných skvostů, svatobních

JAN KALIS

able
2——- 1..

| Cognaco©- pravý, z italského vína, tříletý, 1
litr po 3 zl.

Cogsnac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

sSlivovloi starou + 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 litř
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůže býti a není

vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z appažátu teče | zl. 50 kr.

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

Vzorky susýlují se edarma a franko.

OB*> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 procent.i

sadě:

bytku
Mlakdšké
W1605“pokádánífranko.“ 6 (83sta“

svůj osvědčený w často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramentů. |
i Cevníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

6e na požádání franko zašlou. ©
PORN . PANE BRC SRN L OREREKTH HEPORM ONO

Jan Horák,
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 mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení cen!

VARHANY
úplně pneumatické

a bharmonia'všech soustav
Iprovádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
70 Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
zaloš. již r. 1869., rozšíři) jsem za epolopůsobení 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 mnoa postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mchutyto al. patronátním a farním úřa
dům co'nejvřelejí poručiti. Varhany ostatníchs
stemu s přerným a lehkým chodem ee provádí v kašdé:
velikosti, jakoži opravy a vyměňovánírejstříků. Každá
stavba jakoš i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhani cenníky

; harmonií na požádání zdarma a franko,

O další přízeň. prosí

Antonin Mělzer.

- Specielní -obchod
klatovským prádléíů.

grovky.

doporučuje pro zimu

flanellů stálobarevných,

Výbavypro nevěsty..;

1jíd., vlněných račníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



Prodámlévně
vodovodem do místností, osvětlenímjako: |
acetýlénem, velkou zahradou 6 vodoplynem

jv .
o . vw

villu Jitřenku
Š.p. 187.v Pletištloh n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n.-L. nanávrší.
(3. Plišší;odělí na místě samém ——210 S OMolinka,

majitel
———r *

Antonín Suchardu :
sochař a řezbář

v Nové Paco (Krkonoše)

doporučeje se ku shotovení oltářů, Bo*ieh hrobů
a:voškerých potřeb umění církorníhoj též shnto

voje y světců ze dřěva 1 z kamene. — Starší

práci, uměleckoucenumaj, bedlivěA Opraaje, ;j | . bi díla
PoE on A Pol okatonípát přiommáehnejmir.

' nějších. 8 úctou veškerou
0 Autenin Sucharda.

Vyhláška.
Ústřední správa vodního. družstva pro

Černilov a okolí vypisuje tímto volby do
mistnich výborů dle $. 11. a 18. svých
stanov a sice v tomto postupu:

Dne 29. m. ledna v Červilově o 9. hod.
ranní v hostinci p. Hojného.

V ostatních obcích konati se budou
volby ty o 1 hod. odpol. a to:

dne' 30. m. ledna v Bukovině v hostinci
p. Hodka, dne 31. v Čibuzi u p. Duška, dne
1. února v Divci u p. Mrdka, dne 3. února

šovce u p. Cejnara, dne 6. února v Libniko

ticích u p. Drahoráda, dne 8. února v Lib
řicích u p. Špatenky, dne 10. února v Ou
ježdě u p. Adamíry, dne 12. únorav Nov.
Plese u p. Bartoše, -dne 13. února v Ra
soškách u p. Černého, dne 14. února v Ru
sku u p. Sováka, dne15. února v Malé Ska
lici u p. Vrabce, dně“17. února ve Velké
Skalici u p- Pultra, dne. 19. února ve Sla
tině u p. Nefušila, dne 20. února ve Smr
žově u p. Balaše, dne- 21. února ve Vlkově
u p. Adamíry a dne 22. úvora ve Výravě
u p.Morávka..

Listiny volební vyloženy jsou od 21.do
28. ledna do 12. hod. polední u obecních
úřadů a lze v té době podati reklamace u
předsednictva ústřední správy.

Bližší pokyny obšahovati bude vyhláška
v obci a potřebná sdělení učiní i pp. členové
ústřední správy.

Y ČERNILOVĚ, dne 18. ledna 1900. 

V. 9. Ponec, Jan Fr. Setdi,
jednatel. předseda.

B Prvníčesná-JN
sposlelněna americkéootiagoová a sají“

707 o0má forárna 2 ČEM

Rudolf Pajkr © spol,
-v HradolKrálové,

toho druhu vRakousku-Uherskujediná.

ad

„ Tatáš nabísí též hermonia sou
stavy evropské. BriHiantní ton,
vylonděný důmyslnou konstrukcí

. americké soustavy 6edoporučuje
. sám. Daleko levnějšíneš-li jm

portovaný americký tovar.

I Sklad ve Vídni IX. Harmoniegasse.8.

Cena od 60 sl. výje. — Nasplátky od 4 zlatých. - Záruka
eh) pětiletá. — Illustrované cenníky= frankoa sdarmaá.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikostí v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

bořamnývápna: Kotva. UE

LINIMĚNÍ. CÁPSICICOMP. ;

domácí prostředek
žádej vždy jen v půvedních láhvích s
naší ochrannou známkou „kotvoa“
z Rlobtrovy lékáray. Buď opatrný a
přijmi jen láhve 8 touto ochrannou
známkou sa původní přípravků «

geRieátrovaVékárna„UzlatéhoIva“v Praze.JEN
LAMAnutnouudtusátuziihudoh:

a Va

Poděkování.o
Do Roudnice a vůkolí!

Jelikož nemohu Všem„pánům příznivcům

a milodary udělili, sám osobně poděkovati,
protožz hloubi srdce volámvšem těm, kteří
všemožně a jakýmkoli spůsobem se o mne
starali a starají,- 04 í

nůplť a záplaťjimítoBůh!

Josef Tobiášek,
“rolník.

De+000000000000č000000

FRANTISEK JAROVŠ, ©
závod řezbářský a umělé truhlářství

doporačaje uctivě uvé chvalně známé práce
kostelní jako

oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
lavice,mřížkye £ d. '

©slohu čistě gotickém a renaissančním.

Velké množství podobných 'přačí sbotove
ných v mém závodu dotvrsuje náležitou

znalost v oboru tomtů. :

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8denvjmn vrácení.

Plány a rospočty shotovujť.sdarma.

em Nejstarší závod v oboru domto. mmm:

200000000000000T
JOSEF ŠTĚPÁN,

závod pozlacovačský v Pardubicich'
opravuje jakož i nově staví

oltáře, kazatejny, všeho druhu sochy a veškeré do

oboru tobo spadající práce vnejmodernějším provedení a v cenách velmi levných.

D2<+0000c0000000000000000

SCP Mridě
iR) SlkdĚ“
7,35 Fb-áv i,
5.8Ba Ná K2d „Fe
< ŠÉtrs: p: ď <
ŠIč3 ŘžEá: B „m 5. zon "484 8 MSD m

<.B zež.* "m5 ©
Sit ářsix SRS ©Bižaští: 63 ZS

Njn prá prdd
"Barthelovo vápno ploní.
Rus. pat. maz na kůže. 
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

-M Barthel A (o. Vídoň,
Keplerova ulice č. 31,

Popis zdarma.

©O00000090000000000000000

Nejstarší český renomovaný velkozávod. 

©C. a k. dvorní W dodavatel

Josef Neškudla,
-v Jablonném n. Orl.

č. d. 86 v Čecbách

vily, dalmaky, delajály, dalmatiky,te
nebesa,prapory Hrotní
4 spolkoré, korowuhte,

,koberce oltářní, při
kratry, alby, rochety,
mre-trance. kalichy,

Wfkály, , s0b-s

cny, tumpy ultařní,ka.
ditelníce, kropenky,koi
stelní lustry, techn.pra
eov. břiloré cesty a ol
tářní obrasvodnejlepěů
akad. mistrů atd. atd.
vynikající svou Děj.
vkasnější úpravou dle
církevních předpisů,

hodnotou, trvanlivostí
avelmi mírnýmicenami

Důkazem solidnostř
a poctivého obsluho
vání jest mnoho tisic
čestných doporučova
cícb uznání a trvání
sávodu od r. 1810.

Žádejte„ler cen
máky,rosp v bu

anko.

Sromotramosjr ománská (nádherad) Adresabronzové, celá v ohni zlacená 150.—| pro dopisy vžd
178 sl.,“celé s rystho stříbra těžká | doslovně úpln

v ohni zlscená d5o zh

* době velikonoční!
Jesle chrámové

Boží hroby

KNÍŽOVÉ CBSTY (26 ze
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
stelní zařizení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

= „bářský ©
, Josefa Kréjčíka vwPraze.

Hlenovacestarých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a díjpy na Letné 812-VII. Sklad Karlova ul. č. 30

„v domé Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko Výhodné plateb. podmínky

Právě vyšlo nek

ze dřeva ře
zané poly- :
chromované

se slohem kostelů
souhlasné.
v reliefu řeza

„časových Úvab“,

„Světová>
+ velnicé.“ «
Úvaby o tisku. Sebral J. K. Podhorský.

Hodí se výborně pro Přednášky ve
spolcích.

. Stran 32 Cena 4 kr.1pecka
'K masopustní době. $

"»
we .

Fr. Šanda, |
(Eliška Šandová)

první a nejstarší výrobna

* sodové VVĎYx

Ja šumivých limonád
vHradci Králové,

ve vlastním domě
rob Tomkova ul.

(založena r. 1878)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i Co nej

zdravější nápoj domácí.

4

P



S60
— - Prat výroba —

Oltáře,sochyaj.| Wyhláška.
ve vkusném a levném provedení

přesně d rkovních o kabdém "slohu Na základě snešení věřitelského v boru au předdpi sb rus ischváleníe. k. konkurníhokomisařeze jm 16..

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové bodiny, městské jat
ky v Praze atd. odporačaje se k vyhotovení
všeho drohu věžních hodin se zárukon. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodin levné,

jakost výborná.

JM bývati

uměl. závod řezbářský a sochařský pro

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

Provedenoke300 oltářů. dinanda Minaříka, kupse vv"plaěte:

93—327, 457—610 inventáře proti hotorému za

Jedna 1900 č S 23/99/11bude se w obci Pla=

Iprácekostelní : , ň Ú h
hlédnatífrankozašleme. V6 nn M U

ofch náležitých a tamtéž“ krámu usedlostipana

placení a bezodkladnému odklizení a sice:

Petra Buška synové, | šlolch Mintervence©.k.okresníhosouduod-

©v Sychrově (Čechy) založena roku 1858.

Vejlepěíodporučení!| Plánya rosprčlyseneúčtují. veškerýchvěků do konkaraípodua

Václava Vacka se nalózajících a sice zboží v, b. č.

= [Superfosfáty| dne28,28,a24;lodna1900
—% animální a minerální, vždy v 9 bodin dopoledne nad cenou odhadní a.

Velectěnému duchovenstvu | -5 Nejlevnější| dne25. ledna 1800at doonomzaCesu
doporučuje hnojiv fosforečné do všech půd, baďuc. k kraj. soudu v Hradci Králové neb u

. zaručuje neolrychejší výsledek, podepsanéhosprávce podstaty.největšívýnosnost.
Karel Zavadil . Nevyhnutelnék jarní setbě, VHradciKralové,16.ledna1960.

zlatník apasíř v Chrucdiggi | | nedásejinýmfosforečnýmhnojive1 spo- Dr. Jan R
lehlivé nahraditi.

svůj hojně zásobený sklad. správce podstaty.ky, chil ledek, síran
Bmomstý,Bolldrasolnaté, kan, spoci:

náčiní bohoslužebného| | "Th tmermpoker Kočáry a saněss Poštornskou sádru superfosfálovou

se stříbra, bronsu a jiných kovů -k vrchnímuhnojeníjetelišťa konserv. chlévskémrvy nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levěd

vše sAiněa vohnizinosné . stříbřené saěsen pícní vépno, doporučojestní výroba umožňujeveškeré objednávky co ne obsahem
sovněji vyříditi.Platitimožnotéž ve Ihůtác.. ra dodávají s přesně zaručeným jí ben,snovualacenía stříbřenístaršíchvěcívykonáso chlea věude soutěže schopné: Čeněk Bu
našlou se již svěcené se stvrsením Jeho biskups n Mi. Továrny na um v Břeclavi- kočárník

losti. BEtnynod můj můžese vykázatičetnými ochval- hnojivaa kyse- k SDARÁ PoštornéaLísku u Hradci Králové.
ními Mí opravě "kalichů.non a al orif, ena lina sírovou. u Roztok. Vyanamenánna výstavkách: V Jaroměřistříbrnou,vDo-

dekak na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen ÚstředníkancelářWPRAZEJindřišská ul. 27. palce nejvydšíVyznamenáníčostanaj diploms ai r M.tácků na kfest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě- =tějií, patenek atd. co nejvíce. žní zlaté medailie s oruB0u.

INá bye tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury, Pérovky

Ludvík Kn opr Úplnévýbavynověstám
u Hradci Králové, Malénáméštíč. 117 Ceny mírné. i:

vedle záložny. Záclony. Opony (dreperie). Žinánky.

WW*První křesťanský závod. i

HLAVNÍ SKLAD

zboži koloniálního
ve velkém,

Hlavní sklad všech druhů petrolejů
různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové, Hlavní náměstí,

ónžnývýupubtrnodgjuujnýn

„Nlotiokého Hospodáře“

vyšlo právě roč. XI. číslo 1.
Žádejte je na ukázku, budete
mile překvapeni. ©Celoroční
předplatné2K40h (1 zl.20kr.) €

Administrace

v Miloticích f | Btolivoračetinové
ouudUBDHAVOABAN1004810000000000000BPANOHBUÝNÝVO0ROSDNBOVOBUNSU: Je . i | výborné jakosti nabízí 1uHranic. ! v Z Vevý

Velectěnémuobecenstvu doporudoporučujisvůj „ojně zásobený vwBoh danči.sklad gukru, soli a voškorého

Hlavně doporučujikávy vpětikilových baličiách růz
ných druhů proti dobírkám a sice:
Bantosbalíček... . . 5kg.5zl.20kr.
Victoria jemné chuti . . . ...... 5 kg. 5 zl. 50 kr.
Manila . -.... .. ...... 5 kg 6 21l.— kr.

Středoameriokédrahy kévy .-. 5kg.62l.— krHonduras............. 5kg.6zl.50kr.

dádpaira,p 2 kg.7 zl —kr. šžovéhodinyprokostelykory. matd.sdlouho-iuatemala' . . ......... 5 kg.7 zl. 50kr. ' doku |
Java holandská R « + 5 kg. 3 zl. = kr. (stouzárakouv dokoneléJakov
Guatemala velejemné —.. . . . 5 kg. 8 zl. 50 kr. přompodty sdarma.
Menado apretl © . . « « . . . 5 kg. 8 al. 50 kr. ———
Menadojemné.......... 5 kg.9 zl.50kr.
Oeylomprý 0 > 5M6.92.sokr O00000000000000000000000000

PRE“Kávy pražené "ii
na přírodní cestě bez; r.michování vody a různých praepa
rátů kg. zl. 120,1 25, 135, 145, 155, 160, 1770, 180,

1'90,2.—,2'10 a2'20. domá t ži tníkDále nabízím oognacy, všech druhů likéry, pravý ja- ro domácnost a ŽIVNnostn
maiský rum, srěmskou slivovici, různédruby ně P y
nějšíchčajů, hrozinky, mandle. koření a dajší druhy dodává pod G-letou zárukou, též na splátky
zboží do oboru toho spadající, Objednávkyma venek so vy

řizujípřesně,conejpečlivějiazacenynejlevnější. di Albert Kv. Stourač,

eškerépůvodníŠicí stroje

EDVARD ŘEZÁČ. ve Svitaveoh.
© Cenníky sdarma. Cestujícíse přijímajína stálý plat a na provisi

% O JIOKL-- OJ OO00000000000000
Majitel a vydavatel Folitické drušstvo tiskove v Hradci Králove. — Zodp. redaktor Frant. Štábl. — Ciskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králové.

se©ber©ne©



Jak můžeme při chovu hovězího
dobytka docíliti eo možná nejlep

ších úspěchů?
(Z přednášky ředitele rol. školy p. Em. Richtra.)

Chov dobytka má pro bospodáře nesmírnou dů
lešitost, neboť dubytek nese mu cžitky přemnobé v
mléku, máslu, tvaroho, masu, tažní síle i v snimálním,
nejpřirosenějším Lnojivu, Když so hospodáři a hospo
dyuě přičioí, aby řádným krmením, bloděním a ple

„meněním dobytek co nejvíce zlepšili a rozmnožili,
pak jim tento větší ažitek než dosud přinese. Má-li
hospodyně, hospodář a jejich čeleď k dobytku ná
klonnost, starají-lí se o řádné člstění, provětrání stájů,
počují-li o to, aby měl dohytek zvláště v simě náležité
teplo, aby řádně byl krmen a napájen, zná-li hospo
dář důkladně ústrojí A zvyky dobytka, zná-li Jeho ne
duby a nemoce, dovede-li jim dle možnosti předejít
nebo savčes proti ním řádným léčením zakročit, pak
se mu dobytek daří a vyplácí, Dánové, Švédové, Hol
lanďané, Švycaři, Němci i Angličan! zejména dokázali,
Ják chov dobytka může přispěti k zvýšení nejen zá
možnosti zemědělců, ale též k blahobytu celé země.

„— Raždý ví ze skušenoati, še první podmínkou
řádného potometva jest pečlivý výběr býčků a jalo
vlc ku plemenitbě určených. Každý starší z hospodářů,
posorovaleli důkladněji po mnobo let dobytek svůj,
ví, že pocházelo-li telátko, třeba jalůvka, od dobré
dojnice, a byl-li sároveň býk potomkem dobré dojnice,
le ona Jalůvka, když vyrostla v krávu, opět dobrov
dojnic byla, kdežto jiné, pocházející od špatné doj
nice a boršího býka za stejného hbledění a krmení
špatnou dojnicí se stala. ©Vlagtnosť tato soveme dě
divostí, £. j. že vlastnosti plemeníků a plemenic pře
náší se ns potomky a sice čím více jsou vlastnosti
tyto ustáleny, tím také dokonalej! na potomstvo se
přenášejí, coš platí jak o dobrých tak i špatných
vlastnostech zvířat. Tuto vlastnosť dovedlivšichni vy
nikající pěstitelé co nejlépe využítkovati. Tak známo,
že v Aogiii, Dánsku atd. vedou si velko- i malostat
káři jiš "po dlouhá léta spolobl'vé a avědomité zá
saamy, kde vždy jsou eprávně zanešeny vlastnosti i
ušitky všech býků i všech krav jednotlivě a jak vi
díme jich sávidění hodné výsledky, nemusí této práce
litovati, Tyto zápisky dědí se pak v rodinách a váží
si jich dědicové tak jako zděděných apořitelných kní
žek a penězy, vědyť tyto záznamy ukazují také spo
řitelní knížky, kde na místě peněz jsou zanešeny vlast
nosti jednotlivých zvířat a čím pak lepší vlastnosti
ona zvířata mají, tím také většíbo nžitku přinášejí.
Pomocí takovýchto záznamů upotřebovali a upótřebojí
k chovu zvířata vědy ta nejužitečnější a nejzdravější,
kdežto neužitečná a nezdravá z chova vylačají a tír.
právě spojivše toto s řádným krmením a bleděním do
oilají oněch skvělých výsledků.

Třeba jest dále nkázati na některé vady, které
s nehledění na dědivost, z nesprávného krmení, oše
třování atd. vyplývají a při tom zároveň ukážeme si
De pravidla správného zacházení se skotem. Jeko:

1. Jalůvky často příliš záhy k plemenitbě rolník
poušívá, obřezlá však a dosad novyvinntá jalovice
musí přece ještě část potravy k vyvinutí mláděte obra
ceti a tak nejen že dá slabé tele, nýbrž i sama 28
krní. Nejpřiměřenější doba, kdy jalovici možno při
pustiti, jest podle vývinu této 1'/, až 2 roky,

2, Ježto nyní zákouem stanoveno jest licento
vání býků, ta arcit zamezeno sapoň u značné části

každý jednotlivec i obce přihlížeti co nejpřísněji k
tomu, aby měli schopné býky.

Mímo to i ten nejlepší býk příliš častým při
pouštěním, nedostatečným krmením a ošetřováním bývá
seslabován, takže následkem toho nejen -: noho krav
1 jalovic jalovýni zůstává, nýbrž takový seslablý býk
své dobré vlastnosti mnobem u menší míře na mlá
data přenášeti může; — tak počítá se na jednoho
správně krmeného a ošstřovaného býka 50, nojvíše
80 krav.

3. Má-li z mláděte býti kus užitečný, dlužno
téš oň ihnen jiš v březím svířeti pečovati.

, ©Tak Špatně krmená a ošetřovaná břesí jalovice
neb kráva, dají nám vždy špatně tele a proto velice
nutné jest březí dobytčata řádně vyživovatí, t, j. do
statek lebce sášivné píce jim podávati, dobře je čístiti,
poskytevati jím přiměřenýpobyl, sdravé chlévy, dobron
pítoou vodu a j. v.; též důležíto jest obzvláště ve
vyšším stupni břesivosti, svíře chrániti před každým
nárazem, velkým namabáním i nastuzením. Všechna
proti těmto pravidlům jednající nedopatření, mobon
míti za následek buď pometání, neb těžký porod a

-| RovměšŠkodlivo jest vyhánění březích zvířat na
pastva mokrou, voda k napájení má býti arciť čístá
a dobrá, avšak tóž odražená. Zmetání způsobuje též
meché jedovaté rostliny jako ocána j. v., dále příkrý
svah ku zadku v chlévě, kde březí dobytek atojí.

Dosti často může se také po zajetání jednobo
kusu toto jako nákaza na ostatní břesí zvířata pře
nésti a proto, zmété-li nám jejen kus, dlužno jej
Ihned od ostatních odděliti, zmetek a čistidlo buďtež
také co nejlépe odstraněny a vše, co přišlo se ametkem
a čistidlem do styku, řádně budiž vyčistěno.

4. Mnohdy zase prodají, že o učjaký ten slatý
více otrží hospodář neb hospodyně, to nejlepší tele,

kdešto to borší a slabší, sa které mépě dostávali,
odstaví; — všsk zásada nade vše správná má býti,
že ty nejlepší kusy máme odatavovati a teprve ty horší
prodati.

5. Odstav k odchova určených telat, suo i další
výživa jalovic bývají nesprávně prováděny — čeho
však v první době zanedbáno, toho nikdy více již do
boniti nelze. Tek dokázáno, že má tele 6 až 8i více
peděl cncat © být při tom poznenáblu odstavováno.
To nám dokazojí zvířata v Uberska, Rusku, Italii a
Polsku vychovávaná, která mají jedině tomn, že dlouho
cucaly, svůj nápotomní pěkný vývin co děkovati. Tam
bývá tele ponecháno pod kravou, by ji dle Jibosti cu
calo 12 ano i více neděl, vůbec tak dlouho, až si
samo odvykne, Krmení a ošetřoráví však tohoto do
bytka jest alo po odstava jiš nepřiměřené a proto také
ouen dobytek, ač jest těla oobotného a pěkného, ne
poskytuje tamním bospodářům přece takový užitek,
jaký by i za dalšího správného krmení a bledění po
skytovati mobl.

Za to zase v Dánsko, Anglii, Holandska, Švý
carsku atd., teluta přiměřené dlooho (8—12 neděl)
cucati nechají, je poznenáhlu odatavojí a i Jak po od
stavu povědy správně krmí a ošetřají, docilojí malo
statkáři u krav dojnice, že dávají ročně 3 až přes
4000 litrů mléka; když zase dobytek vykrmují, není
žádnou zvláštností, še jeden vykrmený vůl váží 8 až
přes 12 metr, centů a vykraená kráva 6 až přes 8
metr. centů.

Táži se, kolik pak dávají o nás v Čechách
krávy ročně mléka u malostatkářů a jak těžké kusy
tito prodávají?

Což porovnejme téš, mnobo-li s. v jaké jakosti
vyrábí te a nás másla a sýra a mnobo li a v jaké ja
kosti vyrábí Francie, Dánsko, Švýcaréko atk?

Tak dosti dobrý způsob odstavu, který jsem a
bovězího dobytka poznal i sám prováděl, jest tento:
Jakmile telátko se nám vylíhlo a kráva je olízala i
třeba ponejprre se napilo, oddělme toto hned od
krávy do zvláštního oddělení. Odtud z počátku při
pouštějme tele v stejných obdobích Gkréte za den (za 24
hod.), ke krávě po týdnu Dkráte za den, zase následující
týden již jen A4kráteza den, Když telátko jest při
ponětěno již jen ákráte za den, tu počneme mu nyní
v jeho oddělení dávati do jesliček kam dosáhnouti
může, dobré seno lační a do nízkého žlábka trochu
ovsa, což každodenně nahbražuje se Čeretvým senem a
ovsem a COjsme odstranilí, předložíme dobytku star
Šíma. Dále v dobách, kdy bylo tele p'iponštěno více
kráte, podáváme nyní telátku vařený brách v šišky
težmolený, který namáčíme třeba do teplého mléka a
telátko tyto šišky dáváme opatrné do tlamy z po
čátku čenně jen 2 až 3 kusy a poznanáLlu jich při
dáváme, až činí denní spotřeba hrachu pro 1 'elátko
ku konci odstavu čtvrt až přes čtvrt kg. hrachu. Po
několika dnech telátko si zvykne na šišky tyto a po
žívá jích rádo,i počnetéž z jesliček vytabovati seno
a ze žlábku sbírati oves a vše sezvykovati, Takto od
etavojemo telátko, připouštějíce je nezstále ku krávě
míň a méněkráte, dávajíce mu za to vícekráte za den
šišky z vařeného brachu a «aučujíce toto z nějaké
nádoby píti zprvu teplé, pak sbírazé čím dála tlu
více rozředované mléko čistou odraženou pitnou vodou,
do které přimichuje se třeba něco tlače ovesné, otrub a
p., až konečně přejdeme k samotué čisté odražené
pitné vodě; po 6 i více nedělích pak tele úplaě od
stavíme, aniž by z něho muselo to tak zvané telecí
10a8s0spadnouti, nýbrž tomuto i po ocstavu po pozne
náhlém přejití k sena, k ovsu atd. výborně se daří.
Vzdyt pobleďme na ta zvířátka v přírodě sama sobě
ponechaná, če také poměrně dosti dlouho ssají a pak
poznenáblu ssaní odvykaji u přibíráním potravy jiné
a proto co v přírodě vidíme, jest zákonem Božím a
kdo proti zákonu Božímu jedná, ten cxybuje tím více,
čím tento zákon Boží více obchází,

6. Další vady jsou, že za příčinou nedostateč
ného a nepřiměřeného krmení a hledění dobytek nán
málo dojí neb pomalu a Špatně se vyžrmuje. Z těch
příčin jest záhodno, aby každý hospodář dobře znal a
věděl, po které píci, sa jakého množství této i za ja
kébo bledění dubytek co nejlépe dojí, co nejlépe se
vykrmuje atd. Zkušenosti nás naučily, jak máma zví
řectva naše dlo tak zvaného poměru úživnosti krmiti,
Jak dle toboto rozmanitá krmiva míslti, že máme to
mato dále popřáti vhodné stáje, čeratvý vzduch, při
měřený pohyb, že mámo jak u zvířectva tak i v stá
jích udržovati vzornou čistotu atd.

Jak tedy každý zajisté z pánů hospodářů uzná
e jak = této přednášky vysvítá, jest rozmnožení skota
perozlučitelně spojeno a rozsáhlojším pístováním dobré
a Jevné píce a proto bude ještě as zájodno, abychom
si o tomto v krátkosti pojednali, jak můžeme snadno
na našich pozemcích hojnost dobré a levné píce si

saopatřiti. (Dokonč.) .

Rozsáblejším a zlepšeným chovem dobytka se
váha skotu dvoj — až ztrojnásobila a národní ma
Jetek v hospodářském zvířectva uložsný se při nej
menším zčtvernásobil. Kde mají hospodáři dobytek
zakrnělý, zanedbaný a nečetný, kde z dobytka ničeho
nevytěži, tam upadají. Naopak, kde se dobytek in
fensivně pěstuje, tam dává větší výtěžek masa, mléka
i mléčných výrobků. Kdyby rolníkovi každá kráva
nadojile jen o 1 litr mléka více a kdyby rolník za
každý litr lepším odbytem mléka zlepšenou výrobou

sýrů a másla jenJdva baléře čí jeden krejcar více vys.
těšil, otržilo by české rolnictvo aspoň 200 millonů
korun z čobytka více než dosud, Dle obvyklých vý
kladů přibývá v Čechách ročně 100 mělionů korun
rolnických dluhů. Zlepšeným chovemídobytka by tedy
se zastavilo úaejen kuždoroční obrov:ké zadlužování
rolnických statků, ale naopak rolníkům uezadlaženým
by zůstal nadbytok a zadlužení by mohli ze zvýše
ného výnosu splácet dluby a zlepšovat svá boepodářatví.
Jak při eystematickém zlepšování a rozmnožování do
bytka, křižovánín. dobytka a zaváděním ušlechténých
plemen, chov akotu pokročil, okaznje nám nejlépe okres
opočenský, Mnozt hospodářimají většinou ušlechtěný,
jiní aspoň křížený dobytek | Předseda bospodářskéno
spolku v Opočně, p. Dvořák z Pohoře má dnes
ve stáji 22 kusů oimeuského dobytka, z nichž dva
křížence a 20 kusů tak pěkně a mohutně zrvstlých,
že v Čachách sotva který grandeeiguenr ve svých
dvorech lepší simmenský dobytek chová. Pan Dvořák,
který roku 1892 čistokrevný simmenský dobytek na
svém statka zavedl a který neváhal za jalovice platít
450 až 620 zl. v cizozemsku, vlastním chovem stav
čistokrevného dobytka rozmnožil na výši jebo pol
nostem přiměřenou a dociloje dnes za odstavčata,
býky i krávy ceny,o nichž na počátku let padesávých
českému rolaictva'anise nezdálo, S dojností i plodností
svých krav je úplně spokojen a rovněž jsou a úspěchy
svýci ti hospodáři epokojení, který chov dobytka ra
tionelně pěstojí. Příklad vzorných českých hospodářů
odporučujeme všem eským rolníkům k následování.

Obilní skladiště. V krazích našeho ro)
nictva, které bylo od nesvědomitých podnikatelů, úřed
níků, různých obchodníků, ba i od mnohých rolni
ckých předáků již tolikrát zklamáno, panuje jistá ne
důvěra k společným podnikům. Moderní nepoctivost
zavinila tuto nedůvěru, Bude-li však ve vepkovském
lidu stále smysl pro stavovskon čest a pro staroče
skou poctivost bývelých sousedů hospodářů, pak za
jisté obživne opět víra v evépomoc rolnictva. Toto
musí ovšem hledšti, aby postavilo ve své čelo oavád
čené poctivce, muže snaživé a nezištně, kteří mají
opravdovou vůli ve prospěch svých apoluobčanů vě
novati trochu Času a zkušenosti. Rolnické obilní skla
diště v Bavorsku Prusko, Sasku i Dolních Rakousích
jsou pro rolníka skutečným dobrodiním. Avšak také
stávající obilní exladiště v české Bilíně může se

ocblnbiti stkvě'ým úspěchem. Rokn 1898 prodalo
koncem prosince 10.000 g obilí a docílilo oproti ce
nám tržním za ječmen 925 zl. (o 75 kr, více), za pše
nici 11 zl., oproti tržní ceně 10 zl. tedy 1 zl. více,
za žito 920 zl., tedy oproti tržní ceně 75 kr. více.
Obilof skladiště v Bilíně stálo i se strojníra zařízením
asi 20.000 zl, kdyby tedy za celý rok průměrně jen
20.000 g se prodalo, ta docílením vyšších cen za obilí
náklad za postavení skladiště 1 rokem může se na
hraditi a mimo t> je rolník úplně nezávislým od vše
likých překapníků. Snad někdo sobě pomyslí, že k ve
denítakového ek.adiště bylo by třeba celé řady úřed
níků, kteří by ze.se docílený výnoa pohltili. K tomu
odpovídám skutečným zařízením, jaké jest v Bilíně.
Zodpověděn za celé řízení je ředitel, muž, který po
ctěn byl nejvyšší důvěrou všech členů družstva.
V skladišti samém jest pouze 1 skladník, který ob
drží za 1 g vyčintěného a prodaného obilí 4 kr., tak
že útraty jsou jen nepatrné. Velmi důmyslně zařízeno
a vedeno jeat tóž skladiště v dolnorakouském v Póch
larnu, kteréž scbé německá sekce rady zemědělské
problédla a následující zkušenosti o něm veřejnosti

dává. Nákupní dražstvo, vlastně skladiště v Póch
arnu, těží za obilí o 1'50 zl. až o Z zl. na 1 metr.

více, než jsou ceny trhové. Družstvo v Póchlarnu má
dodnes 320 členů a očekává ve, že již v prvém roce
své působnosti 100 vagonů odbytu zjedná. Budova,
kteráž za skladiště slouží, jest 18 m dloubá a I4 m
široká, tak že celá plocha o třech odděleních obnáší
766 m* a na tuto možno o výši 60 cm 463 m> či
vezmeme-li 1 m* rovný váze 6:8 metr. centu okrouhle

kteréž obilí ku dvěma triearům přivádějí a jimiž
možno za ! hodiau 10 g vyčistiti. Při takové činno
sti možno denně přivežené obilí vyčist:ti a vyčistěné
obilí (pozadek) zpět vrátiti, tak že každý den čistá
váha obilí se zacáší. Taktéž může se vyčistěné obilí
(pozadek) ve skladišti sešrotovati. Ku pohonu čistící
ho zařízení slouží 3 koňský benzinový motor, který
za | hodina asi za 16 kr. benzinu spotřebuje, takže
se hned z každého metrického centu na regii sráží
20 kr. z prodejní ceny.

rEUILLETON.
O roztomilosti.

Která matka nedala by tento poklad své
dceři do vínkul V každé řádné rodině se o to
pokoušejí; zbývá jen otázka, zda-li prostředky a
cesty, k tomu účelu zvolené, jsou pravé, CÍL jest
tak krásný, že to věru stojí za námahu vypátrati,
jak nejjistěji lze ho dosíci. —

Onen půveb, jenž si srdce všech podmaňuje,
nezávisí na kráse; každý zná zajisté osoby krásné,
na něž se s obcivem díváme, aniž by v nás vzbu
dily přání, blíže se s nimi seznámiti, a kdo by
neznal jiné, v jichž blízkosti je nám tak milo a
příjemno, že nepěkný zevnějšek jejich ani nepo
zorujeme? Již Homer nám vypravuje, že Juno,
nejkrásnější zc všech bohyů, postrádala úplně ta
jemného kouzla roztomilosti, a poněvadž pozoro
vale, že bez něho žádný vliv na svého pána a



velitele míti nebude — vypůjčile si od bobyně
lásky pás, v němž se tajil onen půvab.

krása, žije a obnovuje se neustále, a bodná žena,
která jest při tom rozmilá, Jíbí se svému muži
za třicet let po svatbě jako první den.

Tento přirozený půvab nesmíme však zamě
ňovati s onou naučenou gracií, které nabývají
dámy tanečními mistry a francouzskými gouver
nantkami. Zakulacené pohyby, hladké, zdvořile

upoutati; v brzku poznáme, že to, co jsme měli

milost jest odleskem čisté duše a šlechetného srdce.
Cbceme-li blaho jiných, nemůžeme se starati stále
o sebe a tím jsme se přiblížili k jádru pravé roz
tomilosti!

Sebezepření! Láska k vlastnímu »fá« koření
ovšem tak bluboce v každém lidském individnu,
že jedním z největších úkolů vychovatelských jest,
zabrániti, aby sepříliš nerozmohla, a na rozvětve
ný egoismus štěpovati větvičky šlechténé, V umění
zapírati sebe měly by býti matky hlavními učitel
kami, vždyť jest jejiconúkolem, pečovati o tělesné
a duševní blaho útlého dítěte, a právě ony jsou
to, jež většinou k tomu přispívají, že probouzejí
v něm dřímající zárodky sebelásky a jim k rych
lému vzrůstu pomáhají. Zvláště v rodinách zá
možnějších, kde se celý dům kol melých miláčků
točí a se snaží jich život zpříjemňovati a cesty
života srovnávati, jest velké nebezpečí, že se z
dětí vycnovají bezohlední sobíci. Matky obkličují
své dítky nejobětovnější láskou; — zdálo by se,
že vsobě každou stopu sobectví udusily, kdyby
se nevědělo, že ve svých dětech milují též sebe;
— a kdo by mohl kárati pečlivé ošetřování jejich?
Nechť se však děje bez hluku a nepozorovaně,
aby se nevzbudilo v dětech mínění, že jsou hlav=
ními osobami v domě, Jest dobře záby maličkým
ukládati přiměřené povinnosti, které jiným působí
radost, jim však třeba malé nepohodlí, jež tedy
vyžadují jakéhosi přemahání sebe. Milý pocit, že
vykonalo svou povinnost, že bylo užitečno, naplní
dítě oprávněnvu vnitřní spokojeností, která bude
nejlepším ochranným prostředkem proti nemoci,
jež jest smrtí pravé roztomilosti — totiž špatné
mu rozmaru!

Špatný rozmar, to jest duševní rozmrzelost,
která bývá obyčejně ve spojení 8 tělesnou nevol
ností, vzniká většinou rozmazlením. Kdyby matky
své děti vážněji k tomu měly trpělivě snášeti malé
nepříjemnosti života, vyskytovalo by se toto zlo
jistě řídčeji, Ani v nemocích by se nemělo vy
chování malého patienta pouštěti se zřetele a ka
ždý nezpůsob jeho trpěti. Dítě má se upozorniti,
že v nemoci musí býti. zvlášť milé a způsobné,
poněvadž vyžaduje dvojnásobné péče a práce.
Nechť jen chvíli čeká na chladící nápoj neb sílící
jídlo, a zvyká si ležeti, aniž by se mu stále něco
četlo, vypravovalo aneb s ním brálo. Kdo se v
nemoci naučí netrpělivost přemáhati, jak klidně
bude ve zdraví snášeti nějakou nepříjemnosti

Při mužích padá hlavně na váhu síla do
brých vlastností a rozboduje o jich. ceně, Při po
blavi ženském platí hlavně způsob, kterým se
jich emosti jeví. Řídčeji nežli muži poskytuje ži
vot ženě příležitost k velkým činům a obětem,
ale denně, ba i v každou hodinu pohnutkujk ma
lým příjemným službám, při nichž vlastní ojás
musí ustoupiti do pozadí. Aby se v rodinném
kruhu příjemně žilo, o tom nerozhoduje ani ele

nost vybraných pokrmů, ale to, zda-li členové
umějí si pobyt malými pozornostmi a vzájemnou
úslužností zkrášliti.

Jest to často maličkost, co mladé těší a
staré trápíle, praví přísloví.

Kdyby se mladí více vystříbali dělati to, co
staré trápí, a tito opět si všímali toho; co mladé
těší, vyhlíželo by to v mnohé domácnosti přívěti
věji a nešel by každý mrzutě svou cestou. Ča
rovný řetěz pravé roztomilosti sestává ze samých
článků sebeodříkání, a proto není snadno jí do
síci; neb jest to snad pouhou maličkostí své
vlastní přání vždy potlačiti, bez omrzení vstáti
od naléhavé práce neb milého zaměstnání, býti
vždy pohotově jiným raditi, pomáhati a tisíceré
nepříjemnosti s úsměvem trpěti a přemáhati?
Mladá dívka musí se učiti nejednomu umění, ale
na nejvznešenějšíze všech: roztomilost neu
pozorní jí zhusta nikdo. Umí tančiti, zpívati, hráti,
kresliti, plésti a spravovati, ale zda-li pak jest
přivětivá, skromná, povolná, účenlivá, obětavá,
přesná a dobrého rozmaru?

Nechceme ale nikterak vědomosti ony pod
ceňovati, radíme však upřímně každé dívce, aby,
pokud jen může, si hleděla umění sbýti rozťo
milous co nejvíce přivlastniti, a ujišťujeme ji,
že si tím získá více srdcí, než kdyby byla sebe
krásnější a bohatší!

Od Sázavy na Dolnokrálovicku
Poslední dopisy ve vašem ctěném listě od nás uve

řejněné pěn Diy pravou sensaci. Tak pravdivé slovonebylood nás ještě do světa promlaveno. Po „Obno
vě“ byla pravá sháňka, ač leckdes by ji byli raději
ani neviděli. Proto neváháme pokračovatí v slíbeněm
líčení zdejších neuvěřitelných poměrů. V předposled
ním listě zmínili jsme se o hrozné porobě, v jaké ještě

lid náš tu úpí,jsa vydán na pospas libůstkám .
stva a jeho Pokaných lesních ařízonců, dnes povíme
o tom více, již předem podotýkajíce, že třeba vyjmonti
čestné snahy- lesnického úřadu kníšete Auersperga,
kde platí zcela slovo: kavalír. Tím však plně nahra
dují to někteří ti. ostatní. Jako předr. 1848 musil lid
náš platiti svými mozoly panské libůstky, tak u nás
někde aš potavád. Uvádíme na příklad toto: Panstvo
zdejší chová vysoký stav zvěře, aby se při honech

fedkimaleh před svými hosty s Vídně a odjinud senanýmimohlohonositi;že však tuto zvěř sedlák
musí svým obilím zadarmo vyšivovati, na
to se nedbá. Pravíme zadarmo! Neboť odhadcové,

i při mejlepší vůli tak, jak sedlák ji utrpěl. A což
teprvé, kdyš tu a tem, jak již leckdes vrabci štěbe
tají, rozličnými laskavostmi a penským úsměvem oko
se přihrmouří anebo zavře. Pak platítu opravdu: Páni
se baví, sedláče otevři kapsu! Tojest jen jeden pří
klad z poroby našeho rolnictva, jakou jinde marně
bys hledal, neboť víme a přesvědčili jsme se z vlastní
zkošenosti, jak skvěle jinde kavalíři dovedou zvěří
učiněnou škodu nahraditi, ale tady marné volání. A
coš říci teprvé tomn, když takový lesní zřízenec, snad
aby panstvu se zavděčil, libovolně obyvatelstvo ještě
dráždí svóvolným střílením po psech ku hlídání cho
vaných u samých statků a stodol. Pomalu u nás bude
mosit míti každý pos a kočka rytířeké brnění nebo
Dowe ův neprostřelitelný kabátec, neboť sotva že vy
strčí blava za humna, už je kořistí panskýchnadhá

nechají líbit, což není zákona, není paragrafů?“ Na
to odpovídáme,že známe také zákon, známe para

grafy, ale víme také, že zákon honebníjat zasturalý"nedostatečný a nad to, že kdo ze vedláků s pány se
do soudů dá, kdyby i vyhrál — prohraje, totiž páni
ženou soudy do nekonečna a sedlák útraty nestačí
platit. K tomu soud je daleko 5—6 hodin cesty bes
příhodného spojení, bez cest, bez dráby. A to jsou
pak těžké soudy. Jinak by bylo, kdyby dostalo se
sákoutí našemu soudu bližšího na př.: projektovaného
soudu ve Zbraslavicích! Pak bychom už spíše mohli
hledati útočiště u paragrafů, dokud však toho nebude,
hledáme útočiště aspoň na eoudu veřejnosti. Snad to
aspoň trošku pomůže. Škoda, že nebyl vyřízen nebo
aspoň projednáván návrh rolnického poslance J. Bar

táka, předložený v posledním zasedání českého sněmu.

hromady. Ále i tabto vyzýváme všecky obce a hospo-.
dáře, aby obraceli se se svými stíánostmi přímo na
něbo, on v příhodné době jich poušije k prospěchu..
rolnictva na mnohýchafstoch tak těžce aboušejícího.
Jen trocbu více statečnosti a uvědoměnívlastních ašli

Z BReontěřeu Malešova. Reprotentační
ples rolnictva Podvysockého, který nebyljiž více roků
pořádán, koniénbude dne 28. ledna v ních Bostěř
ských při hornické kapele Kutnohorské a výtečném
malvaza malešovském a plzeňském. Mládenecké srdce
lázeňského boteliera, k vůli němužuž leckterý pár
čiperných oček neváhal vášiti kousek cesty, rozhodlo
se tentokráte připraviti hostům překvapení. Bude prý
nezištně obětovati všecky zajíce, o které za loňského
pana otce Patočka ošidil, to aby utlamil vyčitky ob
tíšeného svědomí, stejné ochotně poskytnetentokráte
kousek toho prasátka, na jehož „hody úmrtní“ nikdo
přes všecko zvání nepřišel, a konečně nebude koukati
ani k ránu na nějakou „marinýrovanou“, protože pro
ně nemá daleko do rybářského apolku tuchotio
a malešovského. Tak bude vě-bo hojnost a obsluha,
jek ani jinak tam nejde, vzorná. Bolnfel Podvysočtína shledanou!

| Z Kutnohorska. V úřadovněokr. sastu
piteletva vyloženy jsou uzavřené účty za r. 1899. Dle
nich jeví se kassovní hotovost 6.644 zl. Dluby, které
celkem tíží okres, obnášejí 67710 zl. ' Ponšito peněz
téchto hlavně na stavbu okresních silnic, Srovnáme-li:
dlahy okresů okolních s našim, vidíme, že poměrně *
jsou menší, než útěcha ta rozplývá se vzpomínkou,
že mnohé neodkladné podniky, které dlouho již če
kají svého rozluštění, budou mositi býti provedeny.
A bude při nich potřebí přidělati dluhů nových. Oršem
není to vinou zástupců okresu, stůňou nemocí touto
všude a všichni, kteří mojí ne starosti sdara povzne
sení okresů. A že by svítala lepší budoucnost na to
sní pomýšlení.

Ze Suchdola u Kutné Hery. Přival- 
né hromadě dne 15. t. m. zvolen byl za předsedu ba
sičského dobrovolného epolku p. E. Bayer, vážený ří
dící p. učitel zdejší. Doufáme, že volbou touto basič-
stvo naše dobře rozhodlo, protože snáme p. řídícího
jako muže zkučeného, který svým řozbledem, svou
rozšafností, a vzděláním pozvedne klesající sbor a při
vede ho na tu výši, na níž byl v dobách prvého své
ho rozkvětu. =

Dobrý, následování hodný příklad který v
každém okresu království českého bylo by lze
provésti a tím zájmům rolnickým prospěti, nalezli
Jsme v úředním listě knížete Jana z Liechtenstejno,
v týdenníků, zvaném „Liechtensteiner Volksblatt“,
vycházejícím ve Vaducu. List podává zpráva o
proti různým pohromám ve Vadacu, v blavním

valné hromadě spolku pro pojišťování dobytka
to městě knížectví Liechtenštelnského, kterýžto
celý stát čítá asi 10 tisfo obyvatel,. proti našemu
okresu tedy asi čtvrtinu duší, :

Statistický přehled vaďuckého spolku. .
toje M4 dáta za letní období 1898.» poey

Příjem. Zůstatek účtů od 1. semestru 1898
Nové příjmy:

prémie, přístupné a zápisné .

Vydamí. Nábrada škody v 90. případech
správní vydání . . « + « *
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V téže bromadě usneseno, že při třídění
zimním ona zvířata, ješ v zimním semestra dru
hého roku dosáhla, badou vřaděna mezi dobytek
velký s 19, prémil. Žádný odhad nesmí přesaho
vati 900 sl. Jakmile se přihlásí dostatečný počet
členů k očkování mladého dobytka proti sněti
slezinné, podnikne spolek očkování na spolkové
útraty.

"Dávajíce nešim hospodářům va uváženou
myšlenku zřísení podobného spolku u nás, nepo
chybojeme o jeho spěchu. Spolčení toto mohlo
by se opříti o okresní sáložnu hospodářskou,čímž
by výlohy správní nikterak nestěžovaly jeho po

slání. Při rostoucí důležitosti dobytka, jehož ta
Je proti příkladu uvedenému počet několika
tásobný jsou výhodytakové svópomocinev
eenitelné. Doufáme,že upozorašní nepadne ne
skálu.

Pojišťovací místní spolky v Bohuslavicích,
na Vysokomýtsku, Lytomyšlsku atd. by se nám
velice zavděčily, kdyby nám a naší veřejnosti po
daly podrobnější zprávy o výsledcích své čingosti
sa r. 1998 a 1.99. Úspěchy na poli národobo
spodářském zajistí nám v budoucnosti nejjistěji
úspěchy též na poli politickém.



Předplatné na čivrt roku 2 k so h
> na půl roku sA — h

Pr. IV. 4/00

Mález.
Jménem Jeho Veličenatva CísaPel

C. k. krajský soud co soud tiskový v Hradci
Králové nalezl na žalobu c. k. státního zastapitelství
v Hradci Králové dne 19. ledna 1900 pod čís.: Sa4/00/2
podanou takto právem:

Obseb v čísle 3. v Hradci Králová tištěného a
vydávaného periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne
19. ledna uveřejněného článku 8 nadpisem „Císař a
čeští delegáti“ a sice v místech „K sobotní dvorní ho
stině ..... . “ až „nechali 8 pokojem“ a „Co se řečí
Dra Stránskýho“ . . . at „Rakousko vatříc“ zakládá
skutkovou povahu uražení Veličenstva dla 8 63 tr. z.

Podle S 493 tr. ř. zavádí se, poněvaž žaloba
proti určité osobě podána nebyla, v zájmu veřejném
Hzení objektivní, dle $ 489 tr. ř. potvrzuje se zaba
vení čísla 3. periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne
19. ledna 1900 dle $ 493 tr. ř. zapovídá se další roz
šiřování téhož a dle $ 37. zákona o tisku ze dne 17.
1862 č 6. ř. z. pro rok 1863 nařizuje 8e zničení za
bavených tiskopisů.

Důvody:
V uvedených místech článku toho porušnje se

kritikou slov Jeho Veličenstva k Dr. Stránskýmu úcta
k Cíeaři, v čemž skutková povaha zločinu dle $ 63
tr. r. spočívá.

Bylo tudíž návrhu c. k. státního zastupitelství
na schválení zabavení dle $ 489 tr. ř. vyhověno.

Další výroky zakládají se v $ 493 tr. ř. a 637.
zák o tisku.

Příslušnost soudu tohoto zakládá se na astanu
vení $ 484. 486 tr. Ť.

V Hradci Králové, dne 20, ledna 1300,

Okenfus.

Smiřovačka.
Tuhle kdysi toulal jsem se po hřbitově vy

šebradském. Přišel jsem k pomníku Hankovu.
Četl jsem tam heslo jehe: „Národy nelhasnou, do
kud jazyk žije“. A to mně naplnilo útěchou a Da
dějí, že národ český ještě nehasne. Jazyk jeho
není mrtvým, tak jako n. p. latina, která se už
nemění. Důkazem tobo jest, že lid náš stále a
stále nová slova tvoří. O jedno takové nové slovo
české a tudíž o život jazyka i národa našebo mají
— a je toka podivu — zásluhu nejen Němci dle
rázu Wolfova, ale i sami ministři rakouští z dob
posledních. Oni totiž, nevím až po kolikráte —
„smiřují“. Ale lid náš ztrativ už všecka důvěru
a naději ve Vídeň, dělá na to vtipy; trpké, slad
kobolné vtipy. Říká tomu ustavičnému, bezvýsled
nému smiřováníČechů s Němci— smiřovačka.

Právě nyní v masopustě nastane pro obvese
lení národů rakouských smiřovačka zase. — My
totiž ani nyní ve zdar toho smíření — nevěříme.
Jsme už unaveni. Nu podzim, když se ta přepa
mátná smiřovačka ministerstva Clary-ho ponížením
národa českého začala, byli jsme amutni. Bylať to
smiřovačka dýkou do srdce našeho. A nyní? Ny
ní máme masopust, — tak děláme aepců vtipy,
abychom na ty trampoty trochu zapomněli. Budiž
mi dovoleno k té masopustní veselosti taky při
spěti následujícím vypravováním o znamenitém ob
jevu, který jsem učinil.

Jest totiž jedno německé město, které by
nám, kdyby se koruna svatováclavská ztratila,
z nouze pomobla. Nazývá se totiž Korunou. A tam
jsem odbalil jednou velice příjemnou a překvapu
jící smiřovačku a to v domě, v kterém aldlí c. k.
okresní hejtmanství. Na jedněch dveřích — ovšem
zatím ne tak mnobo nápadně — prozatím jen
v průjezdě, ale přece nachází se český nápis:
Pivnice. Hle! Tu amír národů proveden a to
v tak německém městě! Stojím za to, že ve Vídni
o tomto smiřovacím prostředku nevědí. Ale je to

rostředek nejlepší, zvláště v otázce „jazykové“.
ebuť je-li „dobré“, mlaská po něm stejně jazyk

Němců jako Čechů. Je-li Čech — jako to u nás
na podzim bylo — smutný a mlčí, ono mu jazyk
brzy rozváže. A jestliže Němec — wolfián —
křičí, Čechům nadává a „Stráž nad Rýnem“ v
germánském nadšení zpívá, tu — „pane hostin
ský, dejte mu ještě jednu a potom — ještě jed
pa“, a za chvíli je jeho jazyk tak spoután, že

přestane mluvit německy a mluví řečí všem náro
dům a tudíž i Čechům srozumitelnou, a ne-li smí
ření, tož aspoň, jak si vládní listy nedávno libo
valy, „sblížení“ nastalo.

To by byla ovšem jen masopustní emiřovač
ka, a napsal jsem to tak proto, abychom „za ty
peníze“, které platíme, taky něco v Rakousku
užili, — Ale právé v tom městě shledal jsem ji
ný zcela vážný nápis ze středověku česky psa
ný. Ženezmizel již dávno, dosti jsem se divil;
má o to zásluhu pan konservator (zachovávatel
starých památek). Nápisem tím ozdoben jest vchod
do radnice. A abych dlouho nezdržoval, povím
hned, že jest tam psáno krásně česky: Nebude
li Hospodin stavěti domu, nadarmo pra
covali, kteří staví jej (Žalm126.)

Rakousko již dávno staví bez toboto Stavi
tele, a právě proto podobno jest novověkým čin
žákům. Staré domy s pobožnými nápisy není sko
ro ani možno rozbořiti, pyšně vyšňořené moderní
(novověké) činžáky sypou se k zemi. Rakousko
přestalo býti tou starou ctihodnou budovou 8 jmé
nem Božím v čele. Udělalo se zevně vyšňořeným
moderním Činžákem 8 velikými Činžemi — bez
Boba. Stalo se státem bezbožeckým, liberálním.
A sype se k zemi. Jen to, co ze starých dob
— lepší než ti liberální bezbožečtí fabrikanti mo:
derních zákonů — lid víry v mravní řád světa
čili v Bobu si zachoval, to ještě drží dům ten
pohromadě. Jem to, co cířkov, co kněžstvo „Ho
spodina“, to jest Boba Rakousku proti jeho vůli
zachovalo, to jest ten základ, na němž se drží.
Co budoval liberalismus — bezbožec — to nadě
lalo trhlin. Právě Rakousko ua sobě samém
dává důkaz, jak pravdivé jest slovo: ©Nebude-li
Hospodin stavěti domu, nadarmo pracovali, kteří
staví jej.

Liberalismus jako v každém jiném oboru,
tak právě i v národnostním nadělal těch zpoust,
které vidíme. On vyhubil ze srdcí zákon Boží vů
bee a křesťanský zvlášť. On vyhubil ze srdcí to
křesťanství,které praví: Cokuli neehceš, aby
ti jiní činili, nečiň ani ty jim. — Dnes
soucitná láska k slabšímu národu je nejen wolfiá
nům, ale i mírnějším prý Němcům liberálům, buď
něčím, čemu 8e usmívají, anebo, co dokonce sla
bostí a hloupostí nazývají. S vybubenou vírou v
Boha dle křesťanské“o učení vyhynul v srdcích
Němců liberálních i pojem právaa spravedlnosti.
— (nes přemnohým je právem barbarská zdivo
čilost — vášeň a sila. A proto již dnes, co
tyto řádky píšeme, proskakují z německých novin
zprávy, že oni nic jiného při tom smiřování ne
přijmou, než co si loni o svatodušuích svátcích
poručili.

Z Rakouska je patrně učiněn labyrinth —
bladiště — jak o něm psal hned v sedmnactém
století Komenský. Jak známo napsal knížku, v níž
líčí avět tak, jakoby by byl průvodcem svým po
něm voděn a vše v něm problížel. Osmnáctá ka
pitola spisku toho má název: Neřádové (dnes se
říká zlořády) vrchností. V. odstavci pátém praví:
„Zastavil jsem se nejpilněji při soudu senátorském,
kde jsem jména pánů soudců tato spatřil: Atheus

(bezbožec, nevěrec, který ani v Boha nevěří),Svárurád, Stranobij, Osobolib, Zlatomil, Darober
atd. Všech pak Presydent a nejvyšší sudí aneb
Primas byl pan „Takchcimít“. — Něco pouč
ného i pro dnešní Rakousko!

Kde to začíná s panem Atheusem, tam to
končí s panem Takchcimítem. Podle zásady záko
nu Božímu odporující. podle Atheusa zařídilo se
Rakousko: „Kdo je silnější, ať je na vrchu, toho
slabšího — Slovana — at si tlačí ke zdi“. A
dnes? Dnes — jakoby v kulbavé osobě pana
Wolfa z labyrintu světa byl se vynořil — je tu
pan Takchcimít. A jestliže i samé Vídni jest tuze
moocmalicherným Takchcimítem Wolf, tak úlohu
jeho převzal pan Funke. Již dnes vzkazují po
něm ministru Kčrberovi: Od požadavků svato
dušních neustoupíme.

Tahle „svatodušní“ smiřovačka je však pro
Čechy Šněrovačkou. A šněrovačky nosí jen sale
činky, aby byly útlé, a pak ještě — blázni,
když 8e jimi spontají, aby nezuřili.

Jsou pak v Rakonsku někteří „takchcimíto
vé“, kteří se chovají k národu českému jako
k slečince se šněrovačkou. Dělají ee mu úklonky,

Inserty se počítají levně. , :
Obnovavychásí v pdíek v poledne. VI. Ročník.

že to je národ vzdělaný, čilý, a že se mu musf
přát rozvoj, ale je to tak, jako to dělají přemnozí
páni slečinkám. Slov a úklonek dost, ale „draž
kou života“ ji učinit, to ne. A byla bloud, jestli
tomu věřila. Zůstává na dále slečinkou v čněro
vačce. A tak si tedy po dnes představují ve Vídni
tu smiřovačku. Úklonky a lichocení — a šněro
vačka. Bude li však národ český tuto šněrovačku
na dále chtít nositi, pochybuji Žene mu krev do
blavy, stahuje ma srdce. Jednotlivci ovšem Rena
leznou, kteří mají povahy, ja o ten Osobomil,
Zlatomil (zlatých límců mil) Darober atd., ale
v celku to už nepůjde.

Tím však šněrovačce neujdeme, té totiž, kte
rou poutají, aby „blázen“ nezuřil. Dostala jí Pra
ha, není to tak dávno, říkají ji „Standrecht“, ná
hlé právo; dostali jsme jí v poslední podzim
v jiném střihu, a německé noviny se z toho ra
dují, že se nám chystá zase.

Ovšem se zapommícá, že Šněrovačka národa
českého je Šněrovačkou celébo Rakouska! Je tam
za horami orličnými a za Sněžkou „spojenec“,
který na to číhá, aby nás všecky přišněroval
k sobě. Bode-li v Rakousku politiku říditi pan
Atheus, přijde z Proska Takcbcimít — a bude
konec.

Je tedy svrchovaný Čas, aby ne z atheisma
zplozený. ale dle křesťanských zásad věci řídící
Takchcimít řekl i Němcům rozhodné slovo. Kéžby
ne „svatodušní program“, kterým se královatví
trhá, pro Prasko připravuje, a slabší bezobledně
utlačuje, ale zákou Boží, jak jej křesťanství
hlásá, za základ smíru položil. A kéž by vůbec
ze škol, ze zákoňů, ze srdcí politiků a
správců věcí veřejných vypuzenbyl pan
atbeus, pak by to, třebas pomalu, ale přece šlo
ku pravému smíru. <- Přemozte kfesťan
stvím surové vášně u vlejte do srdcí
lásku, pak to přijde vše samo sebou. Takhle to
nepřivedete duleko, na nejvýš zalepíte sem 1 tam
trhlinu, a na novo se vám to bude bořit Takhle
děláte, jak lid náš dí, jen „smiřovačku“, ale ne
doděláte se smíření.

Nedávno uapsal vídeňský „Vaterland“, že
je v Rakousku zle a to proto, že s věže vele
chrámu jeho lehkomyslně strženo bylo znamení
spásy — kříž. A na místo kříže co bylo dáno na
vrchol? Dle základních zákonů vašich smí každý
svůj názor politický veřejně říci, dle nejnovějších
událostí a pohrom „Obnovy“ jest však přece lépe
všelicos si jen mysleti. A proto já si jen myslím,
co na místo kříže nyní vztyčeno na vrchol státu
našeho. Ale jaký už jsem, nemobu přece úplně
mlčeti « proto přece prozrazují, že to v Pardu
bicích mají u pomníku Veverkova. A ta věc je
taky příčinou, že se pravého smíru dodělati ne
můžeme. Ale dokud tyhle příčiny si badou v Ra
kousku lidé jen smět myslet, nebude lépe. Nebu
de-li Hospodin stavěti domu, nadarmo pracovali,
kteří staví jej.

Městský rozpočet královéhradecký.
Řádná schůze městského zastupitelstva v rade“

Králové konala se v sebotu dne 20. ledna o 3. ho
dině v zasedací síni. Zabájív schůzi, položil p. sta
rosta dr. Ulrich především na program obsazení
místa městského důchodního. uprázdněné po zvěčně
lém p. Theodoru Peřinovi. Uchazeců o místo přillá
silo se mnobo; po bedlivé úradě a důkladných infor
macích osobních sestavila terno měs:. rada. Za měst
ského důchodního zvolen byl 17 hlasy posavadní dů
chodní města Náchoda, pau © Vojta, muž velicez
dřívějších svých působišť odporačený, obratný, pilný
a svědomitý úředník. Menšina 11 hlasů dostal rovněž
velmi odporučený snaživý úředník, pan H. zo Ž. Na
to se jednalo obecním o rospočtu mu rok 1900.
Rozpočet důchodů obecního na rok 1900 vykazoje
tyto výsledky:

Úhrn potřeb řádných rozpočten na 173940
zl. 07%, kr. Úhrm úhrad řádných rozpočten na
197.033 zl. 10 kr. Řádný schodek rozpočten tedy
na 46.906 97'/, kr. Potřeby mimořádné rozpočteny
obnosem 23.640 zl. a úhrady mimořádné obnosem
21.396 zl. Schodek mimořádný obnáší tedy 2.244
zl. Úhrnný schodek rozpučten na 1900 rok obnosem



49.150 21.97'/, kr., tedy jest o 12.063 zl. 8'/, kr.
větší neš-li obnášel r. 1899.

Na úbrada schodku navrhla se 10"/, obecní při
rážka k přímým daním s výnosem D.700 zl., dále 89,
přiráška k nájemnému s výnosem 9,000 zl. a konečné
us úhradu scbodku navržen dar 20.000 rl z čistého
výnosu městské spořitelny. Úhrnné tyio příjmy
84.700 sl. nestačí ovšem os ubražení schodku skoro
14.450 11.97'/, kr.

Z podrobností rozpočtu uvádíme. Platy obecních
úředníků obnášejí: p. tajemníka 1.680 zl., p. inženýra
1900 zl. p. stavitele 1216 zl., p. sasistenta 750 zl.,
p. kontrolora důchodního 1170zl. a důchodního 1.560
sl. a důchodního adjunkte 720 zl. Z úředníků maui
polačních mají dva asalatenti po 780 zl. jeden 720
sl., s lesní adjunkt má 600 zl. Na návrh finančního
odboru bylo vyhověno žádosti 4 definitivních assistentů,
měst. stavitele a lesního adjnnkta a udělen byl jim
10*/, snbslstenění do pense nevpočítatelný přídavek
k základnímu slažnému, splatným z definitivních as
slstentů a lesního příručíbo 1. lednem 1900, a ata
vltele a technického assistenta dnem 1. července 1900.
Kancelářským eílám výpomocným ee platí 1908 zl.
40 kr., revidenta za revisi ohecních účtů obeeuích
125 zl. a na nepředvídané výdaje povoleno 500 sl.,
o nichž vedou účty pan starosta a jebo náměstek.
Platy, výsležné a dary z milosti rospočteny na 3789
sl. 20 kr. Vybověno bylo žádostem paní Marie
Trykurové a Kláry Zippové za úprava penge udělo
ním odvolatelného ročního příspěvku 5O sl. Sirotkům
po + panu Theodoru Peřinovi dává se na vychování
dvou dcer po 150, dobromady 5300 zl. do 18 roků
u paní Zámečníkové přilepšeno na vychování dvou
dítek 40 zl Za právní zastapování 500 zl. Kance
lářské a úřední potřeby 2.670 zl. Nájemné z domu
č. 125 zl. obnáší 750 zl., úřední sluha má složného
365 zl. a s různými přilepšeními a za sýpomoc při
vytápění celkem 560 zl. Daně a dávky činí 4714 zl.
Udržování obecních budov stojí 3.432 zl. Hospodářství
polní 760 zl., hospodářství rybničné-potřebuje na vy
dání 713 zl., lesní bospodářství 23.661 %1. 95 kr.,
koupadlo ua Orlici 122 zl, Na zásoby materiálu třeba
7.470 zl. Obecní důchodky 75 zl. Patronátní výloby
1728 zl., školy a účelo vzdělávací: c. k. vyšší gy
mnasium 2.889, vyšší reálka 1750, chlapecká škola
915 zl., dírčí ob. 750 zl., měšťanská dívčí 1.311 zl.,
společná vydání obec. a měšť, škol 2.415 zl., vyšší
obchodní škola 4.482 zl. 41 kr., pokračovací škola
kupecká 120 zl., všeobecná pokračovací škola prů
myslová 910 zl., mateřská škola 500 zi., městské mu
seam 1696 zl., na obecnou knibovou pro lid 272 zl.,
na Palackého čitárnu 200 zl., nadace různé 420 zl.
a na medaille 30 zl., na městské divadlo 952 zl. Pan
Dvořák chtěl ušetřit 200 zl. za vytápění divadla. Na
uávrh p. St. Červeného však přígpěvek zůstal, neboť
divadlo jest : stavem vzdělávacím, jiná městá divadlo
nejen vytápějí, osvětlují a ostatními nezbytnostmi ope
třují, nýbrž dávají divadelním společnostem i značné
subvence ua hotovosti © Obecenstvo, tedy rodiny po
platníků třeba také chrániti před zachlazením a ne
mocemi následkem nastnzení.

Zdravotnictví vyžaduje 1.350 zl. a sice pan
městský fysik 1.040 zl., porodcí bába G0 zl., za che
mické práce a rozbory řádná 50 zl., : imořádná 60
21., příspěvek obvodnímu lékaři na Nověm HradciKrá
lové s povinností léčiti zdarma měst. bajné 15U zl.,
rozličné potřeby 240 zl. Sady a stromořadí 135 zl.
rozpočteno. Pau dr. Zimmer myslí, aby se dala okrašlu
jícímu spolkn sobvcnce 200 zl. místo 100 zl., aby
tento mobl pro okrášlení města více dělati, což schvá
leno. Osvětlování města stojí 8.114 zl. a sice ply
nové 7.240 zl. Lampář. dostávají < toho úhrnem 554
zl., pořizování a udržování svítilen stojí 400 zl., plyn,
ligroio, líh a petrolej 7.160 ul. Čistění města stojí
3.770 zl., zachování a vyklizení stok 1340 zl., městská
vodárna 5.000 zl., zavedení pitné vody 10623 zl. 90
kr. (oa zárokování půjčky a správa a chod vodovodu).
Dr. Fuliner, jakožto vočárenský referent podotkl,
že práce ve vodárně je velice namáhavá; poněvadž
až dosud byl nedostatek vody, musí se vypomáhat
parními stroji, mimo to jsou filtry Špatné a nyní při
bude voda pitná. Dozor na čerpací stanici i vodárno
připadne městskému vodákovi, Na cesty, na obuv atd.
8 za namáhání povolen mu proto příspěvok 130 zl.
Pan Valeš navrhl zrušení pološky 316 sl. za filtro
vání vody. Páni radové dr. Faltner a Zimmer pra
vili však, že filtrování je nezbytné, protože při zka
lení a znečištění vody dostano se i vzdor filtrování
ještě doati nemilých rozředin do vody, které se pak
používá k vaření atd. Návrh p. Valeše k radosti všech
paní a slečen kuchařek padl. Obecní policie, hlásní,
Ponocní atd. stojí 8.997 zl., nbytování vojska 3.840
sl. Úroky a řádná amortisace obecního dlabu, na
stavhu škol a paedagogia se vyžaduje na kapitálu
8.323 zl., na úrok 29.524 zl. a na správní příspěvek
1.106 zl. 27'/, kr. Dary a příspěvky, krytí schodku
Ústavu chudých vyžadují 5.200 zl. a rozličné řádné

výdaje 3.067 zl. Vydání mimořádná činí 23.640 ul.,
příjmy mimořádné21.896 :l. Úhrada číní:
Obecní badovy 8.942 sl. 18 kr., bospodářství polní
8.650 «l., hospodářetví rybničné nese 1.233 zl., ho
spodářství lesní 46.602, zásoby materiálu 19.294,
obecní důchodky 4.060 sl., divadlo 123 zl., čistění
města 110 al., zachování a vyklizení stok 750 zl.,
městská vodárna 8.650 zl., obecní policie vynáší 20
zl., ubytování vojska 2.000 ul., rozličné výdaje a příjmy
řádné 8 822 zl. 12 kr., úroky a amortisace 1920 zl.,
platy a dárky obecní 15.851 zi, Úrady řádné činí
celkem 127.033 al. 10 kr. a mimořádné 21.396 zl.,
úhrnné potřeby činí 148.429 sl. 10 kr. Po ukrytí

řádných i mímořádných výd:jů povolených činí
skutečný schodek 46.906 sl. a ne, jak z počátku
rozpočteno u v čele rozpučta uvedeno — 49.781 sl.
97"/, kr. Protoše obecní 10%, přirážky nesou 6.700
sl., 39, přirážka k aájemnéma 9000 zl. a dar spo
řitelny 20.000 sl., tedy k ahrašení konečného echodka
navrhla městská rada, sby na kompetentních místech
— t.j. na zemském sněmu — bylo vyžádáno savo
lení k vybírání na 1 sl. 70 kr. svýšené dávky s
kašdého v obci apotřebovaného heklolitru piva po
čínaje 16. květnem 1.900 sl. a aby se ka krytu zbytku
použilo kasovní hotovosti z r. 1899. O této části pro
gramu sobotní schůze podáváme zprávana jiném olsté.

Roepočel účiu pevnostního ua rok 1900 vyka
zuje 79.943 zl. 43 kr. potřeb a jen BO040.21. úhrady,
tedy schodek 29.403 rl. 43 kr. Schodak tento uobradí
se z botovosti za prodané pevnostní pozemky.

Rospočet c. k. okresní Skolví rady pro král,
věnné město Hradec Králové vykazaje 14.905 zl. 93
kr. potřeb a příjmůjen 5.294 zl, 47 kr., fakše schodek
9.670 zl. 96 kr. třeba ubraditi 179, přirážkou k
přímým daním, což vynese 9.690 kr. Rozpočet pev
nostní i školský, rozpočet pro nové ústřední jatky
(potřeba na úroky, amurtisaci atd. 5.800 al., úhrada
je stejná), rozpočet obecní plynárvy, rozpočty 0 jmění
kostelů, nadací, jmění chorobince, fondů dobro'inoých
školních uadací a fondů, ústavů chudých a chudin
ských nadací, rozpočet c. k. měst. okres. školní rady,
koratoria vyšší obch, školy (potřeba 28.168 71.,úhrada
23.136 21.) echváleny en bloc,

Politický přehled,
Ministerstvo pracuje © smiřovací

akeli parou. Na smiřovacích pracích súčastnění
ministři rozdělili mezi sebe veškerou látku k
zpracování, a konají pak úenně porady o veške
rých otázkách českoněmeckého smíru se týkajících.
Německá strana číní obeslání konferencí závislým
na předchozím obeslání říšské rady. Dle úmyslu
vlády měly se česko-německé punktace konati na
počátku února, Vláda pozve na konference strany,
které pak si 1amy zvolí delegářy. Z české strany
mají se účastniti konferencí: Mladočeši, Staročeši,
katoličtí konservativci z Moravy (jen?), konserva
tivní velkostatkáři, radikálové a zemědělci. Na
programu prý nebude pouze otázka jazyková, ale
porady se budou konati o celém kyomplexu če
sko-německých vyrovnacích otázek: mají se upra
viti jszykové poměry v Čechách a na Moravé (a
proč ne také veSlezsku ?), volební řády v Čechách
a na Moravě, má se zříditi nová obchodní a prů
myslová komora v Čechách, mají se utvořiti ná
rodní kurie v Čechách a Čechy se mají rozděliti
v politické volební kraje. Jsou to tedy punktace
z r. 1889, do nichž tentokrát částečně má býti
pojata i Morava. Vláda prý předloží konferencím
své předlohy, avšak nepovažuje jich za nezměni
telné. Členové konferencí budou míti ovšem právo
navrhovati své vlastní elaboráty. Konference budou
se konati v puláci předsedy ministerstva. „Ná
rodní Listy“ píší o podmínkách levice: »Pohlavači
německého souručenstva, jež pohromadě neudržuje
ani sebe skrovnější myšlenka politická, nýbrž je
dině a výhradně společná všem nenávist oproti
národu českému, sešli se již v pondělí, aby za
tepla uhradili se o tom, jak třeba zachovati se na
proti pozvání na konference, jež zaslal chef vlády
dr. Kórber předsedovi klubu německo pokroko
vého dru. Funkovi, Páni konference se zúčastní.
Nemají také příčiny, proč by tak neučinili, neboť
jazyková nařízení byla odvolána, čímž zmizela pří
éina, pro kterou pozvání dřívějších ministerstev
důsledně zamíteli. Nestojí nyní proti sobě činite
lové do jisté míry aspoň rovní, jako byli by stáli
sa platnosti jusykových nařísení, nýbrž právilego
vaní Němci s přebytkem jasykových práv a probí
ním Čechové německým Rakouskem národně pod
manění. Však více než communigué a než for
mální usnesení schůze nedělní zajímají nás pro
jevy při této příležitosti učiněné, Především pro
hlásili, še Němci nemají příčiny. saujati naproti
kabinetu Kórbrovu postavení nepřátelské, třeba že
v něm zasedají mužové tak prononcovani, jako
konservativci baron Glovanelli a bar. Cell. Však
se stejným důrazem bylo konstalováno,še všechny
německéstrany bes rozdílu trvají ohledně upravení
otásky jazykové roshodně a pevně na stanovisku,
ješ vytknuto bylo v tak sv.programu svatodušním
a še jakákoli odchylka od lohoto programu wa
prosto je vyloučena. — Prohlášení toto, které se
stalo dojista po zralém uvážení seriosními muži a
jemuž sluší tedy přiznati váhu a význam — ne
zůstane dojista bez vlivu rozhodnutí poslanců če
ských, mají-li se konferencí, jež vláda zamýšlí
svolati, zúčastniti čili ne. Prohlásí-li drubý účast
ník způsobem tak určitým a veškeru pochybnost
vylučujícím, že všechno namáhání jest marné při
měti ho k tomu, aby uchýlil se od posice, kterou
byl ve sporné otázce zaujal, pak dle našeho mí
nění všech rozumných lidí všechno vyjednávání je
předem marné, Neboť s touže rozhodností a urči
tostí prohlásiti si dovolíme ne pouze jmenem zá
stupců národa našebo ve sborech representativních,
nýbrž jmenem věcho lidu českého, že na stano
visko, jež v ohledu jazykovém vytčeno je v ně
meckém svatodušním programu, nikdy nepřistou
píme, Víme velmi dobře, co následovati bude po

zcela jistém zmaru smiřovacích konferencí, víme,
že my nezdar ten odneseme a že kruté bude nám
prodělávati zkoušky — všsk nehrozíme se jich.
Co snamená svatodušní program Němců? Před
pokládá především rozdělení země a zřízení tak
zv. uzavřeného území německéko a úplné vylou
čení češtiny z tohoto území. Znamená ale zároveň
uzákonění němčiny za jszyk privilegovaný ve všem
státě, tedy i na území ryze českém. Věru, učiniti
národu českému takový návrh smíru ve vlastním
jeho domově, je urážka, kterou KaždýČech s nej
větším rozhorlením odmítne«. — +Nár. Listya
přitnávají dnes, co »Obnova« již dávno dle pravdy
českému lidu do očí řekla. «Obnova« ovšem také
trvá na svém výroku, že Bedeniovy jazykové na
řízení nemely té ceny, kterou jim přikládali pp.
dr. Pacák, Kaizl, Engel a jiní, ona těž jediný z
listu českých poctivě a otevřené doznala, že již
Gautschovy ordonance šly daleko pod ústupky,
které nám roku 1890 povolovali Němci a ministři
ve vídeňských punktacích. Část Némců, němečtí
lidovci Lemisch, Girstmajer atd., kteří stojí pod
vlivem Schěnerera a Wolfe, nechtí nám povolili
ani to, k čemu by ochotní byli Chlumecký, Ba
reuther, Funke, Gross, Pergelt, Schwegel, Stůrgkh
a Liechtenstein, ba i Hochenburger a Hofmann
von Wellenhot. Alpští Němci radikálové jsou
stejně zuřiví, jako naši Prušáci, Vyrovnávací kon
ference budou míti dle »N. Fr. Presse« první
schůzi dne 5. února. Dle tobo by se sešla říšská
rada až v posledním týdnu měsíce února, neboť
vláda si přeje, aby před 1. březnem jí byl povolen
žáaaný počet vojenských nováčků. Bude-li se proti
jich povolení dělati obstrukce, bude prý říšská
rada uzavřena a v nyuějším složení by se již ne
sešla. Mírnější Němci prý si přejí dělnosť par'a
mentu. Avšak máme ji my Čechové umožniti kr va
vými ústupky z naší strany.

Moravské pumktace. Jak známorozcila
se tnoravská vyrovnávací komise, poněvadž chytří
Němci pravili, že nemohou dáti určitou odpověď
na otázku českých předáků: Jak se zachovají mo
ravští Němci k svatudušnímu programu Němců,
který dr. Žáček, Stránský i jiní prohlásili za ne
přijatelný. Moravská stálá vyrovnávací komise, v
níž jsou zastoupeny všecky sněmovní strany, trvá
sice dosud, ale nový předseda ministerstva, šlechtic
Kódrber, usiluje o zřízení nové vyrovnávací ko
mise. Moravští Němci nechtí se patrně bez tous
hlasu ostatních Němců v Rekousku k ničemu za
vázati. Nechtí-li však Němci vyjednávati s Čechy
jako národ s národem, nechtí li dodržeti úmluv,
o nichž se po případě dohodnou, pak by Mora
vané s moravskými Němci vyjednávali zcela be
záčelně. Vůdci německých stran vystoupili vůči
Kórbrovým úmyslům tak zpupně a odmítavě, že
jejich rozhodnutí musilo urazit všecky české,polské,
jihoslovanské a vůbec umírněné poslance, Němci
chtí napřed svůj justament « pak prý chtí vyjed
návat. Moravu zastupoval na konferenci vůdců
moravský říšský poslanec dr. Gross, který není
ani moravským zemským poslancem, aní rozeným,
ani příslušným moravským Němcem, nýbrž Víde
ňákem a Dolnorakušákem. A justamentu tohoto
pána mají se podrobiti rodní synové sesterské Mo
ravěnky? Půjdou-li zástupci Moravy na vídeňské
konference, pak mohou jednati v souhlasu jen s
Čechy a Slezany, jakož i s pravicí, od níž musí
ovšem očekávati vydatnější podporu, než dosud,

V Maďarli svítá? Novýmaďarskýtýden
ník >Uj Magyar Szemle“ uveřejňuje stať o libe
rální strannické vládě v Uhrách. Stať tuto prý psala
osobnosť, skterá stála nějaký čas v čele politic
kého života v Uhrách« (hrabě Julius Szapáry ?).
O posavadním systému »liberální reakce pod pla
štíkem korrupce« pronáší spisovatel zdrcující kri
tiku a dokazuje, že »obratu« jest velice potřeba,
Nový směr může býti zahájen jen úplným odstra
něním úzkých mezí strannického státu, který byl
svou a východištém veškerého Tiszova státnického
umění. Nebof ani monopol strannické vlády ani
jednostrannost dogmatu o liberalismu nemohou
rozvinouti veškeré síly, které v národě veškerém
spí. Tak zvané realně politické stanovisko příčí ae
úplně uherské ústavě. Tato realní politika vychází
ze stanoviska, ovládati celek pomocí jednotlivců,
kdežto naopak jednotlivci od celku ovládání býti
musí. Musíme socialné síly a síly národnostní
uvolniti a tyto mohutnému národnímu rozvoji
přivtěliti. Uhry nemohou postrádati cnen velký
kapitál intelligence, která jim zpupnosť nesmiři
telnosti a fixní idea stavovských tříd odnímají.
Jest zjevem zajisté pozoruhodným, když smí v
Uhrách dnes politik vysloviti míoční, které ještě
před 10 lety bylo zrádcováno, čehož na sobě sa
mém nejvíce zakusil poslanec Moczony, když se
byl vyslovil pro volnost a součinnost všech ná
rodností v Uhrách, »Zrádce státní ideje maďarské«
byl tehdy ukřičen, uplván, až se musil vzdáti man
dátu a uchýliti se jsko zrádce do tichého soukro
mého života. Dnes smí se v Uhrách odvážiti po
litik mluviti o uvolnění uherských národností aniž
by více talmi-Maďaři měli odvahu, jej ubiti,
Patrně mají již i praví Maďaři dosti vládnoucí ži
dovské maďarskosti. Poslanci Ugroň, Hollo směli
letos mluviti bez kaceřování se strany vládnoucí
a uberské listy buď rozmluvu mocnáře s drem
Stránským umičeli, anebo dosti sympatiozy vůčí
Čechům se stavěly. Košutův +Eděrtérteš«, Ugro
náv »Budapešti Hirlap, článek Bartbův v »Maďar



orságu« a úvaby v polovládním Budapešti Napló
psali o Češích příznivě a ujímalí se nás vůči pře
hmatům německých naclonálů. Toť jsou známky
jistého vystřízlivění v Uhrách.

© kvotě bude předseda ministerstva Kórber
znova vyjednávati s uberskou vládou v Budapešti.
Kvota ustanovena císařem jen do konce června a
musí se proto kvotové deputace opět sejíti, aby
se o trvalém dohodnutí o výši kvoty dohodly.

ský sněm měmecký jest následkem
jednání sniglických námořních velitelů, kteří na
neutrálním území keprovali již více německých
lodí obchodních, roziročen a. roztrpčení
Anglii dal výraz teké státní sekretář Bůlow a s
roztrpčením německého lidu musí počítati také
císař Vilém, vouk anglické královny.

Na bejlšti jihoafrickém nechaliburo
vé Angličany přejíti řeku Tugelu a sice 11, ledna
překročila Tugelu brigada Dundonaldova, Lyttle
tonova a divise Warrenova. Generál Buller vydal
rozkaz: „Táhneme osvoboditi své soudruhy v La
dysmitbu, zpátky se nesmíl« Taková věc se
snáze řekne, než vykoná. Angličané přešli sice Tu
gelu u Pontgiterdriftu a podařilo se jim dostati se na
západ až k Acten Homesu, než k Dewdropu ak La
dysmitbu proniknouti nemohli. Buři ustoupili za
dva dny vždy a 1 kilometr, tedy asi z Hradce

ve vyšších postaveních a jmenovitě strmý Spionkop
Warren nemohl ani dobýti ani obejíti a odříznouti
tak-bury od Ladysmithu a od Oránska i Tran

do jejich vlasti a chtěli je u Ladysmithu mezi
dvěma ohni potřiti. Nepodařilo se jim dobýti ani
Ladysmith, ano obkličovací manevr Warrenův se
úplně stroskotai. Warren utrpěl od 11. ledna
strašné ztráty, hrozí mu zkáza úplná neb osud
generála Whita vLa ysmitbu, kde hlad a tyf
stále více se zmahá. buller vydal rozkaz: zpát
ky se jíti nesmí asi marně, Pak-li za Tugelu
se rychle nevrátil, učiní tek asi brzy. Síly Angli
čanů na potření burů daleko ještě. nestačí.

Drobnáobrana.
Nejlepší odpověď rouhačským pa

storům. Předuí švédský bohoslovec protestant
ský Kroik-Touning vstoupil do katolické církve.
Nejdříve jej naklouila ke katolické církvi myšlén
ka, že musi míti Kristova církev viditelnou hlavu
a že jí nikdo býti nemůže než li nástupce sv. Pe

tra — pk papež. Uznal potřebu zpovědi. aponěvadž ji Lutberzavrhl, ukázal, že nezná Kri
stova ducha. Proto studoval důkladně základní
katolické nauky, « následek toho byl, že největší
protestantský bohoslovec přestoupil na katolickou
víra. — Něco podobnáho ge stalo v Americe. Dr.
de Gosta, nejlepší lutheránský učenec v Novém
Yurku přestoupil do katolické církve, a listy ozna
mojí, že ještě na 100 lutheránských pastorů hodlá
opustiti Luthra a státi se členy katolické církve.
Tak jednají mužové, kteří mojí rozhled a učeností
vynikají. Právem se tvrdí, že církev katolická
£ jiných vyznání přijímá výkvět, kdežto zanechá
vá jiným plev. Viděti to nejlépe na těch, kdož. mění
víru jako kabát a na komando Wolfů i Šádků
s lehkým srdcem blásají: Pryč od Říma! Pryč od

Drobné zprávy.
Zprávy dlécesmí: Jmenování jsou: p.

Dr. Vinc. Ratb, koneist. rada, professor theologie, p.
František Keraer, konsiet. rada a eekretář, p. Dr. Ferd.
Beneš, b. n.ťář, professor theologie, radami diócesního
církevního soudu; p. Dr. Guet. Domabyl, professor
theologie, sekretářemtéhoš soudu. Ustanovení: p.
Ant. Svatoš, farář ve Vraclaví, za děkana do Vys.
Mýta, p. Jos. Okroublický, za kaplana do Mládkova,
p. Ant. Svatoš, kaplan v Červ. Kostelci, za kaplana
do :Chvalkovic, p. Frt. Prudič, kaplan Chvalkovický,
za kaplana do Červ. Kostelce, p. Václ. Šitina, kaplan,
sa adminietr. v Hronově. V Pánu zesnul: p. Jos.Kra.
pil, jubilár, konsist. rada, děkan ve Skutči+ 20. led
na, (naroz. r. 1816, vysv. 1841.) Na odpočinek vatou
pil: p. Jos. Buchar, farář ve Vlčkovicích. Upráznila
se fara ve Vlčkovicích, patron. náboš. matice od 1.
ledna; fara ve Vraclavi, patron. věnného města Vy
soké Mýto, od 20. ledna; děkanství ve Skutči, patron.

Sňatek -svůj budou dne 6. února 1900ala
viti ve farním chrámu Páně ev. Stanislava v Sendra

slance Jana Jaroše, a pan Josef Nálevka.
Jeho Biskupská MilostEdvard Jan

Nep. Brymych daroval nově založené katolické
národní jednotě v Pardubicích 40 K, za kterýšto dar

Spolek průmyslníků pro pojišťo
vání proti úrazům tělesným sabéjídnem
1. února 1900 v Hradci Králové svoji Činnost a svě
žil hlavní zastoupení osvědčené síle panu Janu Zem
kovi, bývalému vrchnímu úředníku pojišťovny „Fon
ciére“ v Praze. Blišší viz inserát.

Pivní krejear zvýšen v Hradel Kr.
Úmysl městské rady zdejší navrbnonti obecnímu za
stopitelatvu zvýšení pivního krejcaru v Hradci Krá
lové z 71 krejcarů na 1 zl, 70 kr. počínaje dnem 10.

května, spůsobil v městě našem a zvláště v kruzích
pánů hostinských e pijaků piva nepopíratelný roz
ruch. Minalý čtvrtek Konali páni hostinští a zástupci
HII. volebního sboru schůzi v místnostech Živnosten
ako-řemeslnické besedy, v pátek pak veřejnou uchůsi,
v které svému rozhořčení dali nepopíratelný průchod.
Přemýšleno a raděno všelijak, jak nastávající hostin
ské krisi a pijáckému štrsjkn čeliti. Združování pa
travin problašají četní národohospodářěrí spisovatelé
sa největší zločin na lida páchaný. Také Jeho Excel
lence, pun bývalý finanční ministr, dr. Josef Kaizl
jako universitní professor a poslanec prohlašoval da
ně ze spotřeby za ty nejnespravedlnější. Avšak Excel
lence jako finanční min'str ukázal se býti největším
fiskaliston a zvýšil právě spotřební daně jako žádný
finanční ministr před ním toho neučinil. Praxe prý
je jiná neš-li theorie a někteří prohlašují pití za lu
xus a poněvadě prý není pivo ani žádnoa potravou
a nechová ani 10, výživné látky, tedy páni pijáci ať
prý jen pletí. Výsledek sobotní schůze obecního za
stupitelstva se očekával s velikým napjetím. Četní
hostinátí a konumenti pivabyli mezi poslacbačí pří
tomni. Pane to, to je dobrý,to si délaj, radil jeden,
druhý byl pro přirážky činžovní, obilní, z masa, z ví
na, kořalky, k přímým daním atd. Probéřeme, jaké
finanční výsledky by avi mály jednotlivé návrh . Za
vedení 'tržného z každého na trb přivezeného pytle obilí
obnosem 1 krejcaru by po náhledu mnobých obci
mnoho nevyneslo,odvrátilo bý rolníky od návštěvy trhů
hřadeckých a poškodilo by nejvíce veškeré hradecké
živnostníky a řemeslníky, zvláště pak pany hostinské.
Drahý návrh, zvýšiti posavadní 100/, obecní přirážka
o 30 £. j. na 409, vynesl by při uskutečnění obci
17.100 gl., ale přirážky tyto by stihly nejvíce řemesl
níky a znehodnotily by po náhledu mnohých cenu a
výnos královébradeckých měšťanských domů a kdo by
mohl, odstěhoval prý by se na Předměstí Další návrh
by byl zavésti městskou přirážku na maso do Hradce
na trh přivezené snebo z dobytčat nu městských jat
kách poraženého. V Chradimi na př. mají 16, při
rážku z masa, jinde platí z 1 kila 3 až 6 krejcarů.
Do Králové Hradce se na trh přiveze anebo se na
jatkách z poraženého dobytka vytěží masa přes
480.000 kilcgramů. Kdyby se tedy v Králové Hradci
zavedla z každého kilogramu masa obecní přirážka
4 kr., tedy by vyneula 19 +00 zl., kterážto suma by
stačila na abraževí schodku v obecním rozpočtu Jiná
jest otázka, co by tomu řekli páni řezníci a domácí
hospodyně. Stojí dnes 1 kilogram masa hovězího 60—
64, telecího 64, vepřového 7%—80 a skopového 60 kr.
Zdražesí každého kilogramu masa o 4 kr. vyvolalo
by asi ve všech domácnostech větší neb menší revo
loci a s pány řezníky nejsou také žádné žerty. Přijde
ještě v úvahu nájemné z vinnéh» a kofalečníhokrej
caru. První nese města 626 zl. a druhá 2200 zlatých.
Z každéno hektolitra vína platí se v Hradci městu
vinného tácu 1'4z zl. a eráru se plati akcis 240 zl,
tedy dohromady přes 430 zl. Kdyby se v městě vin
ný tác zdesateronásobnil, vynesl by 6%50 zl. a při
tom by každý čtvrtlitr. vína podražil nejméně o 4 kr.,
celý litr pak o 141/, krejcaru. Co se v Hradci prodá
kořalky, to je tajemstvím židů Friinkla, Kobna a Net
tla. Nyní vynáší nájem kořalečního krejcaru 2200 zl.
Kdyby se bodně zvýšil a město vybírání kořslečního
krejcara převzalo, docílil by we ovšem značný výnos.
Jest však otázkou, zda-li a do jaké míry by zemský
sněm zvýšení vinného a kořalečního krejcarů povolil.
Moc by toho asi nebylo. Zbýval by ještě prostředek,
zvýšiti posavadní činžovní groš z posavadních 89, na
7%, kteréžto zvýšení by vyneslo asi 12000 zlatých.
V Hradci máme však činže jako v Praze a jest otáz
ks, jak by so k zvýšení činžovního krejcaru chovali
páni nájemníci a jak páni domácí, pokud by sebře
meno převalilo na ty nebo ony a pokud by přispělo
k zalidnění nebo vylidnění Hradce. Kombinovaným
zvýšením příjmů z některých pramenů zde uvedených
dal by se praeliminovaný nekrytý schodek per
15.031'97*/, zl. ovšem ubraditi. Městská rada neviděla
se však však nucena sáhnouti k těmto krajním pro
středkům, domnívajíc se, že zvýšením posavadní při
rážky pivní z 71 kr. na 170 zl. per hektolitr dá se
na 14.46097'/, zl. zmenšený nehražený echodek uhra
diti. Nájemné z pivního krejcara neslo předloni
12.887-10 zl., v leni 13.008 zl. a na letošek je rozpo
čten výnos na 18.025 zl. Pak-li zemský výbor a rněm
dádané zvýšení pivního krejcara povolí, vynesl by
pivní krejcar příště každoročně o 16—18 tisíc zlatých
více než dornd. Na počátku své řeči pravil etarosta
města, pan dr. Fr. Ulrich, že je sice nepopulární
zvyšovat spotřeby, alo myslí, že zvýšení pívní přiráž
ky nestihne trvale hostinské, nýbrž že se brzy přenese
na konsumující obecenstvo. Snad we v obecenstvu ne
setká zdražení pivao th sodporem. Obavy, že zdejší
obyvatelatvo bude se vybýbati hostincům v Hradci a že
bude choditi na pivo do hostinců za městem, se ne
obává Pak pravil: Mně je při této bolestné dani pou
ze líto nejchudší třídy, která jednu neb dvě sklenice
piva na posílení potřebuje; ale prozatím 8e nedá lepší
nábrady na ubražení schodku v městekých vydajích
najiti, Chudí lidé ei mohou větší výdaj zdražiti opět
sdražením své práce. Zdražovati každý pytel obilí nu
trh přivezeného o 1 kr. a bíti tak rolníka, který je
nyní všude bit, ještě více, nejde, neboť rolníci ty ne
jeli na trh do Králové Hradce, nybrž do Předměstí a
okolních měst. My máme již všemožné poplatky, čin
žovní, tržní, psí atd. atd., není vůbec žádné dávky,
kterou bychom v Hradci již neměli. Štaví-li se živ
nostníci proti zvýšení pivního krejcaru, pak by se
musili přirážky k přímým daním o 309, zvýšit. Živ
nostníci by tak byli sami proti sobě, neboť v nových
domech (v sasančním obvodu) byli by ti bohatí od
obecních přirážek na dlouhou řadu let osvobozeni,
kdešto majitelé starých domů a řemeslníci by museli
zvýšené přirážky platit. Mnozí poplatníci se staví
proti svým vlastním zájmům. Někteří majitelé domů
na náměstí jsou ovšem boháči, ale přemnozí jsou
chodí a ti by nesli zvýšení obecních přirážek velmi
těžce.Na to přečetl pak pan starosta petici ho
stinekých. Při zahájení debaty pravil p. Neko
vařík, že v městě následkem zamýšleného zvýšení
pivního krejcaru nastal jinde nebývalý rozruch.
Živnost hostinských bude na jistý čas ohrožena, děl

níci ponesou zdražení piva těžce, neboť budou musit

platit stejně jako ti bohatí; myslí, že by ce měla za
vésti přirážka 1 krejcara na každý pytel obilí, do
trhu přivezeného. Pan Pinkava se přimlouvá, aby
se pivní krejcsr nezvýšoval a aby se zvýšená daň na
hostinského a chudého člověka neuvalovala; myslí,
že by se s bonráním kolny a náspů před Adalberti
nem, které bude stát přes 12.000 zl., mohlo ještě po
čkat. Pan Petříček myslí, že by se to bourání mo
hlo aspoň na rok odročit. Pan starosta dr. Ulrich

raví, že všechny bloky na ráně jmenovitě na nábřeží
ežící, jsou jiš prodány. Nemá-li pevnostaí dluh pro
město a poplatníky státi se těškým břemenem, musí
se nové bloky na staveniště prodávat. Jinde nentrží
me za pevnostní pozemky mucho, ale dobře půjdou
na odbyt pozemky naproti Adalbertinu stojíci, kde
se nalézá kolna. Tato se zbourat musí. Ví se ze sku
šenosti, jak těžké a loudavé jest jednání s vojenským
erárem. Odročením bourání kolny na jeden rok nic se
nepomůže, neboť začne-li se již letos bourati, bude
ji možno teprve za 2 leta prodat. Pan dr. Zimmer
pravil: Uvážili jsme vše, nechtěli jsme živnost hostin
skou poškodit. Zvýšená pivní přirážka převalí se bez
toho na konsnmenty. Výtka, že se zdražuje chudému
lidu potrava, není správná; vědyt pivo nemá ani 1
procento živných látek. Má jen alkohol v sobě, tím
se způsobnjí jen nervosa a přivodí se různé nemoce
a pivní přirážkou nezdražojí se žádné potraviny. Sa
laristé, kteří by mohli proti zvýšení pivního krejcara
brojit, ti jsou spokojení (Hluk a posměšné poznámky
v obecenstvu). Pan dr. Fultner uvedl na to, že po
třeby města stále rostou. Dosavadní vodárna nestačí
a bude ji třeba nákladem asi 70.000 zl. rekonstrno
vat. Zúrokováním a umořením této půjčky stíží se
břemeno obce ročně o 3500 zl. Dále třeba urvážiti, že
plynárna je 30 let stará rachotina a že brzy bude
třebu stavět buď novou plynárnu nebo zavésti elek
trické osvětlení. To bude státi přes 100.000 zl. Dále
chcete lidové lázně; ty budou paasivní, nevýnosné, obec
bude musit na ně doplácet. Chcete městský park,
upravení náměstí, novou kanalisaci, chcete jiné a jiné
zařízení a opravy. To všecko bude vyžadovati stále
rostoucí obecní náklady. Jete-li proti zvýšení pivní
přirážky, tím všecky tyto požadované projekty zabí
jíte a jich provedení činíte nemožným. Země a okres
zvyšují jstále přirážky, potřeby školníhu okresu ro
stou, školní přirážky budou se mueit zvýšit a kdyby
se zvýšila obecní přirážka k přímým daním, tu by
tyto vzrostly dobromady třeba přes 1509, a páni do
mácí by se protivili všem novým břemenům. Dříve
byla povolena přirážka pivní z každého mázu piva
1 kr. Když pak mázy a vědra ustoapily litrům a
hektolitrům, tedy při každém litra se přirážka zmen
šila z 1 krejcara pouze na 0-71 krejcarů; ale páni
hostinští zdražili ceny piva jednoho bektolitra v ho
stinských místnostech hned o 2 zl. a při prodeji přes
olici o 1 zl. Dali si tedy od konsumentů platit celý
pivní- krejenr 71 kr. a sobě nechali si od obecenstva
připlácet mimo to až 1-29 zl. Hostinští tedy tenkrát
ceny piva poměrně nestanovili a využitkovali zavedení
pivního krejcaru pro sebe. (Hlačný odpor a různé po
známky). Kdyby město z pytlů obilí na trh přiveze
ných mělo vybírati po 1 krejcara, kolik pak pytlů
obilí by ee masilo na trh přivést, aby stačilo na
uhražení schodku? Utrpěla by tím také návštěva trhů
a tím by poškozeni byli nejvíce bradečtí živnostníci
(Odpor). Zvýšení pivní přirážky je tedy spravedlivá
míra pro všecky (Smích a hluk) a hlasujte proto pá
nové poctivě a spravedlivě pro zájmy naší obce!
(Vzrošení v obscenatva). Na to dal starosta pan dr.
Ulrich hlasovat o návrhu městské rady, aby pivní
přirážka byla zvýšena z 71 kr, na 170 zl. Návrh byl
přijat 22 hlasy. Proti němu hlasovali pp.Dvořák,
Knyp!, Valeš, Růžička, Pinkava, Petříček a Hlava.
(Hlasy: Hanba! Chadým přirážet pivo a víno nechat.
Nepokoj.) Tím byla schůze skončena. Po schodišti,
na ulici i doma ovšem všady živě rokováno 0 zvýšení
pivní přirážky, následkem čehož chtí někteří páni ho
stinští zvýšit půllitry piva o 1 až 2 haléře.

Veňškeří obchodníci a živnostníci
upozorňují se v zájmu vlastním na $ 88. zákona ze
dne 25. října 1896 č. ř. z. 220, dle něhož každý po
platník, jenž se provozování podniku vzdá, povinen
jest totéž do čtyř neděl u c. k. okres. hejtmanství
oznámiti a není třeba oznámení toto platebními roz
kazy doložiti. Na případná oznámení, podaná u c. k.
berních neb obecních úřadů, lze teprv ode dne. zane
sení v podacím protokole c. k. okr. hejtmanství sře
tele vzíti. Poněvadž oznámení takové nezřídka pozdě
dochází, jest to na ujmu poplatníků, jimž daň teprv
počátkem téhož čtvrtletí odepsati lze, jež následuje
dni u c. k. okr. hojtmanství podaného oznámení.

Pan Frant. Černý, majiteldomův Hradci
Králové č. 311., rodem z Dívce, podrobiv se v těchto
dnech zkouškám u c. k. místodržitelství, stal se úř.
opráv. mistrem zednickým.

Školní kapli zdejších obecných a
měšťanských škol dostalo se ještě v roce mi
nulém značného dara 100 koran od nejmenovaného
dobrodince, jichž užito bylo k zaplacení kalicha, jejž
uměle zhotovil p. Tengler v Praze. O výzdobu oltáře
ve své svatyni starají se nynější i bývalé žákyně

školy měšťanské i obecné, přinášejíc si květiny příro“zenéi umělé, namnoze vlastnoručně pracovaně. —
Bůh odplať všem dobrodincům! — O další milodary
prosí laskavé dobrodince Jan Černý, katecheta.

Z kruhů hostinských. Ministerskýmna
řízením ze dne 80. března 1899. č. 64. Ť. z. jest to
Jskohostinským (a pivovarům jen ve styku s prvěj
šími) dovoleno používati láhví s patentní uzav rkou,

oněvadě dle téhož nařízení stáčení piva do láhvi
koncesí a zvláštním zákonným ustanovenímpodmí
něno jest a prodavači piva v láhvích ustanovení těchto
nadbají. Jest v zájmu živností hostinských a v zájmu
každého jednotlivéhopříslušníka divností této, aby
každý v pádu, že by někdo v obci neb v okolí jeho
obchod s pivem v láhvích proti svrchu jmenovanému
ministerskému nařízení provozoval, jména těchto pro
davačů výboru spolku hostinských pro Hradec hrá
lové a okolí oznámil, který zajisté potřebné kroky ku
zamezení nepřístojností těchto na příslušných místech
učiní, aby zlo, které nás tak velice poškozuje obme



seno bylo. Zároveňdoporné jeme, aby páni hostinštíobchodu s pivem v láhbvích eami 60 ujeli neb dle
avrchu jmenovaného min. nařísení jim jisté výhody
poskytnuty jsou.

Dary n „Adalbertinum.“ (ys.dp. a.
Seidl, farář v Černilově10 sl., vdp. Pišl, farářv vbytovicích 10 sl., vdp. J. Bami, farář v Chotěborkách
8 sl., vdp. V.Fache, b. vikář ve Vrajtě 10 sl. 00kr.,
vdp. Mašek, farář v Knířově 10 sl., dp. vicerektor
Orel d si. „Zaplat Pán Bůb!“

Veřejné předaášky v tevaryšské
Jednotě. Ku referátu o valné schůsí jednoty kato
lických tovaryšů dodáváme, še bylo přednášek loň

ského roku 10. Přednášeli: J. M. ndp. biskup, gtit. pp. kanovník Soukup, prof.Miřiovský, Dr.
Horský, redaktor Bipp, ředitel Dumek, vicerektor
Orel dvakráte),kočárník Buben a Dr. Beyl. —

Minalou neděli dne 21. t. m. přednášel P kaplan J.Sobotka „O socislním významu neděle.“ Promy
šlená tato úraha byla poslochačstvem vřele přijata.
„Zdař Bůh |“

O změně v nástupnictví na rakou
ský trům se mluví opět v novinéch. Jeho Veli
čenstvo císař připil prý při rod'nué bostině synovi
arciknížete Otty, 12ti letémo arciknížeti Karlu Fran
tiškovi, jsko svému nástopci. Tato okolnost by před
pokládala, še arciknížata František Ferdinand £ Este
a Otto se vzdají trůnu. Pravdivosti této zprávy nevě
říme, neboť dle pragmatické sankce, kterou bez savo
lenf zemských sněmů nikdo měniti nesmí, může se
někdo vzdáti trůnu teprve pak, až následkem úmrtí
neb odstoupení panovníka trůn se oprázdní. Slyšeli
jeme na honech hlubockých před lety z vlastních úst
pana arciknítete Františka Ferdioande, že by byl
nejraději myslivcem, neboť povinností panovníka jsou
přecbtízné, možná také, že, až mu trůn připadne, p.
arcikníže ve prospěch svého bratra, arciknížete Otty
neb jeho nejstaršího syna trůna se vzdá, avšak dnes
pan arcikníže je zástupcem císeře při voj. manevrech
a při mnohých repraesentačních povinnostech, jest tedy
dle všech práv rodu nástopcem trůnu sám.

Generálním guvernérem rak. uhor
ské banky stsne prý se dr, rytířBiliňski, Je
snad vládě mezi vůdci pravice nepobodlným?

C. k. zemská školní rada. Ve schůzi
českého odboru c. k. zemské školní rady, konané dne
16. t. m., učiněna mimo jiná tato usnesení: V zásadě
povoleno vyškolení politické obce Řemdějova ze školní
obce Zruče a zřízení samostatné dvoutřídní školy
obecné v Novém Samechově, kteráž přikázána ku
školnímu okresu katnohorskému. Povoleno otevření
zatímní pobočky při chlapecké škole obecné v Roš
dalovicích (šk. okres jičínský).

Zemský výbor ve schůzi so dne 17. ledna
ustanovil ošetřovací sazbu ve veřejné nemocnici ve
Vysokém n. Jiz. částkou 1 K 44 h. 71 kr.) Zatímním

janktem zem. archivu jmenován byl JUDr. Jan B.
Novák.

Úmrtí. V úterý zemřel po těžké žaludeční
e ledvinové nemoci v stáří 61 lel vysoce zasloužilý
psu Vincenc Uzel, professor VIL třídy hodnostní
při zdejší c. k. realco, zkušební kommisař jednoroč
ních dobrovolníků a učitel frančiny na c.k, gymnasiu.
Pen prof. Uzel byl muž vynikajícího vědění, vycho
vatel výborný, učitel vzorný, vzácného taktu společen
ského a těšil se proto jak v celé. městě, tak u
sboru profesnorských a factva veliké vážnosti a oblibě.
Těle :ná schránka drahého zesnulého bude dnes v pátek
dne 26. ledna o půl 3 hodině odpol. z doma smatko
č. p. 241. v Komenské třídě vykropena a na Pou
chovském hřbitově k věčnému spánku uložena,

Při kompl zrakové kávy odporučnjese, vědy jemnější druh voliti, který silnější vo vůni
jest a tudíž při upotřebení také dráže nepřijde a při
tom mnohem lépe chutná. Zvláště se rozdíl v ceně

ři jemnějším druhu vynabradí, pak-li se zrnková
káva na polovina s Katbreinerovou kávou sladovou
míchá. Tato jiš všeobecně oblíbená směs osvědčuje se
co nejlépe v chuti i pro zdraví. Kathreinerová sladová
káva Kneippova obdrší pomocí výtažku z kávovníku
vůni zrnkové kávy, slačuje tudiž nepředstížitelným
způsobem oblíbenou a navyklou chuť zrakové kávy
s přednostmi domácího sladového přípravku. Kathrei
nerova sladová káva Kneippova nesmí se nikdy vyvá
ená prodávati a jest pravá jen ve známých původ
ních balíčkách, nechť se proto všude pouze toto ba
lení žádá a přijímá.

Vodovod pitmé vedy jest od včerejška
v plné činnosti a žene pramenitou vodu s pozemků
plotištěských naproti voj. prachárně do Králové Hrad
ce. Při nynějším zařízení je s to dodati do Hradce
sa minatu 480 litrů, tedy za hodinu asi 300 hektolitrů
vody. Potrubí stačí však na dodání dalších 500 hekto

litrů vody za hodinu, pak-li se parní síla svýší.

Zvěsti z východních Čech.

Z Potštýma. V Griesn u Bozenu zemřelpo
dlouhé trapné nemoci svobodný pán Jan Antonín

svobodný pán Dobřenský, poslanec zemskýamajitel velkostatku Potštýna, v stáří 46 let. Zvěčnělý
si hleděl pilně správy svého velkostatku a po celý
téměř rok v Potštýně také bydlíval. Chodina strácí
v něm avého dobrodince. Zvěčnělého oplakává jeho
vdova, rozená hraběnka Anna Kolovratová-Krakoveká
e synové Antonín (n. 1889) a Jindřich (n. 1892). Ba
ron Jan Dobřeneký na Chotěboři byl strýcem svěčně
lébo. Antonín Dobřenský byl šlechtic konservativní a

výletníkům potěýnekým učinil všecky avé lesy k jejich zotavení přístapnými. Mrtvola svěčnělého a
na bude převezena do Potštýna a zde někdy v

úterý neb ve středu pohřeb.
Z Dohaliček—Sádové. Dne 2. února

1900 koná národní jednota kat. mužů a jinochů

pod ochranou sv. Václava v Dobaličkách-Sádové
ve 2 bod, odp. v sále hostince p. Lud. Růžičky
v Dobalicích velnou scbůzi s tímto programem:
1. »O výchově ženského dorostu,« přednese ct.
paní Marie Trechtová, ředitelka hospod. školy ve
Stěžerácb. 2. +O tisku jakožto velmoci světové«,
promluví dp. Frant. Douda, předseda spolku a
farář v Dohalicích, 3, Volné návrhy. Potom přá
telské večírek. Hosté zvláště velect. paní a divky
budou vřele vítány.

Z Chvejma se nám píše, že zmizelá služ
ka pana lesmistra před svým zmizením nešla do
židovského krámu ve vsi ležícího kupovat a že
tam vůbec nikdy nenakupovala. Z Holic se nám
o zmizelé služce tvrdí, že byla velice hysterickou.

Z Opočna. Dne 19. ledna semřela ve Vídni
babička opočenského kníšete, Terezie kněšna z Collo
redo Manofeldu. —Zdejší řemeelnicko-šivnostensků be
seda v Opočně pořádá 11. února o 7. bodině večerní
přátelskou taneční zábava u Heinsů ve prospěch ne
mocných svých členů, Řádnou valnou hromadu koná
beseda 18. února.

Z Nev. Města m. et. Jednotlivéobcena
šeho okresu platí daně ve dny k jich odvádění berním
úřadem určené.

Ples čtenářsko-hospodářské Besedy
v Praskačce konsti so bude 28. ledna o 7 hod.
večer na sále P. J. Dolanského. Vatupné 2 koruoy.
Čistý výaos re prospěch místní knihovny.

Ministersuom pemsí dostane každý mi
petr, který byl J. V. císařem jmenován a v úřední
„W. Ztg.“ fádaě oznámen. Zda-lí byl někdo mini
strem den, týden, měsíc nebo rok, je lhostejno. Mi
nistorská pense obnáší 4000 zl.; avšak tuto malou
pensi dostanou jen bývalí poslanci neb tací bývalí mi
nistři, kteří nezastávali před tím vyšší státní úřady.
Pak-li bývalý ministr převezme jiný státní úřad, béře
plat ministra 10.000 zl., s k tomu aktivof přídavek,
Pak-li byl ministr propuštěn s výbradou, že císař jeho
slažeb opět dle potřeby poožije (na př. dr. Kaizl) ve
státní slažby, pak béře plný ministerský plat 10.000
sl., ovšem bes aktivních přídavků. Pak-li propuštěný
ministr byl před tím vysokým státním úředníkem, ne
př. odborným náčelníkem, pak béře plné výslušné
sekčního chefa 7000 zl. Kdyby na př. dr. Rezek byl
propuštěn bez výbrady opětuého jeho poušití ve státní
službě, dostal by pensi 7000 sl. Obyčejný plat 4000
2l. dostanou jen propuštění mínistři bývelí poslanci.
Avěak i těm se dostsne na přilepšenou buď jednoho
neb dvou úřadů s málou prací, Cblomeckému ns př.
přináší previdentetví jišní dráhy na 100000 zl. K mi
visterské penci je to již slušné pýilepšení, takže bar.
Cblumecký uepřijme ani úřad ministrpresidente, neboť
jako takový by měl i a aktivními přídavky pouze
26000 zl. V poslední době se počet ministrů ná
padně množí a páni poplatníci to tukó již v kapsách
svých cítí.

Jak podporují Uhry velko- 1 male
růmysi, o tom již několikrát jeme se zmínili.

Aby nbersbá vláda pohnula podnikatele k zakládání
závodů průmyslových v Uhrách, osvobodí je na celon
řadn 'et od daní a v poslední době dává jím i sta
veniště zdarma. Nyní usilaje uherská vlada téš o se
sílení stavu maloživnoatenského. Z popudu ministra
obchodu Hegedůse bylo zřízeno v r. 1899 maloživno
stenských společenstev 23, jimž náleželo 2.200 malo
živnostníků. Tato epolečenstva mají 350.000 korun
vlastního jmění a vláda uberská přiepěla na založení
sumu 130.000. U nás se budí chuť k zakládání prů

myslových podniků tím, žepolitické a sdravotní úřadyznesoadňojí postavení závodů a pani berní inspektoři
navalí živnostníkům co nejvíce daní. U nás chce stát
hned ze všeho těžit a zapomíná, že dobrý hospodář
klade napřed podnikům dobré sáklady, pak že pod
poroje jejich rozvoj a rozkvět a teprve, kdyš mají
existenci zabezpečenou, sačne z nich těšiti, t. j. sa
čne vybírati daně.

K orgamisaci evangelické strany
v Čechách. Dvojctihodný pan Šádek komandoval
dlouho se svými pány spolubratry Duškem, Kozákem,
Císařem a Žilkou mladočeskou strann v Čechách.Nyní
vypověděl p. Šádek Mladočechům boj a horoje pro

krokáře a realisty a pro organisaci orangeliků: „Nár.Listy“ se proti panu Šádkovi brání a „Plzeňský Ob
sor“, mladočeský orgán v Plzni, píše o protestantské
akcii: „Malé odhalení o nové organisaci v Čechách.

Tyto dny konala se na Mělníce — v okresu mělnickémjest šivel ovangelický poměrně i proti okresům ve vý
chodníchČechách silně zastoupen — důvěrná schůze
evangelíkův. Usnereno na ní, že má býti v Praze po
řísen a v červenci 1916, tedy u b00té výročí opálení
M.stra Jana Husi otevřen dům evangelický. Dům byl
by representačním domem evangelíkův, spolky evan

elické mají v něm nalézti stánek a pohostinnost atd.
o nevidět zřízena má býti zvláštní jednota erange

lická pro celé královatví, všude tam, kde jest aspoň
dvacet členův vyznání toho, mají býti sřízeny zvláštní
místní odbory této jednoty evangelické. Na důvěrné
schůsi mělnické, v níš řečnil i známý obhájce památky
Husovy p. Dušek, náměstek superintendenta kolínského,
sebráno také jiš ke zmíněnému účeli 40 zl. a další
sbírky budou co nevidět po celých Čechách, ovšem
jen v evangelických obcích pořádány. Však důvěrná
schůze evangelická na Mělnice byla i z jiných příčin
pro veřejný život náš důležita, Ve schůsi poukasováno
bylo na to, že evangelíci v Čecháchmimo církevní ča
sopisy své postrádaliaš dosud pablicistického orgánu
svého. Poukarováno pak k tomu, de takým mlavčím
ovangelíkům má býti na příště „Čns“, jenš za krátko
prý jiš s obdenníka v denník se smění aže jest tadíš

pr na místě, aby evangelíci list ten 00 nejvíce ode
(rali a aby o topří odbory jejich valy. Doporučováno také horlivě upisován: flýv pro list ten.

Jume zvědaví v kašdém případě, jak „Cas“ dovede
proplouti meziSoyllou filneemitskou a Charybdou ovan
gelicko-církovních tendencí, zvláště kdyš nad to chlu

bívá se, še vlastně unášeti se dává proudy opravdu li
berálními? Při blískosti protestantského Pruaka vy
vstávající mesi námi všeobecná organisace evangeli
není tak rovněžprosta důležitosti“ — —Mlaáočesků

pop které tak dlouho evangelíky protihorlivýmkatolíkům podporovali, počínaj tajsně úmyslu tak
mnobých pánůs ovangelického tábora prohlédat. Edo
chtěl idtkí ten věděl. h h„še pániv Kolíně, Čáslavi

Milníce, © Chocni vŘaaná, Potětýně, Čermnénd.u vali velice v o oprušáck m s
Gustava Adolfa. il jm spolkem

Nedostatek ublí jest zvláštěv Prase, ba
v celých Čechách veliký. Dělníci horničtí zahájili ve
všech uhelných dolech stávku v Čechách, i na Mo
ravě i ve Slezsku, V Praze obmezila elektrická drába
svoji jísdu, některé lokální dráby pro nedostatek uhlí,
musili zastavit doprava. Mnobé továrny a pivovary
£ téže příčiny budou noceny zastavit práci. Nedostat=
kem ublí trpí zvláště lid. Na ukončení stávky bor
nické je satím málo naděje. Zdá se, še sociálně de
mokratičtí vůjci jednají v dorozamění s abelnými ba
rony. Tito chtí trvale vyšroubovati ceny ublí na hore,
obecenstvo to musí zaplatit — 1 to nejchuděl — a
nějaké to procento výdě'ku hodí se horníkům na při
lepšenou. Však větší výdělek zmizí zase v krámech
a nálevnách židovských! Hospodářské, řemeslnické,
politické spolky a různé korporace měly by koueňně
posvednouti svého blasa proti vykořisťování zemí
českých se strany cizáckých ubelných baronů. Žádej
me důrazně vestátnění uhelných dolů, minerálních pre
menů a železných dolů,

Nakupte si dříví! Velkokapitelistéchtí
koupit šmabem ne velkostatcích veškeré zásoby dříví.
Je nebezpečí, že dřevařské rinky a trusty vyšroubojí
ceny dříví nestydatě nahoru, neboť budou míti ve
škeré zásoby dříví v rukou. V městských lesích krá
lovéhradeckých je přes 1000 metrů dříví na prodej.
Dle znalců počasí má býti únor a březen studený,
Kdo má tedy nedostatek paliva, ať si opatří dříví
včas, dokud je kapitalisté nekoupí.

VWPraze konala se volba starosty. Dle úmluv
s r. 1807 měl se státi starostou po Mladočechovi p.
dra Podlipnému, Staročech, p. dr. Srb, který byv
před 3 lety za starostu svolen, dobrovolně postoupil
své místo k vůli zachování pokoje v obci kandidátu
menšiny, pana dra Janu Podlipnému. Na zakročení

pana dra Engla njednaní kompromis nedodržen;zachování smíru v prašské obci a v národě to ssl
neprospěje, nebvť slovo má dělati muže. Oba kandi
dáti jsou mužové umírnění. Uznáváme, še p. dr. Pod
lipný, jemuž dělaly největší překášky prospěchářské
elementy ve vlastní jeho straně, dělal co mohl. Jeme
povděční tomu, že volba pražského starosty konáa
tentokrát bez obvyklého bohužel skandalisování. Ne
soublasíme s Časem, který činí s osobní mstivosti
výminku, ale pokládáme se strany Čáslavskýchi
skoskalických za dotěrnost, že chtí pražským obecním
starším předpisovat, koho mají za starostu volit. Sa
mi by si takové vměšování líbiti nedali ani se arran
Pražanů. Tito své poměry a potřeby nejlépe znají,
ať volí sobě tedy hlavu obce svobodně a poctivě dle
nejlepšího přesvědčeníku prospécha obcei národa. První
dvé volby atarosty zůstaly nerozhodny; přiužší volbě
byl týš výsledek. Podlipný dostal 42, Šeb 43 hlasů.
Žádný s kandidátů si sáun hlasunedal; 2 obecní starší
se do schůze nedostavili: sokol dr. Scheiner a p.ře
ditel Pokorný; p. inš. Lud. Fanta se vzdal hodnosti
obecního staršího. Ve čtvrtek se volba bude opakovati
a v pátek rozhodne teprve většina hlasů a nebade
třeba absolutní většiny 46 hlavů.

Na keňský a dob) těí trh dne22.ledna
t. r. v městě zdejším odbývaný bylo 881 koní roslič
ného druhu (k ohovu, potřebě, hříbat) pak 101 vůl,
88 býků, 226 krav, 22 telata a 8 kosy přivedeno.
Obchod byl čilý a súčastnilí se ho obchodníci domácí
i cisf. Příštítrh odbývati se bude v městě sdejším
13, března 1900.

Bradavice jak Ise odstraniti. Fran

couzský lékař Vilda odetraňoje bradavice obyčejnýmmýdlem mazavým. Namaže totiž mazlavého mýdla na
flanel a ten na noc přiloží na bradavici. Rosamí ee,
že lze, možno-li, také ve dne náplast nechati na bra
davici. Za 14 dní změkne tak, še ji pak snadno či
utým nehtem můžeme vyloupnoati.

Vápmo s očí Jak odstraníme. Nošťast
nou náhodou-li nám střikae do oka vápno, pak ihned
zastříkněme oko olejem. Tím zmírní se palčivá bol
zamezí účinky žíraviny a smírní také tření, jež pe
neb poloteknté těleso vždy spůsobuje v oku. Vod
věsk k vymývání oka neušívejme. Rozředíme ještě
více vápno, jehož účinek škodlivý se tím jenom zvý
duje a podporuje.

Hanácké usené klobasy dělají se
takte: Pokrají se na krátké asi 6 kilo libovéhove
přového masa (něco tučného se může dle libosti při
dati) a pak se všecko na drobno poseká, při čemš k
vůli nakyoutí masa může se přidávati do masa něco
vody. Posekané maso se osolí dle potřeby a pak se
na ně nasype asi 2 a půl deka tlnčeného pepře, 1
deka tlučeného koření, dvěetěpty kmínu na hrabo
potločeného, šest aš osm hřebičků a dle libosti též
Štěpta marjánských plev.Na to se na drebno poseká
velká cibule a men ička (hlavička' česneku. Toto
všechno se pak se sekaným masem dobře promíchá,
načeš se nabíjí klobásy do dobře vymočených a vy
mytých hovězích neb vepřových střev. Klobásy mohou
býti dlouhé jako jeden neb dva cervoláty, tak aby
tvořily menší neb větší porci a ovšem mohou býti také
tak dlouhé, že se jimi může tělo dvakrát nebo třikrát
opásat. Aby pří udění mohla dle potřeby voda i mast
posta unikat, propíchne se každá klobása jednou neb
dvakrát špojlem. Hotové klobásy, pak-li se dělaly «
čerstvého vepřovéhomasa, nechají se pak do drahého
dne ležet, aby se lépe zalohly, načež se nechají 4 aš
5 dní udit v komíně, kde se roštím neb dřívím topí.
K udění ue hodí nejlépe staré komíny ve venkovských
chatrčích. Takto usený klobás vydrší několik měsíců.

Aby pplonnjrěl ne humbálku, může se dát třeba doobilí. Plesnivé uzené klobásy se před použitím ovšem



umyjí. Uzené klobásy 60 nechají před jídlem asi půl
jny ve vodě vařit, při čemš se vidličkou propíchnou.

Uzené moravské klobásy chutnají se zelím a zemčaty
neb knedlíky výtečně. Je to vůbec strava pikentní,
kterou snese kašdý žaludek, jemuž se Česnek nepro
tiví. Lidé trpící šaladečními nemocemi $ nechutí k
jídlu, zostří a zlepší si chuť pojídáním urených klo

ů, které si může vdomácnostech každý připraviti.
Na Moravě, Slovači, Dolsko a Rasi, ba i na Kraňsku

jo klobásy uzené velmi oblíbeným jídlem. Doklomošno přidati též něco telecího masa.
Ples mladenců Plačických konáte

dne 1. února v hostinci p. Karla Ladvíka o 7 hodině
večerní ve prospěch školních pomůcek. Vetupné 2 K.

Hudba a zpěv.
Pen Karel Gordem, ruskýtenoristas 10

pranista uspořádaldne 25. listopadu v Prazea dne
27. v Českych Budějovicích koncert ve prospěch
dobročinný, v němž překvapil svými uměleckými
výkony a uspokojil nejváženější osobnosti obou
měst, jak o tom lichotivé přípisy, jichž se nám
dostalo k nahlédnutí, svědčí. Vysocí ruští státní
hodnostáři, diplomati a generálové, velkovévoda
hessenský a jeho sestry — švegruše to ruského
cara, velkovévoda lucemburský, vévoda nassavský,
princezna z Hohenzollernů, kníže Radziwil, přední
osobnosti ruské, německé, rakouské, uherské, fran
„couzské a italské šlechty, celá řada ndpp. arcibi
skupů s biskupů, ministrů, umělců a hodnostářů
chválí umělecké výkony a jeho dobročinnost. Tak
píše rektor české university, že p. Gordon pořá
„dal nezištně koncert ve prospěch českého student
stva a značný výtěžek mu odvedl, takže šlechetný
jeho čin zasluhuje nejlepšího odporučení. Reda
ktor »České Politiky« p. Bratršovský píše, že p.

-Gordon osvědčil k českému studenstvu | tolik
šlechetné mysli a obětavosti do té míry, že zaslu
buje plného uznání. Pan Anýž, redaktor »Národ.
Listů« píše, že p. Gordon získal si vděk a uznání
zejména u zástupců kruhů akademických. J. M.
ndp. biskup budějovický, dr. Říha a president
tamoího soudu p. Geist, oplývají rovněž chválou,
podivem a uznáním jeho umění zpěvnému. Jako
pěvec jest dle N. Mnichovských Zpráv jediným
svého druhu; vládne silným tenorem a hravědo
stupuje nejvyšších tonů. Jako sopranista fascinuje
posluchače opět jako zbožňovaná primadona, která
vyluzuje z hrdla ty nejskvostnější vřelé a licho
tivé zvuky. Beethovenovy, Stradellovy, Mozartovy
a jiné skladby a písně zapěl oslňujícím způsobem.
-Gordon dobyl si přízně ve všech srdcích a zane
chal v nich trvalou památku. Hándel, Cempana,
Oury Auber, Dyubinka, L' Abbé, Gounod, Boiel
dieu, Bizet, Ernst, Mattel a jiní věhlasní sklada
telé nalézají v Gordonovy věhlasného interpretu.
Karel Gordon jest Rus, který jako chudý selský
boch nedaleko Vilna na Litvé spatřil světlo světla
a hnán jsa do světa nevyslovitelnou tohou zdo
konaliti se ve svém umění, našel kovečně v Ber
líně svého mecenáše.

Slavná pěvkyně Arlonová a ruský generální
konsul J. Exc. Kudrjavcev t. č. ve Vídni umožnili,
aby se budebně vzdělal v Paříži, kdež oroslulá Viar
dot-Garcia jej zvláště podporovala. Odtud odebral
se do Milána, kdež se u slavných mistrů v zpěv
aém umění zdokonalil. Z Itale, kdež nalezl druhou
vlast, podniká umělecké výlety po celé pevnině a
pořádá koncerty ve prospěch chudých, potřebných
atadujících, léčebních a sirotčích ústavů, oprav a
staveb kostelů atd, Pan Gordon zpívá tenor i 80
pran stejně lehce a v koncertě až tři hodiny trva
jícím zapěl 15 až 20 ruských, německých, anglic
kých, francouzských a českých písní. +Wi+sba=
denské Noviny« píší, že neví, čemu se dříve
„obdivovati, jeho eminentnímu hlasovému fondu,
jeho oduševnělému, dramatickému přednesu anebo
jeho vytrvalosti. Přednes Gordonův jest plný tem
peramentu, oživený gestikulacemi. Zvonivý jeho
hlas okouzluje, a nepostrádá v lidových písních
též humor.. Vídeňská »Allg Ztg.« praví, že Gordon
je pěvcem mistrné techniky, zástupcem »bel canto«
(krásného zpěvu) v nejlepším smyslu. Silný, mo
butný ton, zvonivý čistý sopran uchvacuje k stej
nému obdivu. »Extraposte chválí Gordonovu vý
bornou vyškolenost s brilantní prostředky. Zvláště
jeho +pranový hlas musí se nazvati fenomenálním
a tak mnobá pěvkyně mohla by se pokládati za
šťastnou, míti takovou výši a koloraturu (bavitost
hlasovou). Není nám ovšem možno citovati po
„drobně nesčetné pochvalné a nadšené dopisy vy
pikajících osob a časopisů; podotýkáme jen, že
pěvec z Ruska dne 2. února ©uspořádá
v Hradci Král. koncert ve prospěch dostavení věží
na našem kathedrálním kostele sv. Ducha. Málo
který pěvec může se prokázati isk chotivými
-přípisy vznešených osoba vynikajících kritiků na
kontinentě, jako pan Gordon. Nepochybujeme —
bledice k tomu, že při koncertech pana Gordona
byla všady přečetná návštěva elitního obecenstva
že zpěv. a hudby milovné obecenstvo z Hradce
Králové a z celého kr je koncert jeho v městském
„divadle Klicperově dne 2. února co nejčetněji
navštíví.

Okrášlající spolek královéhradecký
„pořádá 7. února v Besedě koncert, při němž vý
tečná hudba Sokola kolínského 8 kapelníkem p.
JKmochem sebrá skladby Thomase, dra. Dvořáka,

Nováčka, Horného, Šťastného, Glinky, Smetany,
Macáks, Nápravníka, Čajkovského, Cibulky a Kmo
cha. Začátek koncertu o půl 8. hod. Vstupné pro
rodinu r zl, pro osobu 40 kr.

Dobročinný kemcert pořádáruský te
norista i sopranista Gordon ve prospěch do
stavění věží kathedrálního ohrámu Páně
v Hradoi Králové. Koncert konsti se bude
v pátek, dne 2. února 1900 V 7 hodin večer
v Klicperově divadle s následujícím programem:
r. Haendel: Arie z opery »Rinaldo«, Tenor. 2.
Oury: »Panis angelicus«, složeno pro svého pří
tele Gordona, Soprán. 3. Carnpana: »Romance«,
Tenor. 4. L'abbé A. Pierrot: »O crux ave«, slo
ženo pro svého přítele Gordona, Sopran. 5. Diu
binko: »Ne brani menja Rodnaja«, ruská píseň,
Tenor. 6. J. B. Pilloy: »Ave Maria«, složeno pro
svého přítele Gordona, Sopran. 7. Beethoven:
»Adelaide«, balada, Tenor. 8. J. B. Jeremiai:
Píseň Zájmy z »Písní otroka“, Sopran. 9. Gounod:
»Le Ciel a visité la Terre«, Sopran. 10. Mozart:
«Koncertní arie«, Tenor. 11. H. Pilloy: +O Salu
tarise, složeno pro svého přítele Gordona, Sopran.
12. Nešvera: »Dobré předsevzetí«, Sopran. 13.
Gordigiani: »Romances, Tenor. 14. Bizet: „La
Pastorala, Sopran. 15. Mattei: Romance +Non
torno«, Tenor. — Průvod na klavíru obstará p.
ředitel J. Wůnsch. Koncert slíbil navštíviti J. M.
ndp. biskup. Ceny míst: Lože6 zl. Křeslo zl. 1'50.
Sedadlo a tribune + zl. Sedadlo na galerii 40 kr.
Parket 50 kr. Parterre 20 kr. Studentský lístek do
parketu 20 kr. Galerie 35 kr. Studentský a vo
jenský lístek do parteru 15 kr.

Valnáhromada filharmonie v Hrad
el Králové konala se v pátek, dne 19. t. m.
v Besedě. Po schválení zpráv přijat byl návrh od
stupujícího výboru, na změnu stanov A návrh, aby
nejbližší řádný koncert konal se v březnu tr. —
Do výboru zvolení byli pp. Dr. L. Scheiner před
sedou, M. Nepeřený řiditelem, Ing. J. Stejskalmí.
stopředsedou, R. Souček jednatelem, J. Šaršon
pokladníkem, B. Konvalinka archivářem, J. Macák
obřadníkem a E. Přikryl správcem domu. —
Všichni P. T. výkonní hudebníci z Hradce Krá
lové a okolí se zdvořile zvou, aby vstoupili do
jednoty. Pravidelné zkoušky konají se v úterý a
v pátek od 8. hod, v Besedé. — Zkoušky k řád
nému koncertu již se počaly.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 20. ledna 1900. 1 hl.

ořeníce k 12:80—13-30, žito k 980—10-30, ječmana
k 8:00—8:80. ovna k 480—6 30, proso k 9 00—1000,
vikve k 10-00—1020, hrachu k 16'00—160, jshly k
18:00—0:00, krap 16:00—43:00. brarohorů k $60—800,
jetelového semínka červeného k 64'00—110'00, jetelo
vého semínka „inkernát) k 00-00—0000, máku k 2400
olejky k 0:00—0:00, Iněného semene k 17:00—20*00.
100 kg. šitných otrab k 11:00, pšenié. otrub k 1060,
1 kg. másla k 166—182, 1 kg. sádis vepřového k
1-44—1-60, tvarohu k 0-34—0'00, 1 vejce 9 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 20. ledna 1900.
pšenice 12-60 0-00, žito 9-20, 960, 10:80, ječmen 000
oves, 4:40 470, brách 14.40 21-00, čočka 3200 38-00
vikov 0— 0-—, jáhly 18-—, 22-— kroapy 30— 48—
brambory 240 360, vejce (kopa) 4:80 0:00, máslo 310,
8-84, tvarob 24 h, maso hovězí k 128, maso telecí
k 180, maso vepřové k 1*74, maso skopové k 1'13, wo
no k 5.20, sláma k 8—, k «ves 1340.——
Máš literární týden

Naše literární novinky:
Ottův. slovník naučný, sesit 344. . „. K —72
Jirásek, Spisy,2. vyd. seš. 136, . „Km
Hoeydak,Spisy, seš. 80.. . - - „ K—2
Novák, Z cyklu „Můj máj“ - . K 1—
Goncourtová,Renata Mauperinova „K-6)
Světlá, Spisy, seš. 30., . - . - - - K— 30
Světová knihovna, seš. 135—137., . - K— 40
Vrchlický, Spisy, seš. 187., « - „K-— 32
Ariosto, Zořivý Roland, seš. 3., . „ - K—'40
Světlá, Vesnický román, seš. 4,- - + K —30
Besedy lida, č. 7,. < © © + + * * K —'12
Zlatá Prahv (se Světosorem)č. 12. . K —40

©. » seš. 6, . K —66
Janča, Z města a venkova - . K 1
Hugo,Bídntoi,VI |.. + - -+ * K 2
Vrehlický, Sonbor vyd. spisů, XXXII. . K 140
Lumír,č. 13... © < © © ee K—%»M
Dr. Grégr, Kronika polit. událostí vr. 1899 K 2—
Kalendářevšehodruhustálenaskladě v boha

tém výběru
Tuto uvedené spisy jsou na skladě s na požádán

na ukázku zasílá

knihkupectví B. E, Tolmaná
v Hradei Králové, Velké nám. č. 26,

bliže lékárny.
(Založeno roku 1863.)

Čís. 764.

KONKURS.
Při městské obci Královéhradecké obsadí 86

provisorně na jedeu rok místo

policejního strážníka
III. třídy s ročním platem 480 korun, 16 procent.
drahotním příspěvkem, svobodným bytem, po pří“
padě s ročným bytným 240 kor., pak oděvem a
Jiným příslušenstvím dle zvláštního ustanovení,

Žádosti za udělení místa toho vlastnoručně

psané podány buďtež podepsanému úřadu purkmi
strovskému do 15. února t. r., opatřené průkazy,
že žadatel jest úplně zdrav, statné postavy, za
chovalý a ne starší 30 roků.

Přednost bude dána těm, kteří podají do
klady o chvalné činnosti své u některého sboru
hasičského ve větším městě,

Po osvědšené jednoroční službě stane se po
stoupení z III. do II. třídy se svýšeným platem a
drahotným.

Porkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 24. ledna 1900.

Starosta: Dr. Ulrich.
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„ilotického Hospodáře“

vyšlo právě roč. XI. číslo 1.
Žádejte je na ukázku, budete
míle překvapeni. ©Celoroční
předplatné 2 K 40h (1 zl. 20 kr.)

Administrace (v Miloticích
u Hranic.

ch
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Nejlepší prášek pro dobylek,
Barthelovo vápno plcní.
Rus. pat. maz wa kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadio na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M Barlie 8 00 Vídeň, X |

eplerova tlíte č. 21,

©O0000000000
Popis sdatma.



První Královéhradecká továrna nábytku. | X Stavební truhlářství.

zlatých a stříbrných skvostů, svatebních

JAN KALIS

M:POMETPTETN P PIP Ten E

Ignác V, Neškudla a syn
Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškudly, (aráře ve Yýprachticích)

| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
R Cenntky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

3 se na požádání franko zašlou. :
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SUaRIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovči vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci. 3
Vrorty k nahlednutí franko.IIIC OICCICICIC

POZORI POZOR!

Telegram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

OD“z prvé ruky "IN
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost ručí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (též dle úmlavy):
22 metrů kanafasu znamenitého 76 cm. ©- zl. 440
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. ——„840
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8.. . „ 8—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. š. ©. „ 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotiš, jen . . . „ 826
6 prostěradel přezných, 2 m. dloahých . „ 540
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a41.—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90aži—
6 ručníků damaškových, květovaných . . zl. 120

12 utěrek na nádobí . . .-. « « 96, 120, 150
1 sukně flanelová . . . <. < < + +. —'90
1 sukně grszetová velká —„ . . . . « 1—

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti be zasýlů.

Levný nákuo pro školy,ústavy, spolky, obce atd
Cenník a vzory zdarma a franko.

m
litr po 3 zl.

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovici starou 1 litr po Bokr.
HBorovičku 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 do Praby v
značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacn stojí výrobce samého, kdy

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
- obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky gusýlají se zdarma a franko.

odebrání v soadku nejméně 26 litrů sleva 16 pro
cent.WOE

J

Výbornou chuťkávy docilite

Jan Horák,
soukeník v Rychnově a. 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, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky boz zvýšení cen|

0oOoOoOo0©o

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí fúrma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

zaloš. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsoben, mých
synů, kteří bobatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mobu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních ay
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejetříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 8e provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky

: harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro
Košile bi.é. —

ány 1 dámy:
kové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
ovotinek kravat, límců, manžet a rukávic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámokých vlněných no

votinek, nejjemnějších barchetů a

Hlanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.
Největší výběr damastu, garnitar káv.

1jíd., viněných račníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



a vežkerých potřeb umění církevního; téš zhoto
vuje sochy světců ze dřeva I s kamene. — Starší

práci, uměleckou cenumají, bedlivě opravuje,
Pí ako a polychromuje.Za výrobkyvlastní dílnyruší,
nějších.

Oltáře,sochyaj.
Vo vkosném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k n-s
hlédnutí franko zašleme,

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují
Proredeno ke 300 oltářů.

O900000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
o slohu čistě gothickém a rematasančním.

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. dacho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
mm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

200000000000000000
Do00000000000000000000000 ©D0000000900000000000000000

SVŮJ K SVÉMU!—

První Česká továrna na

KOBERCE
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporoučí své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.

I nejmenší zakázky s ochotou se vyřizují.

KNIHOVNA
(vydává« redigujeDr. Václav Řezníček)

přináší čtení zábavné i poučné a jest
proto hledána do veřejných i spolko
vých knihoven, těšíc se přízni 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. Vinohrady č. 347.

ARR SRSAHookTo>ToooooooooETbo-okarkakán-anl

Kočáry a saně
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučojeČeněk Buben,
kočárník

wHradci Králové.
Vyanamenán na výstavkéch: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom s právem ra

žní zlaté medailie s korunor.

Světová

výstava v Paříži r. 1900.,

o Přihlášky o
na světovou výstavu

v Paříži 1900
pro Královéhradecko a okolí ||

knibkupeotví

B. E. Tolmana
v Hradei Králové (velké náměstí č. 26.)

Prospekty na požádání zdarma.

Světová výstava
v Paříži 1900.

ME-Prvníčeská "i
spociolně na americká cottagoová harmonia zaří

zená továrna |

Rudolf Pajkr £ spol,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia Bou-;
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li jm- i
portovaný americký tovar.

Sklad ve Vidni IX. Har;
moniegasse 8. |

Cena od 80 zl. výše- — Nasplátky od 4 zlatých. - Záruka
pětiletá. - Illustrované cenníky ,

franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustáv v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.
O

JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakoš i nové staví

oltáře, kazatejny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru tobo spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

B
Superfostáty

animální a minerální.

Nejlevnější

hnejivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek,

největší vynosnost.
Wevyhnutelnék jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojive 1 spo
lehlivě nahraditi.

Dále:Kostní moučky, chilský ledek, síran
amo , soll draselnaté, kainit, speci

dlní hnojiva pro kuloviny a obilí.

Poštornskou sádru superfosfátovou
k vrchnímuhnojení jetelišťa konserv. chlévskémrvy

pícní vápno,
dodávají s přesně zaručeným obsahem,

všude coulčže schopné:
Továrny na um v Břeclavi

hcojiva a kyse-k SAR k PoštornéaLískulinu sírovou. : u Rostok.

Ústřední kancelářY PRAZE Jindřišská ul. 27

C317"(ání mánla:Kotva,
,

LINIMENT. CAPSICICO
5 zRichtrovy lekárny v Praze,
)uznává se za výborné, bolesti utiša

ol natírání; jest na skladě ve všech| lékárnáchza 40kr, 70 Ir.alal
) Všeobecně oblíbený teste

31bpřijmi jen láhve s touto ochrannou

, známkou za původní přípravka. © |
A ěeRlohtrova Jékárna „U zlatého In“ v Praze, 4

K době velikonoční!

Jesle chrámov

Boží hroby

KŘÍŽOVÉCESTY26 eb itá“
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivé
umělecký závod gochařský a řez

> bářský
Josefa Krejčíka v Praze.

Menovacestarých oltářů a kostol. vořízoní.
Písárna a dílny os Letné 612-VIL Sklad K+rlo: a ul. č. 80
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. ceny
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

E
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 i způsobem missálovým. Pro
dávají se nalepené (po 30 b) i nenalepené.

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 1 K.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.LLŮOZu.
Právěvyšlo té

„Gasových Úvah“,

ze dřevaře.
zané poly
chromované

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza

„Světová3
« velmoc.“
Úraby o tisku. Sebral J. K. Podhorský.

Hodí se výborně pro přednášky ve
spolcích.

Stran 32. Cena 4 kr.9
Prodám levně

nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zahradou s vodo
tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou

aj 7
vilu Jitřenku

č. 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,

V, Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimhal A jarní
vysazování stromy ovocné
vysoké i kraky, sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata atd
Statisíce sazenic v zásobě:
Levné ceny, — Výborné
4boží. Poučný cenník zdarma
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eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod 6-letou zárukou, též na splátkyAlbert E. Sťtourač,
© ve Svitavech.Cenníky zdarma. Cestojící sc přijímajína stálý plat a na provisi.

HLAVNÍ SKLAD

zboži koloniálního
ve velkém,

Hlavní sklad všech druhů petrolejů
různých známek za ceny tovární

v Hradci Králové, Hlavní náměstí,

Velectěnému obecenstvu doporučuji svůj hojně zósobený
sklad eukru, soli a veškerého osadnického zboží.

Hlavné doporučuji kávy v pětikilových balíčkách růz
ných drubů proti dobírkám a sice:

Křestní listy exoffe40kusůza60hal.nebízíBisk. knihtiskárna.

Ú0 WVau VÁ)S S,93
DECO ACOKACCOAC OAVANY JA

ABÍNe 5 Se)XMCGAKGAINGA) Santos balíček . . .... ——E
Victoria jemné chuti . . . . . . 5 kg. 5 zl. 50 kr.

Manila niokéazmty gy 3 IE SA —ke Aoamerio ávy ©- . 5 kg. 6 zl.— kr.Hlavní -representace Hondarag©©2100. DMAsok,
Lagůaifá . . . . .. .... -5 k 7 zl.—kr.

pro východní Čechy

spolku průmyslníků
pro pojišťování

PEB“proti úrazům tělesným "ij
započne Činnost svoji

v Hradci Králové, dnem 1. února 1900,

5k
Menado apretl . . . . . . . . 5 kg. 8 zl. 50 kr.
Menado jemné . .. ... . . . 5 kg. 9 zl. 50 kr
Ceylon pravý „... 5k

PRE“ Kávy pražené
na přírodní cestě bez „ř.nichování vody a různých praepa
rátů kg. zl. 120, 125, 135, 145, 155, 160, 170, 180,

Guatemala! . . . . . . . . . 5 kg. 7 zl 50 kr. a
Java holandská ... ....... . 5 kg.8 zl — kr.
Guatemala velejemné —...... 6. 8 zl. 50 kr.

8 .
8- 9 zl. 50 kr,

1'90, 2.—, 2'io a 2'20.

Dále nabízím cognacy, všechdruhů likéry, pravý ja

maiský rum, srémskou slivovici, různédruhy nejjem- onějších čajů, hrozinky, mandle. koření a další druhy
zboží do oboru toho spadající. Objednávky na venek se vy
řizují přesně, co nejpečlivěji a za ceny nejlevnější.

JenoránízástopceJos. Zemek. EDVARD ŘEZÁČ.

VA DL. NIDM©.JO
ANAKNARRANANARAKRRNANNININ Založeno r. 1850. 5
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% Dekoračnímalířapozlacovač ki Velectěnému duchove nstvu Č — Prvnívýroba7
ka doporučuje ě V

* JAN BARTA ž dil. ZX TĚMx "| Karel Zavadil, |£ ,x v Rychnověn. Kn. « |
x Starénáměstíčís.72. Ji | zlatník a pasířv Chrudimi |( mi s
JÉ | doporučuje se P. T. dachov sstvna pa- ff svůj hojně zásobený sklad ť d
* tronátnímúřadům x . , v ( | j

Mt pro malby obrámůa po: 6 náčiní bohoslužobného č Boa |
x zlaoování oltářů x se stříbra,brovzua jinýchkovů ( v Čáslavi a
x a veškerýchpotřeb kostelních. JÉ| ve atině v ohni zlacené a stříbřené začserně ť K AR L A AD Á M GE
jE | Mulby podobizen v barvách i kresle- — ff | Vlastuivýroba umožňujeveškeré objednávky "o nej- ( jných, dl slazých malých podobizen, s ěji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác.. Opravy “ o

x j jichž eprávné provodení ne ručí, x 210+uzlacení a stříbřenístarších věcí vykoná se rychle a | . dodavatele „n brskujský kostel v Ditoměř.
x mírnější 269 I | uašlou Se již avěcené se atvrzením Jeho biskupské Mi. | M vích a četné jiné věžové hodiay, městské ja?

Ceny co nejmírnější. x losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval- ť ky v Praze atd. odporučaje se k vyhotoveníx Plány na malby kostelů vypracuji na nými přípisy P T. zákazníků a odporočuje 6etedy kra | © všeho drohu vášních hodin se zárukon, Pro
x požádání ve všech slozích s přilože- JÉ | kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů | A nemajetné obce na splátky; cena hodiu levná, Jd
* 7 nými rozpočty. x ládobekn BY.oleje, emp.Juceren,lusteů, Kaitelen jakost výborná.: tácků na křest,svícnů, paci , schránek na Nejsvě- |%NAANRNRNNRANNNNAIRNNUNU tější,patenekatd.conejvíce. B 4444

Do Hradce Králové a okoli.
Dovoluji si velectěnému obecenstvu oznámiti, že = 66W„Adalbertinumrestaurační místnostiBf

jsou znova vkusněa pohodlně upraveny a skvěle jasným acetylenovým svět
lem osvětieny.— Restaurační místnosti v přízemí skládají se z velké a menší síně hostinsképak z nalévárny a výčepu. V prvním
poschodí nalézají se pohodlně zařízené hostinské pokoje pro P. T. pány cestující. Tamtéž se nalézá, velký, prostraný, nádherně upra
vený SN> sál, < rovněž acetylenovým světlem ozářevý, pro koncerty, slavnostní večírky, plesy a schůse nejlépe se hodící. Při sále,
který má plochu 300 čtverečních sáhů, naležají se 4 pobočné místnost k sesení, dále šatna a ostatní elegantní zařízení.

Poslonžítimobu vždy dobřevyleželýmpivem plzeňským i královéhradeckým < měšťanskýchprávovárečnýchpivo
varů, jakož i rozmanitými druhy tu= ši oizozemských wím — v malém i ve velkém — a jiných nápojů, jež stále v hojném výběru
v zásobě chovám. Pro zábavu velectěných pánů bostů jest kulečník a piano k použití, v létě pak kušelna v sohradě

O bujnou přízeň a plnou důvěru prosí

J. Kadečka, hostinský,
býralý restauratér v měšťanských zadech na „Střelnici.“



Praktické pokyny hospodářům.
Doba zimní je dobou částečného odpočinku

hospodáře. Leč hospodáři nechť nemyslí, že doba
simní, kdy se neoře, neseje a nesklízí, tedy na
poli se nepracuje, jest k tomu, aby hospodářství
v zimě ponecháno bylo vlastnímu běhu, či, jak
říkáme, samo sobě. Ne, po celou dobu tuto, až
do početí prací jarních jest v živnosti hospodář
ské co činiti, připravovati, počítati a dohlížeti,

aby plán o hospodaření celém byl hotový, všepotřebné připraveno a promyšleno, by hospodář
— snad s malými změnami — nemaosel teprvé
přemýšleti ve chvílieposlední.

Tak buď během doby zimní boůj na hnojišti
pilně urovnán, bnojnicí postřikován a hliaou po
vážen. Hlína váže při hnití tvořící se a prchající
do vzduchu čpavek, důležitou to šivinu rostlinnou
Proto přivážejte blínu v zimě do zásoby, aby i
na léto ku krytí hnoje stačila. Přebytečná hnoj
nice buď vyvážena, zvlášté nyní, na snih a dobře
roztřikována na louky, vojtěška, jetele aneb na
oranici pro brambory neb řepu.

Hnůj zahnilý vyváží se na pole a nebuď

tání vyloužen byl. Zralé komposty mají se nyní
překopávat a před jarem, dokud jest půda zmrzlá,
na louky neb pole vyvážet, nové zakládat a hno
jůvkou prolévat.

Sníh má z hooje být sbázen, aby táuím jej
nevyluhoval a co bnojůvka, arci příliš vodnatá, z
hnojiště neodtékalu. Jest vůbec neominvitelnou
nedbalostí, vidíme-li u našich hospodářů odtékati
hnojůvku, toto cenné a rychle účinkojící bnojivo,
které jest tím pro výrobu a hospodáře ztraceno a
sa které mnohy — aby to snad vyhlíželo jako in
tensivnější hospodaření — kupuje podobně účin
kojící bnojivo umělé v podobě ledku chilského
neb sirauu ammonatého a j., co hnojiva dusíkatá.
Dešťová voda nebo voda z roztálého snébu ze
střech a okolí hnojišť zároveň nebudiž vpouštěna
do hnojiště a proto má se každé hnojiště obe
hnati atružkou a okap nad hnojištěm opatřiti žláb
kem, aby voda svedena býti mohla mimo ně.

Ve stodolách a senníku mají býti okénka,
vikýře a větráky zavřeny, neb víchy slámy ucpá
ny, aby za vánic sněhových sněhu neuapadalo
anebo při tání obilí a seno zvlhlo, se zapařilo a
obilí zrostlo neb splesoivělo. Případů těchto bývá
velmi mnoho a výsledek: seno plesnivé a smrduté,
dá se do hnoje a za zrostlé obilí netrží se nic,
nebo se zdravé při neopatrném mlácení s tímto
pomíchá a za ně se málo trží.

Pak-li jsou střechy chatrné, přikrývá se obilí
plachtami. Přehazování zrna vlhkého neb i zapá
chojícího po plísni nebudiž opomenuto, aby vě
tráním vyčichlo. Dobré vyčistění a roztřídění zrna
na prodej státi se může nyní, jelikož utrží hospo:
dář za menší množství, ale dobré jakosti a dobře
čistěného, nejméně týž obnos jako za cbatrně neb
špatně čistěné a — zadinu má k lepšímu. Jen

po dobrém zboží jest poptávka čilejší a oonT vyšší.Zkuste to hospodáři a počítejte, nyní jest k tomu
času dost!

Do sklepů a komor, kde jsou uloženy bram
bory neb řepa, přihlédněte a větrejte. Brambory,
nebyly-li nahnilé ibned na poli od zdravých roz
tříděny, paří se a nakazí snadno a rychle zdravé
a má, ano musí se celá zásoba přebrati, při tom
malé od větších roztříditi a tak opatřiti, aby nejen
nekazily se dále, ale také nezmrzly.

Upotřebení mléka nemocných krav
slíntavkou a jinou chorobou. Velmičasto
se stano, že jsou krávy tuberkolosní a mléko od těch
čo jest způsobilé, aby bylo smrtelně škodlivým i li
dem je požívajícím. Je zjištěno, že se taberkulosa pře
náší mlékem velmi snadno. Podobně přenáší sei slin
tavka a kulhavka a pisatel těchto řádků sám osobně
déle trvající nemocí zaplatil neopatrné požívání syro
vého mléka od krávy elintavkou setížené. Jak se má
těmto nebezpečím, která na člověka a jebo zdraví se
všech stran číhají, vyvarovati a před nimi chrániti ?
O tom píše v ústředním listu pro věda mlékařskon
Dr. Baum následovně: Mléko od krav tuberkaulo
sou chorobných nesmí býti pod žádnou podmínkou
nabízeno ku prodeji, ani požíváno, byť vařené. Mléka
toho nebuď nikdy použito ani ku výrobě másla ani
sýra a čeho jiného. Veškeré takové mléko musí býti
pošíváno jenom tehdy, jestliže bylo náležitým způso
bem svařeno, 2. Mlékood dobytka stíženého
slintavkon smí se vařené požívatijenom tehdy
jestliže se při vaření nesrazilo. Sražené se požívati
nemá, aniž se ho smí ka přípravě pokrmů upotře
biti. 4. Mlékood krav chorobnýchsnětí elezinnou,
vsteklinou, boubou, rakovinou a od těch,jež
majíbolavé vemeno, které trpí zimnicí a kte
rým se podává k užívání arseniku, olověných, mědě
ných, rtaťových, jodových sloučenin, karbolové kyse
liny, opia, atropinu atd. nemá nikdy býti upotře
bováno jako potrava lidská — ano nemá se ho
dávati ani jiným zvířatům za píci. Jelikož se
sdravotní zákony nemohou zabývati tím, aby po pů
vodu potravin pátraly, proto neřízení zákonná ostá

nají obyčejně bez úspěchu, ale lidé vědomí z poučeníjak nebezpečným takovéto mléko jest, budou se ho

varovati a vůbec odvyknou si jednou pro vědy poší
vati mléka syrového.

Proč ryjeme trávník okole stromů.
Je-li půda okolo stromu ovocného zarostlá trávníkem,
nepropouští vzduchu, zadržuje vlhko, tak že strom
vlhčí i za pohody nemá ve podině potřebné vláhy,
nenalézá živin a proto zakrní, chfadae a hyne před
časem. V drnu mnozí škůdci ovocného stromoví v létě
nalézají bezpečný útalek a zcela bez úrazu přezimují.
Z těch příčin je užitečno a potřebno okolo stromů
půdu zkypřiti a drn odstraniti, Tato práci lze vyko
nati v každé době, zvláště však v zimě, když nastal
odměk a půda rozmrzla, doporačaje se pckopání neb
zrytí trávníku okolo stromů, neboťse tím zbubí množství
červů, ponrav, pap i zcela již vyvinotého hmyzu a
jiných škůdců ovocných stromů.

Kdy se má strom hnejiti ponejprv?
První hnojení ovocného stroma se má vykonati —
před vysazením! Za tím účelem se doporučuje hluboké
přehození půdy, do míž chceme ovocné stromy vysá
zeti, načež několik měsícu před vyeazováním se vyhodí
hodně hiuboké a velmi široké jámy, jež puk asi dvě nob tři
neděle před sázeuím zahážeme dobroa, úrodnou hlínou
emíchanou s kompostem uhnitým, vyzrátým, načež
stromek zasadíme nahoře nad jámu e přihodíme ko
řeny hlinou z jámy vyhozehou, tak že má pak stro
mek pod kořeny živnou, nad nimi mené úrodnou hlínu.
Sázíme-li na podzim, netřeba zalévati. Na hoře se po
kryje půda krátkým hnojem chlévekým: na zimu chrání
kořeny před mrazy, z jara před vysycháním a znenáhlá
propouští živiny do půdy. Když zvětrhl, přidá se něco
vhodného hnojiva strojeného a vše se opatrně mélce
garyje neb motyčkon zakope.

Zimní práce květinářské, Nazahradě
květinář nemá práce, leda by za odm'ku a příznivé

pohody vysazoval prrskyřníky, sasanky © jiné jarníkvětiny. které však třeba pak přikrýti tříslem, aby
do jara nevymrzly. Za to je dosti práce v pokoji.
V zimě třeba uchystati k jarní době potřebná semena.
Zásoby cibulí květinových a hlízy občas přehlížíme a
co pokažené, zahnité, buď odstraníme, anebo —
cenné li to draby drahé — vyřežeme,nakažená místa
a ránu práškem z dřevěného ublí neb mletou křídou
zasypeme. Květiny zszimované v brncích velmi mírně
zaléváme a lupeny zaschlé, částky nahnilé odatraňa
jeme. Do trahlíků vyséváme prvosenky a jiné jarní
květiny časně kvetoucí. Veškeré nářadí se opraví a
očistí a všechno pro letní dobu potřebné v zimě při
chystá. Z květů a travin sušených vážeme kytice a
věnce.

Pěstování zeleniny v pokoji. Zele
nina je v zimě vzácnou lahůdkou a svěží zeleň okra
sou každého pokoje. Nuže, opatřme ei takovou okrasu
a labůdku. Zaviňme talíř, láhev a p. do koudele nebo
badřic vlněných. Tyto navlhčeme a stejnoměrně po
sypejme semenem řeřichy zahradní neb salátu. Udr
žujeme-li předmět stále vlhký, semeno sklíčí za ne
dlouho a zazelená se. Jakmile naroste několik lístečků,
nůžkami je ostříháme a za salát připre.víme. K témuž
účelu so hodí bednice nizounké, naplněné hlinou, v
v nichž také lze na světlém, teplém místě v krátké
době i za nejprudších srazů vypěstiti dosti salátu
křehoučkého a jemného.

Jak si opatříme dobré hnojivo na
na louky. Bláto z rybníku, bařin,potoků, příkopů
atd. zkompostované řádně dává výtečné hnojivo na
louky, « kromě trochu námaby nic nestojí Proto v
zimě i časně z jara, čas-li k tomu je vhodný, rýčem
a lopatou z takových míst všechno balino vyzvedněme
a na pokraji hrázky v dlouhých, úzkých, nevysokých
hromadách nechme ležeti, aby zvětralo. Za měsíc, za
dva se bahno rozpadne vlivem povětrnosti v mělkou
hlínu. Tu je na čase všechno svézt na velkou hro
madu, do níž dáme škrabky ze dvora, koňský tras a
pod. Po čase hromadu přehodíme, což se opakuje tek
dlouho, až se promění vše ve stejnorměrnou, černou
hmotu hlinitou. Když kompost takto dozrál, rozveze
me hu za sacha po lauce a rozhodíme. Založíme-li
takový kompost v listopadu neb v prosinci, můžeme
bo v dobnu rozhodit. Na jaře-li kompost zakládáme,
rosvezetoe h) na podzim a pohnojíre tak výtečně
každou louku.

Dobrá pasť na myší. Na sýpkáchlze
myši loviti do pasti velmi jednoduché. Květinový
hrnec asi 10 cm v průměru postaví se na vhodném
místě zhůra dnem na prkénko 6 mm silné, 2:6 cm
vysoké 9 em dlouhé. Prkénko, na jehož konci zavě
síme na nit čtvrt oloupaného ořechu, postavíme na
úzkou hranu, takže brnec je po jedné straně nad
zvednut. Tímto otvorem myška vklouzne do hrnce,
hlodá na vmadidle, prkénko se převrátí a myška je
lapena, řádně-li past byla nastavena. Hrnce se achy
stají za dne a pak budoucího jitra přehlídneme, je-li
kde myska lapena. Pod osazený hrnec podatrčíme ta
bali skla, pasť zvedneme a myš utopíme neb jinak
zahobímo.

Jak chráníme hospodářské nářadí
před pezem. Hospodářskénářadí, zvláště drahé
stroje ničím se tak nekazí jako rezem. Jest tudíž po
třebno chrániti je před tímto zhoubcern. Za tím úče
lem natřeme všechny železné součástky mazadlem po
domácku takto uchystaným: rozpustmo kus slaniny a
něcu smůly stromové a promíchejme tři díly mastnoty
s jedním dílem rozpuštěné kalafany. Kdykoliv stroj
na delší dobu přichází v nečinnost, buď vlněnou ha
dřicí neb kartáčkem očistme železné částice jeho a
pak mastí naznačenou natřeme a rez se kovu nechytne.
Každé takto chráněné a ošetřované nářadí vydrží dva
kráte dále, zvláště když dřevěné části natřeme občas
vhodnýta nátěrem ochranným.

FEUILLETON.
Zvířata jako věštci povětrnosti.
Známo, že národové lovečtí a kočovní po=

znávají z jistých příznaků, že počasí se změní;
sni vynikají také lepším čichem, sluchem a zra
kem než-li národové civilisovaní, Pokud člověk
v pravěku žil v přírodě obklopen četnými nepřá
teli a tížen byl mnohým: nedostatky, byl vůbec
nucen všímati si lépe všech zjevů přírodních,
Dnes tráví člověk téměř celý den v kancelářích a
dílnách a musí s takovým chvatem jiti za svým
povoláním, že si zjevů přírodních namnoze ani
nevšímá. Jem osoby stížené revmatismem, dnou,
bolestmi čivů, zubů atd. pocilují často zhoršení
svých bolestí, má-li nastati změna počasí nebo
chumelenice, Praví se o nich, že tělo jest jim nej
lepším kalendářem.

Zvířata tuší změnu povětrnosti mnohem
spíše a dříve, nežli člověk, Příčiny těchto zjevů
neznáme. U mnohých zvířat poznáme zcela patrně,
že nastane změra počasí. Obyvatelé chilští v jižní
Americe poznají dle skořepinv raka z rodu »ano
mura« zcela dobře změnu počasí. Za sucha bývá
skořepina téměř bíla, blíží-li se počasí vlhké, po
krývá se malými červenými skvrnami u zrudne
docela, nastane-li počasí deštivé. Dle vynálezu
Araucana, říkají této skořepiné barometr Aran
canův.

Ze by skoky koček do vzduchu, cvrkání
cvrčků, hlasitý pískot myší značil změnu počasí,
lze zrovna tak málo tvrditi, jakože nastane pěkné
počasí, když ovce na pastvě vesele poskakují a
oslové po hřbetě se válejí, Také nenastává vždy
trvalý dešť, když si skot pilně tlamu olizuje, ve
přový dobytek krmi rozhazuje a psi trávu koušou.

Tvrdí se mezi lidem, že nastane pěkné po
časí a vyjasní se brzy, když ptáčkové zpívají.
Brodivý pták kulík vyráží silné zvuky, když je
počasí deštivé anebo hrozí dešť, Potrvá-li po bouři
dešť delší dobu, toho známky pozorujeme u naší
domácí drůbeže, Blížísli se počasí bouřlivé, vy
bledávají slepice přístřeší ve stáji. Za to před stá
lým deštěm neprchají, nechávají se klidně zmok
nouti a žerou při tom velmi mnoho. Má-li však
nastati jen přeháňka, schovají se jen, pokud dešť
trvá. Také prý lze očekávati dlouho trvající dešť,
když kohouti v neobyčejné době a častěji než
jindy kokrbají.

Nepříznivé počasí lze očekávati, poletují-li
vlašťovky blízko u zdi a hrouží li se do vody.
Vlašťovky živí se výhradně hmyzem, a sice jen
poletujícím, neboť jinak hmyzu nedovedou pola
piti leč v letu. Proto vlašťovky stále poletují vzdu
chem a jsou tak výbornými vzduchoplavci, že
dalekou cestu z Afriky, kde přezimují, vykoná
vají k nám v několika dnech, ani neochabnuvše,
A poněvadž živí se jen polétavým hmyzem, trvalé
chladné počasí deštivé bývá pro ně nebezpečno,
že nastane jim nedostatek potravy, Na jejich způ
sobu života zakládá se také mínění, že vlašťovky,
poletujísli vzduchem buď do výše neb hloubí,
věstí pěkné počasí aneb deštivé, Ovšem, neboť
dle větší neb menší hustoty vzduchu řídí se také
hmyz, který za jasného počasí poletuje vysoko
ve vzduchu, nastáváli však počasí nepříznivé, vy
hledává k letu nižší okres vzduchový, amo i úkrytu.
Proto vlašťovky poletujíce za potravou, snášejí se
někdy hluboko dolů, že až křidloma dotýkají se
hladiny vodní, což jest známkou, že nastene po
časí nepříznivé, jakož opět poletování jejich vy
soko ve vzduchu znamením jest, že nastane po
časí pěkné. .

Slýcháme také někdy: »Mouchy štípou ae
snesitelně, bude dešťl« Avšak moucha domácí
nemůže štípati, nemáť v sosáčku svém bodavých
stětinek. Jiná jest moucha, zvaná pichlavka, která
věstí povětrnost. Zijeť pod širým nebem, živíc se
krví zvířat. Zvlhne-li vzduch, mouchy pichlavky
otevřenými okny vlétají do světnic, obtěžujíce člo
věka citlivě bodáním, neboť liší se od mouchy
domácí bodáčkem vodorovně nad hlavičkou vyni
kajícím.

Pavouk domácí jakož i pavouk křížový čili
křižák pokládají se za neomylné věštce povětrno=
sti. Tvrdí se, že z jejich počínání lze určiti po
časí pro nejbližší dobu. Na každý způsob bývají
pavouci velmi nedůtkliví ku zméně rovnováhy i
proudění vzduchu, i počínání jejich naznačuje
změnu počasí nu šest až osm hodin napřed, nežli
změna nastane. Potrhá-li křižák základní vlákna
své kruhovité sítě v určitém směru (odkud změnu
tuší) a zaleze-li, zalezajísli domácí pavouci hlu
boko do trubice. již si na jednom konci sltě své
zakládají, obracejíce se zadkem v určitém směru,
lze nadíti se, že odtud nastane prudký vítr. Upev
ní-li křižák vlákna opět a zaujme-li postavení čí
havé, vylézají-li domácí pavouci hlavou ku vchodu
trubice vystrkujíce nohy, jakoby hotovili se ku
skoku na kořist: lze tvrditi z toho, že nastane
počasí klidné a příznivé,

Vůbec mívá se za to, že jevísli včely v letě
náklonnost k bodání, lze souditi z toho na blíz



kou bouři, sč sice není naprosto ještě dokázáno
mínění, že by včely u předpovídéní povětrnosti
byly spolehlivější nežli sám vlhkoměr (hygrometr).
Změnou vzduchu, kteráž označuje blízkou boufi,
stávají se včely rozčilenými, podréžděnými, roz
zlobenými 1 bodavými, že nikoho nepřipouštějí
k úlóm, ani včelaře somého. (Chovají-li se včely
klidné, můžeme směle vyjíti přes pole, a to bez
obavy, že by nás náhlá bouře překvapila, ani
tehda ještě, i když včely v největší úzkostlivosti
pospíchají k domovu, sby před hrozící bouří za
včas ukryly se v bezpečí, pokud jen neprojevují
náklonnost k bodání,

Za velmi spolehlivého věštce povětrnosti po
važovati možno pijavky. K účelu tomu potřebí
asi čtvrtlitrové lahve neb nádoby skleněné, do níž
nasypeme nejprv vrstvu písku říčního, pak napl
níme do */, vodou, a do té vložíme zdravou pi
javku, která posud krev nessála, otvor pak ová
žeme buď kouskem gazu neb kouske: řídkého
plátna, Nastává li počasí pěkné, leží pijevka ha
dovitě svinuta a nehybně na dně nádoby, aneb
plove stejnoměrné klidným pobybem vodou. Na
stává-li počasí deštivé, vylézá z vody až na pokraj
nádoby, kde zůstene, až nastane opět počasí trvalé.
Lze-li očekávati vítr nebo vichřici, plove píjavka
rychle neklidným polybem vodou. Lze li očeká
vati bouři, zůstene pijavka po několik hodin té
měř trvale nad vodou a křečovitými pohyby pro
jevuje nepokoj Za mrazu ueb za jasného počasí
Jetního leží téměř trvale na dně, sle za sněžení
jsko za déště vylézá nad vodu a zůstává nahoře
na pokraji nádoby. Vodu ve skleněné nádobě za
letního času třeba každých osm dní měniti, v zimě
řídčeji. Někteří lidé ani vodu nemění, ale občas
dolévají, kok se jí vypařilo. Řičná voda bodí se
lépe než studoičná.

Zvěsti z východních Cech.
Z Heřmaně. Předevátky pořádalu nás

hospodářský spolek pro okolí veřejnou schůzi, k níž
dostavilo se rolnictvo z celého okolí a též četní p. t.
něitelé. Mluvil dp farář Vlček z Nové Vai o vlivu
liberálních zákonů na poměry národohospodářeké.
Probral podrobně následky volné děliteloosti selských
usedlostí a doklady statistickými doházal, že stejné
dědičné podíly neposlední jsou příčinou, která působí
úžasné množící se zadluženost našehorolnictva. Vytkl
důležitost sdražení ve smyslu křesťansko-sociálním

ukázav, že jistí živlové jsou to mezi rolnictvem,

teří hospodáře vyseávají, tyjí z něho a obohnenjí sejenom proto, že rolnictvo posud je rozdrobeno. Nato
přednášel pan učitel Salagaarda, kterak čítanka pro
školy obecné hoví potřebam badoucího hospodáře,
vštěpujíc mu jiš ve škole nejen theorii rozličných za
řízení rolnických, ale též bohaté zkušenosti mužů
mezi rolníky na slovo vzatých. Schůze rozešla 8e
v povznešené dražné náladě. Jenom to třeba podot
knoati, že do schůze přišel i obchodník Kohnfeld,
známý přítelíček okolních bospodářů Jeho přítomnost
vyvolala neutěšený obraz zemědělců v Haliči, který
co do pů-obení židů dp farář určitými barvami na
kreslil Slíbeno přítomným rolníkům, že bude brzo
pořádána schůze, v níž dá se rada, kterak lze peníze
u peněžních ústavu vypůjčovati a takse vybavit z ru
kou lidí kteří i přes veškero rozčilení českého lidu
okázale němčí ve vesnici i v městě.

Z Milet:na. Již dávno nečetl avět « Mile
tína sice novéno Ale neusnuli jeme. Naopak, činíme
se. Na důkaz toho pár řádek. Především o našem ko
stele. Dlouho čekal na oprava a konečně ee jí do
čkal. Myšlenky p architekta Cechnera jsou na polo
jiš v kámen vtěleny. Dostavená teď loď kostelní
s krásným portálem, pěknými okny od firmy J. Kry
špín z Praby ukazují již teď, jak hezký budeme míti
kostel. A co nás nejvíce těší, je to dílo naše, dílo
našeho lidu. Lid na to sbíral a lidé naši to praco
vali. Jen to, co nebylo možno opatřiti doma, objed
náno odjinud. Zbývá nyní oprava presbytáře a kapli,
stavba oltáře a varhan. Tyto práce provedou se letos.
Kapitál na ně pobotový obnáší ještě nyní k 10 tisí
cům zl. Proto valná hromada Jednoty pro zvětšení
kostela 7. ledna konaná ponechala v plné důvěře ve
dení celého podniku dosavadnímu výboru. — Zpěv
kostelní za výborného vedení p. J. Bidla udržuje se
na avó výši církovní a litargické akaratessy a dou
fáme, že s novými varhanami ještě i v ohledu čistě
uměleckém pokročí. Cyrillská jednota měla valnou
hromadu 14. ledna. Táž jednota působila do nedávna
i při produkcích pouze občanských ochotně. V roce
1599 však utvořil se pro zpěv český zpěvácký spolek
„Dvořák“, který za svého krátkého trvání nacvičil a
provedl řízením téhož p. J Bidla mnoho pěkných
sborů smíšených i pro stejnorodé hlasy. Byly proná
šeny obavy, že obě pěvecké jednoty budou jedna
drahé vaditi. Dosud se zdá, že by to nastati nemu
silo, še mají oba spolky polečinnosti nestejné a do
sti času, aby obojí to pole dobře se vzdělávalo. Co
se jiných spolků týče, není až na družstvo pro po
stavení Erbenova pomníku snadno co poznamenati.
Jmenované družetvo vypsalo konkure na návrby pom
mníku. Hlásí se celá řada sochařů, hlavně mladších.
V porotě zasedati budou pp.: sochař Schnirch a ar
chitekt Hilbert z Prahy, pak jeden pán ze abora pro
fessorův odborné školy z Hořic a dva členové druš
stva. — Obec Třebibošť hodlá zvětšiti svou kapli.
Pro obec tato bylu by výhodno, kdyby mobla docíliti
expositury duchovní eprávy. Práce v tom oboru by
tam bylo dosti. Téšili jeme se, že nás epojí dráhé
od Úpice k Hořicům kdyvi projektovaná se světem,
ale s projektu sešlo. ŠkodaI

Z Malče. Dne 14. t. m. byla u nás veřejná
scbůze rolnická, v níš hovořil p. učitel Linhart o sa
ložení Resffeisenovky, o důležitosti její pro svépomoc
rolnictva a společenské ctposti. Dotekls. zejména vo

své přednášce, kterak působí na rolnictvo neblaze vy
soké sazby železniční, barey obilní a nenepořádaný
úvěr. Na to měl mluvit dp. farář Vlček z Nové „Vsi
0 stránce peněžnické. Jelikož však bylo potřebí ná
měty p. učitele Linharta, jehož úlohou byla Reffeis
senovka, určitěji rozvósti, podjal se úkolu toho farář
Vlček a přítomným větepil, v čem nám škodí politika
železniční a celní, kterak uepořádati laciný úvěr a co
Jsou to vlastně obilof barsy, na nichž prováděn no
mravný a výděračný obchod terminový. Na uonec
uvedl přání,aby Reiffeisenovka byla slibným počát
kem okolního rolniotva, Přednáška o peněžnictví od
lošena do scbůze příští, která konána bude ve Vísce.

Z Máslojed. Našeznovaorganisovanáhospo=
dářeko-čtenářska beseda uspořádala v neděli 21. ledna
ples v hostinci a koranního prince Rudolfa. Sál byl
ozdoben obrazy, zrcadly, rolnickými odznaky a kyticí
obilí, jakož i transparentním obrazem, na němž byl
nápis: „Vítejte nám!“ Hospodářsko čtenářská beseda“.
Předseda besedy, p. Autonín Štefan, jednatel pan Wolf

a starosta obce P. Skořepa 8 plesový výbor postaralise sami o výzdoba hostince i zdar zábavy. Plesna
vštívili důstojní páni a p. obvodní lékař z Hořiněvsi,
starosta ze Žiželorsí p. Podlipný a celá řada hostů
z Čistěvai, Hořiněvsi, Větrnice a osad vzdálenějších
jakož i místní sousedé se svými damami. Všichni tan
čili ovšem a chutí. Ženy milojí tanec bes rozdílu a
to jiš proto, že jsou rády, když ne celý svět kolem
nich točí. S oisými pány tančí ženy rády již proto,
aby místním dokázali, že je má rád celý svět. A proč
by si každá ženoška nemyslila, že byla švarnou dív
kou, jakých více není, že udělat mohla mnohem lepší
partii, še o její svatbě byli páni Ten i Onen velmi
nešťastní, že muž její může ee pokládat za šťastného,
že ji dostal? A co si myslí o sobě mladé dívčiny?
Inu, že svět je velmi příjemným vynálezem zvláště o
plese, že slunce svítí jenom proto, aby rozevřít mohla
svůj nový vějíř, če všickni lidé pozorojí, že má
nové šaty, če zločinem je býti starým a ošklivým, že
budoucnost přinese jí všecko, co jest její přáním, ze
jména roztomiléno mažička atd. Škádiení, smíchu,
veselí a radování bylo tedy na máslojedském plese

dost a dost. A proč by také ne? Vždyť hostinskýmje tam pan Čížek a ten amí dobře zpívat a každého
vesele naladit, zvláště když má smiřické jako křen a
v kachym křezké kobližky a co hrdlo ráčí. A co bylo
na plesu maslojedském hezkého, jest, že se tančily
četné písničky národní, které přivedly tanečníkya ta
nečnice do nejrozmarnější nálady. Považte, viděli jsme
tam tančití i ševce: „Tancovaly dvě panenky, tanco
valy ševce, jedna drahé povídala, že ho žádná nechce;
tancovaly ho, neuměly ho, přišly domů, učily se ho“.
Za to paní mistrová dovede 6 panem mistrem vždy
zatočit a třeba podle noty. Pantátové a panfmámy
tančili ne méně horlivě než panenky. Vždyť: „lepší
je ta rejdovačka, nežli je ten rejdovák, má panenka
má hubičku jako cukr, jako mák“. Každý anatom, ať
doktor ať anatomický Švec,nám řekne, že noha v ce
lém útvaru svém dokazuje, že ji Pán Bůh atvořil jen
pro tanec. K vůli němu jsou prsty u nohou ohebny.
K vůli němu máme lýtka, aby se noha o nohu neo
dřela. My bychom o čivách v noze ani nevěděli, ale
jakmile spustí muzikanti polku, sačnou čivy hrát a
už jete v kole a proto i dědeček s babičkou ai notají:

Když jsme láskou plápolali
kvapíkem jeme všecko hnali,
Posléz v něžném apolku
tančili jsme polku,

nejčastěji „třasáka“,někdy také „etrašáka“.
Když jsme byli svoji,
hoj tu v stálém boji,
domácím jsme harcovali,
valčíky jsme tancovali,
Teď se sotva dětskou
zmůžeme na sousedskou.

Z Přibyslaví. Jednota naše můžese pochlu
biti krásnou slavností. Každého roku pořádá milou
slavnost vánočního stromku, ku které se shromaždí
p. t. členové a jejich dítky a mnoho hostů, že nemohoa
všech místnosti Jednoty ani pojmouti. Letos vzato
mezi podělované také sedm dítek nečlenů a to dětí
v prardě chudobných, aby tak Jednota plnila svoje
povolání i skutkem a začehnávala bídu socialní. Po
promluvě vlp. předsedy, v níš poukázal na význam
vánočního stromku pro křesťana a připomenuv socialní
působení Jednoty, odvodil naučení pro přítomné, —
přednášely dítky případné deklamace, byly zpívány
vánoční písně, načež poděkoval vlp. předseda všem
dobrodincům, kteří na tento stromek ochotně i štědfe
přispěli, — a nastalo rozdělování darů. Vánočka,
ořechy, cukroví každému, — čepice, zástěra, šátek,
punčochy, školní potřeby, knihy, hračky jednotlivcům
dle potřeby a věku nadělovány a s velikou radostí i
díkem přijímány. Celkem činí náklad na vánoční stro
mek r. 1599. 47 sl., a poděleno bylo 45 dítek. Při
úpravě stromku ochotně pomáhaly sl. Čáslav:ká, No
váková, Pohořelá a někteří p. t. členové, začež jim

předaednichvo vyslovuje díky jakož i p. t. obchodníkům,teří velmi solidně zboží pro stromek účtovali. — S
potěšením třeba vyznati, že se Jednota nyní zase činí:
odebírají a čtou se pilně katolické časopisy, velmi
činný divadelní kroužek pečaje v zábavu p. t. členů
a pomáhá hraditi četné výdaje, — a nyní se organi
suje kroužek hudební, a tak bude skýtati naše Jed
nota užitečné s příjemným, stane se milou, aby dále
rogvinovati mohla svoji činnost křesťansko-socialní
všude nyní tak potřebnou. Zdař Bůh!

Z Vysokého Mýta. KnibkopectvíFr. Čer
máka vdovy, ve Vysokém Mýtě vydalo právě vlastním
nákladem nové, barvotiskem umělecky provedené do

isnice „Vysoké Mýto v sedmnáctém atoletí*. Doporu
ujeme tyto co nejvřeleji ct. čtenářstva, neboť svojí

bezvadnou úpravou a levnou cenou 10 halířů za kus
se co nejlépe zamlouvají. — Ve Vysokém Mýtě jako
všaly v Cechách měly události z poslednídoby na
smýšlení obyvatelstva veliký vliv. Katolíci počínají
chápati, še kdyby se v Čechách semkli v pevnýšik,
že by naše zájmy národní i hospodářskélépe stáli.
Mnozí pracují ovšem slepě do rukou našim tajným
odpůrcům. Jistá učitelka dívčí školy ve Vysokém

M á veškeré své šákyně pro potřebyna rační
PrácePohredně k židovskému obchodníkovi Berman
novi, a ujišťuje, že týž má levné, dobré a trvanlivé
sboží. Máme zde několik křesťanských sávodů, které
zajisté mohou lepším zboším posloužiti. Řiďmese

roto dle hesla „Svůj k Svému“ a kupajme od do
rých Čechů a křesťanů. Židé co mohou, kupujují

jen od svých sonvěrců. Učme se aspoň n jek odvi
nich a při stejné jakosti i láci zboží, dejmepřednost. Tím nejlépe budeme podporovati české ob
chodníky a řemeslníky. Kéž volání naše nezůstane
hlasem volajícího na poušti.

Z Chrudimi. (,Obnora“ —Obecnívýbor —
Obecní opposice.) Výborné vlastenecké úvahy Obnovy
pilně se sde Čtou a uzvává 00 všestranně statočná
ueohroženost projeviti plnou i tu nejtrpčí pravdu af
jest to vhod neb ne. Snahy české byly by daleko
lépe opatřeny, kdyby všecka vášná šurmalistika
česká hájila všdy a všude pravdu s přesvědčení.—
Obecní výbor chradimský projeonal svůj rozpočet
scela klidně; debatu vyvolala jen podpora pro divčí

poodegoginm — kterážto otázka bohužel již po šestet zbytečně rostrpčuje občanstvo, — pak podpora pro
sociální opravy ve smyslu známého programu národ
ních socialistů. Zajímavé bylo, že návrh arciděkana
P. Waltra, aby se opravy sociální počaly od základu,
totiš ve směru mravného a apořádeného života, došel
souhlasu i u dr. Pippicha a mr-nanika Ksáska; oba ta
ké e radostí uvítali ochc.a p. arciděkana působiti se
bou v komissi sociální; též přijat byl návrh, aby do
komisse přibrání byli starší zkušení mužové, Řteří
znají poměry pracovního lídu a kteří nepodléhají hned
melancholické soutrpnosti, nýbrž dovedou posonditi
míru i příčinu pravé nezaviněné nouze. — Obecní
přirážký a dávky přijaty byly v stejné výši jako po
mnohá léta předešlá totiž 30 proc. přiráška k přímým
daním, 15 proc. přirážka k dani potravní s masa,
3 proc. dávka z nájemného na vodovod, přirážka z ví
na, piva a lihovin. — Opposice na poli přenesené
působnosti zahájena v Chrudimi a v celém okresu po
usnesení okresního sjezdu; není pochybnosti, že se
touto cestou mnohé odstranní, čím dříve obce sby
tečně a proti předpisům byly obtěžovány na úkor své
pravé důležité práce na poli samosprávném; jeat ovšem
důležité, aby všechny obce svorně vytrvaly, neboť jen
tek dosáhne se žádoucího účinku. — Soudci laikové
při obchodním sondě trvají v odporu, takže sd smě
nečné a obchodní spory projednávati nemohou.

Z Dobřenie. Od 7. do 13. t. m.kopali zdedůst. Otcové Redemploristé z Prahy P. B. Čáka, P.
K. Soukenník a P. B. Matějů obnovu ev. missin 6 ra
dostným úspěchem. Duchovní cvičení a pobožnosti
konaly se každého dne od 6. do 9. hodiny ranní a
od 4. do 7. hodiny odpolední. Aby osadníci — skoro
vesměs to dělnictvo, pracující při velkostatku a cu
krovaru velectěného pána Karla Weinricha — řádně
súčastniti se mohli všech pobožností a slavností, do
volil dotčený pán jako loni, tak i letos, by pu čas
6v. missie denní práce v závodech jeho počínala ráno
teprre o 9. hodině a končila již před 4. hodinou od

olední. Účastenství se strany věřících při sv. missii
ylo velice hojné. Ze 1300 duší farnosti zdejší přijalo

653 osadníků ev. svátosti. V době té posvěcena byla
také nová část zdejšího hřbitova jakož i v kostele
nová křížová cesta, kterou vlastním nákladem pořídil
místní duchovní správce. Svčcení vykonal vdp. sape
rior B. Čáka. Bůh odplať jemu i oběma spolubratřím
jeho za vše, co zde dobrého vykonali!

Z Jičísa. Dne 20. listopadu lonskéhoroku
odsouzen byl zdejší porotou k trestu smrti provasem
za sločin úkladné vraždy František Fabín, 40letý še
natý dělník z Hořic, do Robosnice, téhož okresu, pří
slušný. Týž otrávil zúmyslné na týden před sv. Pe
trem a Pavlem svého švakra, manžela sestry, Fran
tiška Holana, řezníka v Sedlci u Hořic, kořalkou, do
níš přimíchal otrušík. Navštívil jej večer v jeho bytu,
ven do polí vyvolal a tam otrávené kořalky mu na
píti dal. Doporačen soudem milosti panovníkově, ob
držel od tohoto milost, načež nejvyšší soad vyměřil
mu trest těškého šaláře na dobu dvacíti let, posty a
samovasbou v temné komůrce zostřeného. Ku vytrpění
trestu tohoto dopraven byl dne 32. t. m. odpoledne
v průvodu četníků do trestnice v Kartouzích.

Ze Žiželovsl. Společnýples bude 20konati
28. ledna v hostinci pana J. Hlaváčka v Žiželovai,

Kmasopustní době.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* SOdOVÉ VOĎY*

a šumivých limonád
vHradci Králové,

ve vlastním domě
rob Tomkova ul.

(ssložena r. 1873.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.
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drtě a vše důkladně promícháme. Je-li smíšenina příliš
těstovitá, přidáme tohk otrub a drtě, aš nálešitě
shustne. Na. to ještě přimícháme něco srní pšeničného,
pohanky, ovsa, ječmene, vičky a pod. a máme krmivo
výtečné. Drůbeš to ráda zoba, dobře nese, a prospívá
v každém ohledu. Kdo nemá drůbeže může v zimě ta
kovým krmivem krmiti hladové ptactvo. Také pro vepře
s psy se takto upravené kachyňské odpadky dobřehodí.

K jarní setbě. Letošníozimyutrpělyne
smírně hraboši; totéž platí o jeteli. Protože daepři
bývá a jaro se blíží, musí se hospodáři připravovati
k jarním pracím, sejména k setí. Mnobý zamění se
meno za výnosnější, jařin bude letos všady více, mno
hý bude pěstovati ty nebo ony novinky, rolníci budou
objednávati semena cukrovky, semena zelenin, květin,
cibule, keře, štěpy atd. Až dosud jsme posýlali za tyto
věci tisíce zlatek do Pruska, Saska, Hannoverska, Hol
landska, Rakous, Uher atd. Chlabíme se, že jsme hor
liví přivrženci českého státního práva, že jame ná
rodem korunářů. Nuže neposýlejme naše pracně vy
dělané koranky našim národním odpůrcům, ale dle
hesla „Svůj k evému“, kopojme u českých seme
nářských, zahradnických a štěpařských závodů. Neza
pomínejte čeští rolníci, pamatujte čeští učitelé a kněží,
buďte všichni věrní synové české vlasti pamětlivi, že
každý baléř za semena, za pomůcky zahradnické, sa
dařské a štěpařské do ciziny lidem nám nepřejícím
zaslaný, jest okovem, do kterého národ náš v otroctví
sami dobrovolně poutáme. Neposílejte za semena, sa
nic nezasílejte peníze do ciziny. Máme svých lidí apo
lehlivých, svědomitych a počestných dosť. Nechoďme
pro jarní potřeby k těm, již nás všude ubízejí, kteří
pro jazyk náš sv. václavský a víra cyrillo-methoděj
skou nemají leč potapa a jizlivý posměch. Objedná
vejme všechny potřeby u svých lidí, a kdo z našich
tohoto nejpřednějšího přikázání vlasteneckého nešetří,
tohoto veřejně kárejme. Na poli národohospodářeké
ukažme své vlastenectví třeba radikální.

Obilní skladiště pro Nechanicko a
Královéhradecko. Popřednášceředitelestřední
hospodářské školy pana Eckerta ve Mžanech dne 26.
listopadu jednáno bylo o zřízení obilního skladiště
pro Nechanicko Hradecko. Nechanický okres zahájil
již závaznou ukci pro upisování podílů po 10 koru«
nách. Jednotliví rolníci upsali po 1 až 4 podílech.
Ve Mžanech, kde je starostou snaživý člen okresního

výboru, p. Václav Novák, upsáno bylo dosud 50„Pedílů ©Otázka zřízení obilních bospodářských ekladišť
masí býti v hospodářských spolcích, besídkách a v
místních schůzích utále přetřásána a prohlubována,
musí se stále buditi emysl pro adražování rolníků a
nesčetné výhody, které pro rolnictvo při společném
nákapu a prodeji kynouti mohou.

O výnosnosti slepic psaloa mluvilose
jíž často. V zimě jsou vejce nejdražší a neso-li slepi
ce v zimě, je v tu dobu nejvýnosnější. Aby slepice v
zimě nesla, třeba především, aby v kurníku bylo te

po 14—180R, tedy aspoň tolik teploty, co v stáji proovězí dobytek. Kde nelze zříditi teplý kurník zvlášť,
bude dobře, amístí-li sa karník ve stáji. Aby krávy
a telata neobtěžoval, ohradí se kurník lafkami nebo
drátěným pletivem. Pro 20 slepic stačí kurník 8—10
čtverečních metrů. Podlaha karníku posypese pískem
neb rumem ze starých stavení a udržuje v stálé te
plotě. Aby slepice co nejvíce nesly, třeba je v zimě
pravidelně krmiti. Ráno asi před 8. hodinou dá se
jim tlačených brambor 8 otrubami. Když začuou sle
pice nésti, přidá se vařený ječmen e žitnými otruba=
mi. Před polodnem nasype se slepicím pšeničné zadi
ny s ovsem a dle možnosti něco málo kukuřice. Tro
chu zeléné chrasti, řepy je pro slepice dobrým záku
skem a vlažné nakyslé mléko neb podmáslí je výteč
ným nápojem. Krmení pro slepici stojí denně 2 halé
ře. Pro 20 slepic a 2?kohonty stačí denně 0-9kg ječ
mene, 0'7 žitných otrub, půl kila pšenice, hrstka ka
kuřice a ovsa a něco málo masité mončky. Roztlučené
vaječné skořábky neb trochu vápna může seale jicím
do posadu přidati. Jarní kuře nese v první zimo 25
až 30 vajec, v druhém roce 120, v třetím až 150, ve
čtvztém až 160 vajec. V pátém roce je nejlépe slepici
trochu vykrmiti a zabíti.

„Plzeňské Heosp. Novímy“ a „Nlé
kařské Rozhledy“ v Plzmí vydslyXIV.roč
ník v nové úpravě a hojnými vyobrazeními a 8 velmi
bohatým obsahem, každéma rolníku přístupným. Ča
sopis tento vychází každých 14 dnů o 24 stranách v
Plzni (777-[MI.) jako jediný odborný bospodářský list
západu českého ohrcžené rolnictvo té krajiny. Jest
to poměrně nejlevnější list hospodářský a je zajisté
s velkými obětmi vydáván. Především upozorňujeme
na odpovědi k hojným dotazům, jichž se rolnictru
dostává ae všech odborů a v každém směru přísluš
nými odborníky (zvěrolékaři, právníky atd.) a tržní
zprávy všech věcí hospodářských. Mimo mnohé jiné
výhody obdrží předplatitelé jako premii „Zápieník pro
osobní daň zpříjmů“ neb jiné knihy a obrazy v ce
ně až z koruny. Roční předplatné obnáší pro oba ča
sopisy jen 2-50 zl. Číslo na ukázku ochotně zdarma
zašle administrace toho listu v Plzni 777-III.

Největší kůň ma světě je prý v Ratibo
ře u hostinského Schiederse ve Slezska. prsou je
2 metry vysoký a zdélí je 3:07 m. Jeho podkova váží
3 kg. Zore se „Kyklop“.

Zástiky do Uher. Die prováděcíhopřed
pisu c. k. ministerstva financí ze dne 20. prosince
1899 čís 247 F. z. k císařskému nařízení ze due 21,
září 1899 čís. 176 ř. z. dlužno zasilkám zboží do ze
mí koruny uherské určeným a ohlášení podrobeným,
statistické odpovědi připojiti. Z těchto zásilek ohlá
šení podrobených dlužno zapravit statistický popla
tek. Zapravení téhož děje se pravidlem pomocí úřed.
ních známek, keré na ohlášku zboží přilepiti (dluž
no) nutno. Prodej známek, týkajících se statistického

poplatku jskoš i prodej úředních statistických ohlášek zboží, obstarávají dle míry spotřeby stanice že
lezniční a paroplavební jakož i následající úřady:
C. k. hlavní berní úřad v lavi, Chebu, Chomato
vě, Chrudimi, Jičíně, Litoměřicích, Táboře, c. k. hlav
ní celní úřad v Plzni a Budějovicích, dále c. k. kol
kovní úřad v Praze. C. k. okresní finanční řiditelství
v Chrudimi, dne 28. ledna 1900.

"Eržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 37.ledna1900. 1-hl.

pšeníce k 1280—18090, žito k 9680-10-70, jočmena
k 800—8-60, oves k 8-00—540, proso k 9-00—1000,

18:00—0-00, krup 16:00—382-00, breroborů k 1-40—280,
jetelového semínka červeného k 72'00—116:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 0000—00'00, máku k 80:00
olejky k 0:00—0'00, lněného semene k 17-00—20'00.
100 kg. žitných otrab k 11-00, pšenié. otrub k 1080,
1 kg. másla k 170—1-80, 1 kg. códla vepřového k
1'66—1-60, tvarohu k 0-24—0-28, 1 vejce 7 h.

penice 0-00 00:00, šito 9-40, 9-70, 9-90, ječmen 0'00
oves, 4*40 440, hrách 14.40 24-00, čočka 32-00 8000
vikev 0-— 0-—, jáhly 18-—, 22-— kroapy 30-— 48—
brambory 2-20 8-20, vejce (kopa) 480 0-00, máslo 184,
2-—, tvarob 24 b, maso hovězí k (28, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1*44, maso skopové k 1'13, 00
no k 6.00, sláma k 8-—, k «ves 1840.

A> První česká
cováharmeniazaří

spocielněna americkécotiag

Rudolf Pajkr £ spol.
v Hradci Králové,

tobo druhu vwRakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na

splátkyod ňaje . a Zárukaletá. — Illustrované cenníky
pou franko a zdarma.

ETZ
E

Pedálové harmonla
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

závod pozlacovačský v Pardubioich
opravuje jakoš i novd soví +

oltáře,knsatejn ,risho draha sochy s vešizerádooborutoho s jí v nejmodernějším pro
vedenía vpenáchreal levných. m

Nový křestanský zárod „
E. Kelst v Kutné Hoře, hi. náměstí

Sslectěnému obecenstvu ká vůkolnímu odporučuje se oupiti za sa snížený ocny
zbožímodní, hedvábné, vlněné a prací, sukna, šály, šátky
plyšové a vlnéné, kapesníky, zboží trikotové, stolní a po
stelní soupravy, koberce, záclony, deštníky, zbytky na Šaty.
Na skladě jsou dále veškeré krejšovské potřeby sa pevné

uperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,

zaručuje nejrychlejší výsledek,největšívýnosnosti.
Mevyhnutelnék jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojíven spo
lehlivěnahradíti. 2

Dále:Kostní moučky,chilský ledek, s(ran
amonastýy,soli draselnaté,

áiní hnojiva pro kulovinya obilí.

Poštornskou sádru superfosfátovou |
k vrchnímu hnojení jetelišť a konserv. chlévské mrvy

pícní vápno,
dodávají s přesnězaručeným

va šude soutěžeschopné:
Továrny na um. v Břeclavi- 

hnojíva a kyso- k SGARANÍ PoštornéaLískulino sírovoa. . u Rostok.

Ústředníkancelář WPRAZE Jindřišská ul. 27.
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První Královéhradecká továrna nábytku. | X Stavební truhlářství.

+

JAN KALIS

E Olonác V, Neškudla a syn
Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, Caráře vo Výprachticích)

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

Ň všech kostelních paramontů.
: Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka
É se na požádání franko zašlou. LOKOUNbo8ULhonuBubodánboBv

KE L U OBPROBo o o R ou eV HOVolo VOVBo OREA

Vždy
500 kusů

na ekladě.

KÁŘKŘÁÁ

Bag“ Haepolecká ji

SUakLA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a havo
loky s čisté ovči vlny v levných cenách do

poručoje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

v Humpolci.
Vtoriy k nahlednutí franko.UNION

POZOR! í POZOR!

Tolepram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

OD“ z prvé ruky "PB
obrať se na chralně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
| která za úplnou spokojenost rnčí.

Nabísím a dobírkou zneýlám (též dle úmlavy):
22 metrů kanafasu zoamenitého 75 cm. ©. sl. 440
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. 640
20 metrů plátna bělolněného90 cm. 8... , 6—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. š.—/ „ 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafae,

plátno, oxfort, barchet, šotiš, jen.. . . „ 825
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
6 rýčníků režných, zcela velké . . . 90861—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90až1i—
6 račníků damaškových, květovamých . . zl. 120

12utěrekna nádobí... .... 96,120),1:50
1 sukně flanelová . . . . . . . < « —'901sukněgryzetovávelká... . . .. 1—

Vůbec -vše možné, jen výtečné jakoati se sasýlá.

Lovný nákuo pro školyústavy, apolky,obce atd
-| Genník a vzory zdarma a franko.

litr po 3 zl.
Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr

po 1 zl. 95 kr.
Slivovwiol 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 uberských továren 1 litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
„značném množství dováží, nemůše býti a není

vého prima Cognacu stojí výrobce samého, kdy
z appažátu teče 1 zl. 50 kr.

obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro

cent.

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 bez svýšení cen!

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 spolopůsobení mých
| synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
i rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
| stavbu varban pneumatických a elektromagne
: tických. Osvědčení ee mnou postavených varhan

pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepě:
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních ey
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 cennfky
barmonií na požádání zdarma a franko,

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

Specielníobchod
klatovským prádlam.

-o Pro pány i dámy:
Košile bílé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
novetinok kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Výbavy pro nevěsty.

flanellů otálobarevných,
3jíd., viněných račníků, kapesníků

atd. v jakostech nejlepších.
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Výrobky dokonalé.
| Pohovky. Celé garnitury.

wHradci Itrálové, Malé náměstíč. 117
vedle záložny.

Úplné výbavy nověstám.
Ceny mírné.

Opany (draperie).Záclony. Žíněnky.

UP DY
Antonín Sucharda.

sochař a řezbář
v Nové Pace (Krkonoše)

. doporučuje ve ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů.
a veškerých potřeb umění elrkovrníhoj též shoto

Tvuje sochysvětců se dřeva| « kamene.— Starší

, prácl, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,;-pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
| račí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
, nějších. 8 úcteu veškerou

, Antonín Sucharda.

za 242. ©
©šicí stroj

vysokoramenný k dostání

ud. V, Radoušev (hrudimipe
K masopustní době.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* SOdOVÉ VOĎY *

9a šumivých limonád
E v Hradci Králové,

ve vlastním domě
roh Tomkova ul.

(založena r. 1878,)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.KŘ
Kočáry a saně

nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučoje

Čeněk Buben,
kočárník

vwHradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.

Hradci nejvyšší vyznamenání pentný diplom s právem ražní zlaté medailie s korunor.

a
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FRANTISEK JIROUS,
závoď řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

; lavice,mřížky« hh ?
© slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto,

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venatvu a sl. úřadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovujísdarma..
wm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm Ť

J*000000000000000000
O00000000000000000090090

00000000000000000000000

Drenážní UadKT
" všech potřebných rozměrů, tašky falcové,

obyčejné i patentní, vůbec veškerý sta
vební material má hojně v zásobě a do

poručuje ku jarní stavební sezoně

opolečná Cihelná
ve Svobodných Dvorech

u Hradce Králové.

Ceny -vzhledem na uznanou výbornou ja
kost velice levné a pevné.

! Nejlepšínákupní pramen!

K době velikonoční!

; Boží hroby se slohem kostelůsouhlasné

PRO KŤÍŽOVOCBSTY16" soer
E“| Sochy „Vkříšení“,sochy,

1 oltáře a veškerá kostelní zařízení
k doporačuje uctivě umělecký závod

sochatský a řezbářský

Renovace starých oltářů u kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlu: a ul. č. 30
v domě Sv. Václaveké záložny od 1./XI. 1899. [llustr. ceny
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky

vo vkusném a levném provedení
přesně dle předpisů cárkovnính: u hakdám. slabu

odporačuje Arma,

Potra. Bnáka: aymové;
uměl.sávodE „haj obaěnkě:pgo

v Sychrově (Čechy) založena, rekp:. 1858,
Fotografie a nákresy u velikém výběruna přásí k,a2

hlédnatí íranko zajlgma- :

Nejlepšíodporučení! Plány a rvačky panaěřuj 6
Provedeno ke 300 oltářů.

Ochrannátaánka:Kotva. "Tj

LINIMENT.CAPSICI COMP
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává so za výberné, bolosti utiču
Jicí natírání; jest na skladě ve všeah

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s 1
vaší ochrannou známkou „kotvou“ )
z Rlohtrovy lékárny. Buď opatrný a 4
přijmi jen lábve s touto ochrannou*
„zoámkou. za původní přípravka.

Alcktrova lékárna „U zlatého Iva“ V Praze.

onutnuinudoadku

Křestní listy
ex offo 40 kusů za 60 bal. nabízí

Bisk. knibtiskárna.!

dodává pod G-letou zárukou,

Opotřebovaný, dobrý

fotografický
© přistroj ©

administraci v Hradci

álolům květin,
Begonie, hlízy v 5 hlavních barvách a báječně

krásných tvarů a udatínů, květy krásnější kamelií až
16 em. v průměru plné pu 18 kr., 100 menších za
6zl., jednoduché 12 kr., menších 100 za 5 al.
Výstavní výběr (zvláštnosti) po 40 kr.

Lilie zlatá 40 kr. Glosinle, Tuberosy, JI“
řinky kaktusové po 12 kr. Cana Thomayeroví
nové zcela nízké bohatě kvetoucí 18 drahů po 12 kr,

Montbretie, Gladioly, Hyaciní letní Ane
mone po 6 kr. Praeparované palmy cd živýchkne
rosesnání 7 až 18 listů 3 aš 8 zl.

Obal a návod posýlá zdarma.

Josef Suza v Potštýně,

Vacek,
závod

Skolkářský
wPamět

níku
u Uhlumoe

nebízí pro zimai © rní
vání stromy ayocné

soké | kraky,sezenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy

o stromořadí, pláňata atd"
Statisíce sazenic v zásobě:

Levné ceny. — Výborné
:) oží. Poučný cenník zdarma

též na splátkyO
Založeno r. 1860.

Vetectěnému duchovenstvt
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

se stříbra, broneu a jiných kovů
vše.dlině v ohnizlacenéa otříbřenézač19ruší.

astní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhátác.. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. ů a odporačuje 6é tedy kza
ko a opravě kajichů, monstrancí,cihorif, relikviářů
ládobek na sr. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

O“
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
ě. p. 187. v Pletištloh n. L. uHradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.
Bližšísdělí na místě aamém

J. A. Holínka,
majitel.

—Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králové.



Čím topěj'?
V minulý podzim rozšířilo se několik poulič

bich říkaček k. p. „To ei dělaj“ „Kdo jim pere?*“

Byla to — jek staří říkávali — naše „kratochvílg“ za toho smutného podzimkn roku 1899. Ale
vše sevšední. Proto bylo dobře, že nastal nedo
atatek uhlí, a z kratochvíle nastala dlouhá chvíle
ublířům. Neměli co dělat, ale lidový vtip postaral
80 zase o ukracování chvíla i za té smutné zimy,
Nastalo vzájemné dotazování se: „Čím topěj'?“

A poněvadž někdy i na vašich náměstích i
v pašich tržnicích mladé i staré prodávačky dlou
hou chvíli mívají, což divu, že 8e na jednom ná
městí rozpředl následující bovor: Panl, čím topěj'?
— Starou „jarmaron“. — Co že, starou jarmarou
že topěj'? Co pak nevědí, že staré jarmary dělaly
na výstavě největší parádu. Páni, co tomu roz
umějí, povídali, taková stará jarmara že má 0
mnoho větší cenu, než jakýkoliv šiťonár. — Že
mi to neřekli dřív, teď je už pozdě, jarmary aspoň
polovic proletělo již komluem.
, — Jednoduchá — kratochvílná — událost, ale

ve mně vzbudilo velice vážné myšlénky.
Ono to topení starými skříněmi není snad

teprv nápad dokonávajícího století devatenáctého.
Byly dávnv před námi časy, kdy se z kostelů,
klášterů ano i z jiných domů vynášely staré skří
ně s věcmi bohoslužebnými 8 po nich drabocenné
staré obrazy a řezby oltářní a pálily se na uli
cích. Tak topil n. p. oltářem zakladatel belvetské
církve Zwiogli; tak naložil s oltářem a křížem u
sy, Víta v Praze i dvorol kazatel německého Fri
dricha nekatolickými stavy za krále českého zvole
nébo. I knibamia celýmiknibárnami topil leckterý
kojše v Německu, když „světlo nového evanjelia“
šířiti počal.

Topilo se tu vlastněstarou autoritou —
mateřskou vážností — původní církve. Svedený
lid se tomu smál a měl z toho kratochvíli. Ale co
z toho následovalo? Snad svoboda? Právě oaopak
stalo. se z počátku. Knížsta a vrchnosti udělalí
sebe i autoritou náboženskou, ba skoro boby.
Nepřebáním nic. Bedřich faleský, vydavatel heidel
berakého katechismu, z něhož 80 podnes evavjeli
cké děti u nás učí, nestyděl se říci: Svědomí
poddaných patří mně. — Když se tedy za
topilo tou starou drahocennou skříní církve pů
vodní čili kdyžse spálila její autorita, shořela
svoboda národů. — Obzvláštěrolník a malo
měšťan stal se porobcem, takže vrchnosti jeho pa
třilo nejprv jehu tělo; odtud ten název té poroby
„Leibeigenechaft“, vlastnictví těla. Potom však
nastala i „Seeleneigenschaft“, vlastnictví duše.
Pán poručil, jaké náboženství musí mít
jeho poddaný a oebylonikde dovolání.

Neslýchaný způsob absolutismu — neobme
sené samovlády —. nastal a šeredně „zatopil“
svobodě národů tam, kde se topilo tou starou
skříní autority církve, která druhdy i císařům,
králům a knížatům říkávala: Tvá moc jest obme
sena zákonem Božím. .

Ale na tom spálení svobody nebylo dosti.
Kde se topí oltářem, tam potom — dle svědectví
dějin — hoří plameny bouří, válek domácích i
zahraničných, tam si topí lidé svým vlastním bla
hobytem, ba svým vlastnímživotem.

Dějepis jest toho důkazem. Po tom hrozném
topení autoritou církve a jejím oltářem, přišla vál
ka třicetiletá, která obzvláště našemu národu strač
ně „zatopila“. A (a naše sláva a samostatnost
stala se jakousi starou jarmarou, kdesi v komoře
v prachu a plesnivině trouchnivějící, s kterou se

Bade moci třeba i zatopiti, Jako starým harabarm.

Dnes jsou ty staré — nemíním jen vesni
cké — ale i ty z hradů a zámků — drahocenné
skříně jen památkou a půjčují se jen do výstav.
Dnes máme salóny i pokoje a v nich ty moderní
šifonéry, které na pobled jsou vyšnořeny, ale té
staré pravé ceny nemají. Ale tu dobrotu mají, že
se jimi — netopí.

Mám ta na mysli ty moderní státy naše.Mají úředníky k zachovávání starých památek, ba
věnují až i peníse na zachování starých chrámů
pro jejich uměleckou cenu. Ale to vše, zdá se mi,
še není nic jiného, než jakási výstava starých

skříní. Jinak oblíben je šifonér — moderně vy

liberalismus za svůj základ, počaltopiti
nejen autoritoucírkve,nýbrž i aatoritou Boží.

A jaký toboto novověkého státního topení
autoritou Boží pasledek? Ten je trochu jiný, než
v. šestnáctém století. Tenkráte šeredně zatopili
knížata národům, a nyní? Nyní mají moderní státy
mnoho těch, kteří chtí zatopiti knížatům. Autorita
Boží stala se mnohým státníkům a politikům sta
rou „jarmarou“, kterou se může topiti, ale dnes
jsou mnozí, kteří chtí topit „šiťonéry“ moderních
států. Dnes klesá autorita státní mérou
úžasnou. Ty státy moderní bledí si ji ovšem
zachrániti a zatápějí šeředně těm, kteří dotýkají
se veřejné jejich nejvyšších autorit. Ale nejsou
více s to těmto věrem se ubrániti. Tak n. p. přese
všecko trestání množí se, jak noviny píší, nesmír
ně urážky krále v Prusku, a mnoho prý se raději
„Deslyší“ a „neudává“. — A co je u nás velice
smutně pozoruhodné, že často tentýž člověk, který
sa rouhé Bobu, tupí katolickou církev, nadává n.
p. 8v. Janu Nepomuckému, souzen bývá i pro
urážku Veličenstva.

Nedávno zatopil si v Brixenu prušácky
smýšlející redaktor veřejně pastýřským li
stem biskupovým, a nebyl za to potrestán. Řekl
bych o tom více, ale mohli by si pak páni zatopiti

p inovon, a ono to je přece jen velice drabé paivo.
A tak čím budeme topit? — Jaký už jsem,

myslím, že jest svrchovaný čas, aby se začalo to
pit těmi — šifonéry, těmi novověkýmí skfiněmi
pro zásady bezbožecké.

. Bobužel, že už těch drahocenných starých
skříní s těmi knibami zákonů Božích proletělo
velice mnoho komínem; a že tudíž — jako to
vědy bývalo tak to je i u nás — že si Rakousko
samo topí svou silou, Bvým blahobytem, svou
vlastní autoritou, ba — jak já se obávám — svým
vlastním životem.

A potom nesmím zAapomenouti, že máme v
Rakousku ještě něco zvláštního. Ty staré ctibod
né skříně a právy národů neněmeckých a nema
ďarských jsou kdesi v komoře, a na místo nich
máme zcela moderní šifonér a dvojitýma dvířkama.
Je to to nešťastné rozpoltění říše na dvě půly;
říkají tomu dualismus. Ten ovšem pořáde ještě
stojí v parádním saloně říše naší a není ani po
myšlení, aby letél do pece n komínem odletěl.
Spíše naopak. Ta stará nám tak drabá skříň s ko
runou svatého Václara by tak byla mnobým lidem
u nás nejlepším topívem pro Rakousko. Ale za
pomíná se, bude-li se i na dále v Rakousku topit
našimi právy, že se topí naším srdcem. Áco
by to bylo za stát, který by myslel, že se tím upev
ňaje, když topí srdcem nejvěrnějších, po lásce
k císaři a králi prábnoucích poddaných!

Čím více se bude Čechům odpírati, tím více
sesilují se ti, kteří chtí výheň (pec) Pruska vytá
pěti Rakouskem. Německý, císaři a říši co nej
věrněji oddaný, šlechtický Časopia „Vaterland“
přinesl nedávno pozoruhodný dopis z Badenska,
a nezatopilí si jím na úřadě. Tak si myslím, že
to ani Obnově neuškodí. V tom tedy dopise na
ráží se na staré německé dějepisné přísloví: Land
graf werde hart. (Hrabě budiž tvrdým). A na zá
kladě toho přísloví se žádá, aby se, jako se pro
mluvilo k Čechům, promluvilo — a to ještě pří
sněji — taky k jistým velezrádným Němcům. Tak
k nám píšou z Němec, a my se k nim přidáváme.
Ano, jest svrchovaný. čas, aby se konečně jednou
pořádně zatopilo těm velezrádným, ale taky. těm
„smířlivým“ Němcům, kteří chtí vše, jen ne smír.
Tak tedy ten šiťonér ať letí do komína a ta stará
skříň s těmi právy národů ať přijde zase ke cti!

Strašná porážka Angličanů.
Zmíňujíce se v minulém čísle o událostech

na bojišti jihoafrickém, končili jsme naši zprávu
slovy »Buller vydal rozkaz: spátky se jílů nesmí
asi marně, Pak-lí za Tugelu se již nevrátil, učiní
tak asi brzy. Síly Angličanů na potření burů da
leko ještě nestačí.c :

Předpokládání naše se splnilo na slovo. Než-li
»Obnova« cestou z Hradce došla našich čtenářů

Inserty se počítají levně. i
Odnovavychdsív pálek v poledne. VI. Ročník.

prchal již vrchní velitel Buller i s divistonářem
Varrenem od Spionkopu za ochranný břeh dravé
řeky Tugely. Štěstí, že buři šetříce až příliš lid
ských životů, nechali poražené Angličany prchati
a že je nepronásledovali a nezahbnali je se sráz
ných severních břehů do proudů dravé Tugely.
Y chladných její vlnách byli by se asi synové
mořem vládnoucí Anglie utopili jako myši,

Jak známo, pokusil se generalissimus Buller
v polovici prosince o vyprosténí Ladysmithu. U
Colensa přešla 15. prosince část jcho vojska Tu
gelu, avšak utrpěla tak velké porážky, že Buller
ztrativ 12 děl a 2300 mužů, musil ustoupiti s di
visí Hartovou a Hyldyardovou do Chieveleye,
aby vyčkal příchodu divise Warrenovy. V Anghí
zatím mobilisována 7. a 8. divise a jako genera
lissimus poslán do Afriky maršálek Roberts se
sirdarem Kitchenerem, kteří z nepochopitelných
příčin už přes 14 dní dřepí v Kapském městě.
Generál Buller pokládaje postavení burův u Tu
gely za nedobytné, chtěl se oklikou na západ do
stati od Pontgiterdriftu přes Spionský kopec a
Dewdrop k Ladysmithu Plán svůj prozdradil boe
rům postavením polní dráhy ze Springfieldu do Pont
giterdriftu. Buři, obávajíce se, aby se u Ladysmithu
nedostali mezi dva ohné a aby nebyli odříznuÍ
dračích hor a ústupu do Oránu a Transválu, svo
Lbli z Transválu i ze severního Kapska rycble
oránské posily. Dne 20, ledna napadl Warren bury
u Spionkopu. Od soboty dne 20 ledna do úterka
dne 23. ledna bojoval generál Warren bez palr
ných úspěchů. Angličanům raněn generál Wood
gate a mnoho set vojínů. V nocí z úterka na
středu podařilo se Angličanům zmocnit se jednoho
kopce na Spionkopu, leč ve středu napadli je bu
rové střelami z pušek i děl tak prudce, že zsane
chavše koně u dolejších skalních výstupků rychle
se šplhali po skalách na horu. Angličané na hoře
se silně zahradili a chrkli na bury spousty dum
dum kulek a lyddytem naplněných granátových
střel. S vyšších částí Spionkopu hnali se rychle
oranští burové chráněni jsouce Creuzotovými,.
Kruppovými a Maximovými děly. Anglická pě
chota byla prudkým útokem smetena. Na obou
stranách se bojovalo zuřivě. O 2. hodiné odpo
lední se část Angličanů (asi 150) vzdala, jiní brá
pili se na dvou kopcích Spionkopu. Brzy však
počali Angličané ochabovati, řady jejich se trhali
a část Angličanů bez rozkazu Warrenova dala se
na útěk; jiní zahazovali pušky, zdvihali ruce a
dali se zajati, Buller si prohlédl teprve ve čtvrtek
25. ledna Warrenovu armádu, když byla více než
decimována. Angličané prý ztratili v bitvě na Spi
onkopu na 1500 mrtvých, 1500 raněných a toli
kéž asi zajato. Dle toho by byla divise Warrenova
zničena. Brigáda Littletonova, která ve středu do
byla překvapením burů Spionkopu, ztratila prý
přes 800 mrtvých a raněných. Burové ukořistili
téměř veškerá Warrenova děla. Porážka Warre
nova v krvavé bitvě na Spionkopu je tedy zdr
cující.

Generálové Warren a Buller chystali k za
hájení anglického parlamentu dne 30. ledna vládě
cukrovou pokroutku, aby se mohla brániti proti
útokům oposice aspoň nějakým ovítězstvíma a za
tím musí nynější anglická vláda vypíti kalich hoř
kosti až na dno. Bude stmetena asi v nejbližších
dnech a sestavení nového ministerstva svěřeno
bude asi lordovi Roseberrymu, Jedná se o udr
žení velmocenského postavení Anglie.

Nikdo nevěří více, že by Angličané ve válce
s bury mohli zvítěziti. Poraženi Angličané vidí
teď, že nemají na světě jediného upřímného pří
tele, aje že Německo, Francie, Rusko i Spojené
státy severoamerické čekají na tučné sousto z
anglické světové državy. Anglické časopisy žádají
za okamžité poslání 50.000 až 100.000 dobrovol=
níků do Kapska. Ale co tam budou nevycvičení
vojáci platni, když nemají pro ně ani cvičených
poddůstojníků a když dobře vycvičená stotisclová
anglická armáda nemohla s 50.000 bury ničeho
poříditi, když dosud v každé bitvě utrpěla ang
lická přesila desetkrát tak velké ztráty jako houty
statečných a zbožných burů? Jiné anglické časo
pisy bojíce se náhlého přepadení se strany někte
rých velmocí, žádají za okamžitou mobilisaci ang
lického loďstva a povolání 20.000 námořních zá



ložníků do zbraní. Záložní vojenské lodi, křižáky
a torpedové lodi, vše se má mobilisovati, V Lon
dýně a v celé Africe panuje nad porážkami v Af
rice strach a zděšení, proti vládě lid demonstruje
a žádá boj do krajnosti. Chtějí Angličené své
vojsko vésti na jatky a utrpěti ještě větší porážky
nežli dosud? Když stálé anglické vojsko jest po
rážkemi demoralisovéno, co mohou očekávati Ang
ličané od vojska, které s puškou a s dělem za
cházeti neumí, které k prachu ještě nepřičichlo?

Mnozí doufají, že generál White učiní zou
falý pokus, aby se z Ledysmitbu k Bullerovi pro
sekal. Kdež však se může zstím octnouti Buller!
Ladysmith se pokládá ve vážných kruzích zrovna
tak za ztracený jako Kimberley a Mafeking, od
burů těsně sevřený. Nápadno je také, že o sbo
rech generálů Gataera, Frenchea a Methuena Ang
ličané hrobově mlčí. Co se děje u Colesbergu,
Modderriveru a vůbec ve zbouřeném severním
Kapsku? Jsou tam Angličané sevření, čí ustoupili
na jih blíže k Robertsovi, či je pravda, že ne
šťastný lord Methuen šílí? Věru, smutné to koace
ze šílené brabivosti a lakoty podniknuté válkyl

Politický přehled,
V Uhrách prý chce bývalý předseda mi

nisterstvs vydávati nový list proti vládě Kolomana
Szells; s tímto je nespokojena také kalvínská
frakce Tiszova. Katolická frakce jeví se Szellem
také nespokojenost.

Ve Framcif obnovoval se nedělními vol
bami opět třetí díl senátu. Protože od vlády je
více méně odvislá polovice voličů (Francie má jen
přes půl milionů úředníků, na nichž závisí všichni
od vlády jmenovaní starostové, koncessovaní živ
nostníci atd.), tedy ovšem každá vláda dovedla si
dosud sehnati při volbách většinu, jakou potře
buje. Zvoleno bylo 87 senatorů a 12 užších vo
leb vykoná se v neděli. Mezi zvolenými je též
známý generál Mercier, proti němuž Dreyfussovci
nejvíce zuřili. Monarchbistů bylo do senátu zvo
leno ovšem málo, ale i ti Dreyfussovce pálí.
Francouzská vláda žádá og00 milionů tranků na
stavbu nových válečných lodí (na 6 obrněnců, 5
křižáků, 78 torpedoborců, 112 torpedových lodí
a 26 podmořských torpedových lodí. Na vyzbro
jení a zvětšení válečných přístavů se žádá 170
mil. franků,

Bulbarsko prý se prohlásí 19.února tedy
v den, kdy byl po vítězné ruské válce uzavřen
ve SvatémŠtěpánumír, za samostatné krá
lovství. Kníže Ferdinand prý jedná ve shodě
s Ruskem, jemuž prý pak postoupí rozsáhlý pří
stav v Burgasu. Rakousko prý bylo sice bulhar
skými událostmi překvapeno (?) ale konečně by
prý proti nim nic vážného nepadniklo. Líné Tu
recko prý by se s hotovým převratem spokojilo.

Z Habeše se oznamuje francouzským ča
sopisům, že neguš Menelik nařídil soustředění
svých vojsk a že všem svým vasallům (místokri
lům) potřebné informace rozeslal. Dle jedněch
zpráv chce Menelik využitkovati nesnází Anglie
v Sudanu a Kordofanu, které by se k říši jeho
výtečně hodily, dle jiné zprávy chce se zmocniti
italské erythrejské kolonie, poněvadž prý tam při
šli na ložiska zlata. Myslíme, že zmocnění se ital
ských přístavů Suakimu a Masávy by bylo pro
Menelika také vydatným zlatodolem.

Hnutí „pryč od Říma“ hrozí vyvolati
státní spory mezi Rakouskem a Německem. V no
vě povstalých odpadlických protestantských osa
dách počínají si pruští a sasští pastoři jako pruští
agenti a dávají svému velkoněmeckému smýšlení
neomaleným spůsobem průchod, tak jakoby se
nenalezali v Rakousku, nýbrž již v Rusku. Někteří
c. k. okresní hejtmani povšimli si poněkud dů
kladněji na rejdy dvojctihodných pánů z říše a
bájí stanovisko rakouské. Jak berlínská »Kreuzzei
tung« oznamuje, byl farní vikář Karel Lemmer,
který se zdržuje v nově povstalé protestantské
osadě v Lánové v okresu vrchlabsitém, z ohledu
na veřejný pořádek od c. k. okresního hejtmanství
z Rakouska vypovězen, Farní vikář protestantský
podal c. k. místodržitelství v Praze rekurs a sou
časně vyžádal si zakročení berlínského zahranič
ného úřadu a německého velevyslanectví ve Vídni.
C. k. pražské místodržitelství vypovězení pastora
Lemmera dosud nepotvrdilo.

V Čímě se stal náhle státní převrat. Císa
řovna vladařka donutila 28tiletého císaře Kvangsua,
který prý byl přítelem moderního pokroku a Ev
ropanů, jenž však na trůné pouze seděl — ele
nevládl — k odstoupení, načež byl císuř, syn ne
bes, buď zavražděn nebo k sebevraždě donucen,
Vůdce čínské pokrokové strany Kvangyumci prý
byl při zprávě o smrti císaře úplně zdrcen a pro
pukl v pláč, Císvřovna vdova propustila současně
vrchního generála Junglua. Nový císař byl vy
brán z více méně neznámých haremových princů
a jmenoval prý se Putesing a přijal prý panov
nické jménoŠí kuang. Dle jiné zprávy svolala cí
sařovna vdova 24. ledna náčelníky vlády a členy
psnovmické rodiny, kdež oznámila svou vůli, cí
saře sesaditi a jeho nástupce jmenovati. Jiná opět
verse dí, že císaři Kvangsu-ovi se vláda znechu
tila, že ustanovil za svého nástupce prince Put
singa a pak si sáhl na život. Uplná pravda o po

sledním státním převratě vyjde sotva na jevo;
Evropa však musí počítati s jeho důsledky. V di
plomatických . kruzích poblíšejí na čínské události
velice vážně, Někteří soudí, že polední převrat na
trůně znamená vítězství ruské převahy v Číně.
Anglie jest asi odstranéním císaře Kvangsua.dojata
trapně, Německu jest sotve po chuti a stejně se
to má s Itelií a Rakouskem. Tyto velmoci budou
asi státnímu převratu v Číně věnovati největší po
zornost. Stejné učiní ovšem Francie, Jsponsko a
Rusko. Francie vyslala již oddíl námořního voj
ska ns ochranu francouzského velevyslance a fran
couzských poddaných. Také ostetní velmoci po
šlou oddíly námořní pěchoty do Pekingu a do
blavních čínských přístavů. Rakousko Uherská vá
lečná loď „Zenta“ připluje prý v několika dnech
do Honkongu, aby ji měl rakouský velevyslanec
v Pekingu po ruce. Naše válečná lod „Eliška“
v číoských vodách dosud mešká. Porážky angli
cké v jižní Africe měly ne chování se císařovny
vladařky v Pekingu nepopíratelný vliv. Tato lstivá
a ukrutná žena nenávidí ze všech Evropanů nej
více Aagličany. V Číně jsou dnes ovšem nejvíce
obroženy zájmy Angličenů, avšak všichni Evro
pané musí se míti na pozoru, neb v posledních
letech byli zavroždění angličtí, američtí, němečtí
i francouzští missionáři a tajné společnosti, kdyby
se nebály, pustily by se třeba i do nejsilnějších
v Číně Rusů, Ač tedy evropské vlády mají své
zvláštní zájmy a navzájem se potírají, musí jed
nati společně, pokud se jedná o ochranu životů a
majetku Evropanů. Bude-li potřeba, zakročí tedy
evropští vyslanci v Pekingu třeba i společně, —
Co se změny na čínském trůně týče, tu jest vý
znamno, že prý otec nového císaře je hlavou vel
kých tajných společností, které jsou známy jako
»velký meča anebo »boxer« v provinciích v Čili,
Šantungu a Hunanu a k nimž patří též osoby,
které nedávno zavraždili anglického missionáře
Brookesa. Kangysovo poslání do Jang-tse a do
jižnějších provincií atalo prý se za tím účelem,
sby poznal mínění vícekrálů Šang-ši-tunga, Liu
ku-nyia a Tang-šung linga ohledně státního pře
vratu. Tvrdí se také, že bývalý místokrál v Pe
čili Li-bung-čang byl poslán do Kvangtungu, aby
program císařovníin podporoval a aby případné
nepřátelství Kantonských potlačil, Huanští a Kan
tonští jsou prý největší přivrženci Kvangsua, Mand
žuři prý jsou vesmés pro změnu trůnu, kdežto

lňané prý jsou více proti ní.
Nmiřovací komference svolíny budou

v příští pondělí. Nevíme, zda-li radikál Baxa,
Staročech Záika a pozvaný člen katolické strany
z Moravy pozvaní k nim přijme. Naděje na smír
jsou pramalé. Mezi Němci ovládají Wolf a Scho
nerer a též v německo-nacionální straně jest pro
smír zaujat upřímněji pouze poslanec Prade. Ně
mecké spoluručenství praská na všech stranách,
videĎští antisemité vypovídají židovským liberálům
boj, protože tito poněkud neopatrně prozradili, že
se jim jedná především o zničení dolnorakouských
antisemitů čili křesťanských sociálů. Aby nebyla
zrádcována od Schěnererovců, nebude míti žádná
z německých stran dosti odvahy, aby Čechům na
bídla slušné ústupky. Poněvadž není mezi Němci
potřebné jednoty, není také žádné záruky, že
Němci splní to, na čem se Češi a Němci na smi
řovacích konferencích dohodnou. Nás Čechy za
ráží, že na konference nejsou pozváni zástupci
slezských Slovanů, neboť vyrovnávací konference
mají se rozděliti pouze ve dva odbory: český a
moravský. Českému odboru bude předsedati před
seda ministerstva dr. Kórber a moravskému baron
Spens-Boden, ministr spravedlnosti a do posled
ních dnů moravský místodržitel. Naše stanovisko
vůči konferencím je známé. Důvěrníci strany mla
dočeské nemohou po našem náhledu jíti pod po
žadavky, které jsou obsaženy ve vídeňských punk

mu zástupci čeští vymohou více. O nezadání če
ských práv mluvilo se již tolik, že dnes bude
český národ souditi jen dle skutků.

Drobnézzprávy.
Pan Karel Gordom,raskýtenoristai s0

pranista pořádati bude dne 2. t. m. dobročinný kon
cert v Chrudimi v besedě pod protektorátem vldp.
arciděkana Waltra, p. purkmistra Klimeše a p. po
slance dra Pippicha veSprospěch kostela sv. Michala.
Ve středu dne 7. t. m. koncertuje opět v Pardubicích
v sále „na Veselce“ pod protektorátem vldp. děkana
Sloupa a p. poslanceFormánka ve prospěch rozšíření
děkanského kostela v Pardubicích. —

Z kencerta páně Gordonoa sešlo,
jelikož přese všesky dobré rady sz roshodujících

rubů katolických ma dané nenstoupilod toho,
co mohlo urasiti vlastenecký cit náš i obývatelstva
zdejšího, třebas že ae vymlonval, že chtěl vyhověti
jen německy mluvícím osobnostem u společnosti zdejší.

+ Nartim Pokorný, rodákkrálovéhradecký,
bývalý ředitel malostranskéLo realního gymnasis v
Praze, výtečný paedagog, zemřel včera po těžké ne
moci v Praze,

Čistý výtěžek studentského plesu
v Hradci Králové činí 725 korun r. č.

Koplí zdejších škol měšťanských
a obecných durovalp. Zděnko Ježek, soobař
a kamenník v Hradci Králové pěknou kropeoku z bí
lého kararskébo mramoru v ceně 36 korun, sačež vo

láme srdečně: Zaplat Pán Béh! Nenašelby se štědrý
dobrodinee, který by dětem opatří ještě drahou kro
penke potřebnou ke vohodu do kaple se strany školy
chlapecké, jenš posud osiřelý jest! Pan Ješek by s
ceny Jistě slevil! Takového laskavého dobrodince bledá,
případně o příspěvky na kropenku pro kapli uctivě
prosí Jan Černý, katecheta v Hradci Králové.

Nedestatek uhlí v Hradci Králové.
Starosta města vydal z usnesení městské rady tato
vyhláškou: Vsbledem k tomu, že zásoby uhlí v městě
našem jsou téměř vyčerpány, še v nejbližších dnech
brosí nouze o úblí, která se může stupňovati 1 oče
kóvanou stávkou v roviru hornoslesském uposorňujeme
naléhavě p. t. obecenstvu, aby ve vlastním svém zájmu
co nejvíce uhlím šetřilo. Osvětlení náměstí obmezeno
v plném rozsahu do © hodiny. Následkem nedostatku
uhlí musí se v Hradci šetřit též plynem. Nekterým
sdejším školám ublí již dochází. Obnděí vrstvy Lida
následkem zdrašecí uhlí velice trpí.

Obcení a školské přirážky vzdorsa
stavení přenesené působnosti bude městský důchoden
ský úřad v Hradci Králové i na dále vybírati,

Vybírání přímých daní s přiráš
kamí semskými a okresmími nebadese
dnem 1. února počínaje více díti u městského dů
chodu v Hradci Králové, nýbrž n ©. k. blavního ber
níbo úřadu v Hradci Králové.

Na venkovské kmikhovmyboheslov
ců královéhradeckých došly nás štědrostí
veledůst. P. T, duchovenstva dosud tyto příspěvky:
J. M. nejdůst. pao biskup ráčil nám darovati 40 K;
vedp. Dr. Al. Frýdek; gen. vikář 10 K; vsdp. Musil
M., kanovník a městský děkan 6 K; vadp. Dr. Ant.
Brychte, kanovník 2 K; vadp. J. Barták, kanovník
4 K; vadpp. J. Šrůtek a Ant, Pogerth, kanovníci rá
čili darovati kniby; vdp. Fr. Tondl, professor 12 K.
Z venkovského veledůst. duchovenstva dostalo se nám
dosud následujících darů: Po 10 K darovali: vdp.
T. Střebský, bisk. vikář v Mikulovicích a vp. J. Vo
močil, kaplsn v Jičíně; 7 K důst. farní úřad v Pe
trovicích; po 4 K: vp. Fr. Světelský, ketech. v Tře
becbovicích, vp. J. Melichar, admin. ve Vys. Mýtě,
dp. M. Kubek, far. v Konvaldě, vdp. Vino, Novotný,
bisk, vikář v D. Krupé, vdp. Al. Nývlt, děkan v Ho
loblavech, vp. Jan Sobotka, kapl. v Hradci Králové,
dp. J. Novotný, bisk. ceremonář; po 3 K: vdp. Jan
Klein, děkan v Číněva', vdp. Boh. Hakl, bisk. vikář
a děkan v Hořicích, dp. Aot. Bezdíček, far. v Jest
bořicích, dp. Al. Soukup, far. v Lochenicích, dp. Fr.
Urválek, far. v Kohboutověu Dvora Král., dp. Edv.
Neumann, far. v Rohozné, vdp. Jos. Procbárka, děkan
v Dobřenicích; po 2 K: vp. V. Šetina, kapl. v Kně
žicích, vp. Fr. Kubíček, kapl. ve Vel. Oařimi, dp.
Em. Kapoun, farář v Jenšovicích, vp. Aot. Grůger,
koop. tamtéž, dp. J. Herkner, farář v B. Tře..ešné,
dp. Ludvík Hora, far. ve Cbvojně, vdp. J. Šádek, far.
v Kopidlně, vdp. Jan Řehák, děkan v Opoňně, vp.
Fr. Barvíř, kaplan temtéš, dp. Alois Vašátko, farář
v Král. Městci, vp. F. Dittrich, admin. v Poličce,
vp. Št. Bobek, koop. v Novém Hradci Kral., vp. A.
Vobejda, kaplan v Poličce, vdp. V. Erychleb, děkan
v Deštném u Nov. Města, vp. V. Nepokoj, kaplan
v Kostelci u Chrasti, vp. J. Řezníček, kat. ve Vam
berku, dp. Jan Volánek, farář v Bestviuě, dp. Jan
Zároba, far. v Keblově, dp. Fr. Hanzl, farář v Hro
dištka, vp. B. Kacefirek. kaplan v Hradci Král., dp.
Eogelb. Starý, far. v Rovni, vdp. Ant. Dvořák, děkan
v Nebovidech, vdp. P. Fridrich Vavroušek, prior Že
livský, vdp. P. Method Nývlt, prior em. tamtéž, dp.
P, Salex Roubíček, farář v Senožatecb, vdp. Frant.
Šenkora, děkan ve Vosicích; po 1 K: dp. J. Kučera,
far. v Seči, vp. Fr. Jirásko, kapl. v Rovni. Srdečné
»Zaplat Bůh“ © další příspěvky prosí František J.
Strnad, t. č. jednatel knib. odboru.

Epidemie tyfová ze v KrálovéHradcine
menší; na štěstí jest jiš nový vodovod v činnosti.
V Hradci máme 26—380případů tyfa.

Úmrtí. Matka psna c. k. poštovníhosprávce
Ryšánka, skonala v JindřichověHradci v pátek dne
26. ledna.

Výborová schůze družstva proupra
vení Labe konala se 31. ledna v Poděbradech. *'

Nový advokát. Pan JUDr.Kavalír, kon
cipient u pana dra Horáka v Pardubicích a dříve u
pana JUDr. Foltnera v Hradci Králové, otevře tento
měsíc v Hradci svou advokatní kancelář.

Městský lušemýr pnm Jaměs, nástupce

pana inženýra Tomáše Súhrady, nastoapil jiš svůj
Vojenský park zůstaneprocivilníobecen

stvo dne 1. a 2. února zavřeným, aby prý se tím do
kazovalo vlastnictví vojenského eráru k parku. Pokud
víme, toho nikdo nepopírá a byla by snad stačila po
známka vpozemkových knihách a v návěštních ozná
menich při důstojnickém rarku: „Přístap do parku
pro nevojenské krahy je odvolatelný“.

Změna počasí. Sánice,sněhya mrazyustou
pily v poslední dobědešťům. V pátek hnul se na Labi
led, jinak se všady pliskanice a bláto. V úterý odpo
Jedne suřila v Hradci Králové sychravá chamelenice
Nyní opět přttablo.

Osvěta Lidu, šidovsko-socialisticko-pokro
káfako-realistický plátek myslí, že může štěkat aspoň

jeko pinč, když ©didovsko-nocialiaticko-realistický
„Čau“ hraje si na hafans. „Čas“, Který všecko pospůsobu starých Franců kantoruje, nepsal v polemice
s Katolickými Listy: „Všecka lež, která otravuje náš
veřejnýživot, mé živý pramen v Katolických Listech“,
Ať už zlo pášou seslepeni kněši neho najati od nich
žoldnéři, vše je jedno Tonení naše jen mínění, nýbrš
obecná zkušenost v Čechách, še za šarnalisty ktolik

s



"oképřijímá se nejhorší brak. Lidé, "kteří všůde jinde
byli by se společnosti vyvršeni, jsou dobří katolické
mu tisku, protožejsou schopni každé alažby. A zrov
ma tak řady lidí, kteří ve veřejném životě všude uš

skrachovali, bývají vítání tábora katolickému,jakmiledají se ponšívat sa nástroj proti lidem pokrokovým,
čestným a vzdělaným. Z obojího drahu lidí to
utvořila se pravá tisková Mafia katolické atd“ —
„Katolické Listy“ na tento surový útok neod věděly
a nás se přímo netýkal. Hradecká „Oavěta lidu“ si
-však narášejíc na „Obnova“, také emočile prsty cita
jíc několik.vět s úvodníku „Časa“ v čísle 7. ze dne
19. ledna. Přiznáváme, že v každém stavu a v každé
společenské třídě jeau lidé slí i dobří. Že by oprav
doví katolíci byli šmabem nebo většinou zlí, nebude
nikdo tvrditi. Od katolíků neodpadá výkvět společ
nosti, nýbrž vóelijaká sebranka a brak, který z for
malní směny vyznání dělá kšefty. Že by přívrženci a
spolupracovníci „Osvěty lida“, byli sami lidé čestní,
vzdělaní, skušení a opravdu pokrokoví, o tom nízké
jejich útoky, lži a strannictví zrovna nesvědčí. Víme,
že byl jim každý dobrý, kdo inseroval, platil a ha
nobil. Námvšak je lhostejno, zda-li s nimi lid jed
nal jako s lidmi najatými nebo ne. „Osvěta lidu“ aby
se při životě a chlebičkuudržela, masila měniti velice
často barvu, dnes s ní drží ještě jen židé a několik
lidí výstředních; její povídání nemá vlivu ani na měst
skou ani na venkovskou intelligenci a několik její re
daktorů zmizelo odtud zrovna tak, jak přišlo. A jest-li
snad „Osvěta lidu“ a „Čas“ chtějí narážeti na první
ho redaktora „Obnovy“, tedy ten vyšel z tobo braku,
k němaž se zase vrátil a z nekalého jebo zdroje čer
pají katolíkům nepříznivé správy různé „Časy i Ouvě
ty“. Dalším| socialisticko pokrokářeko-realistickým
exemplářem jest kolega „osvětářů a časistů“ v Chru
dimi.. S jakou ostudou masil prchnout z Čes. Badě
jovic a v jaké společnosti a vážnosti til tam iv
Chradimi, jest snámo. A opět jiný spolubojovník Ma
sarykavců, jejž si „Čas“ tolik cenil, byl v královském
Kolíně nad Labem. Jest to p.Pellant, dle jménai
osoby nám neznámý. Avšak kolínské „Labské Prou
dy“ dali tomu obbájci židů a realistů, který se vra
til opět do tábora Adlerů,Bernerů a jiných Červená

čů, tak zdařilý poee na cesta, že si bo jistě nedá zarámeček. Dalších polobohů s realisticko socialisticko
pokrokářského tábora nebudeme se dotýkati a chyt
neme se hned hromovládců z „Času“. Joviš na Olym
po, pan Tomáš Svatoslav Masaryk dlouho uvažoval,
ma-l1 obšťastniti svým velikášetvím národ německý
ve Vídni anebo snad národ český v Praze. Ze Svato
slava se stal brzy Garyck, z katolíka evangelík nebo
anglikán. Pesl pilně do „Nene freie Presse“, bral
po židovském samovrahovi a chutí odkázané mu tisí
ce. Pak odkryl v sobě také českého bratra a když se
octnul v Prase, chtěl hned reformovat českou společ
nost a balancíroval mesi Mladočechy i Staročechy.
Když se jednání o chefredaktorství „Národních Listů“
rozbilo, založil p. Tomáš Garryk Masaryk „Čas“ a v
něm s Herbenem trbal Grégra a Mladočechy, až z nich
chlupy lítali. Na to chtěl p. Masaryk povýšit na pre
stol vůdcovský dra Riegra, na němž ostatně tento se
děl a chtál býti jeho generálštáblerem s právem ná
atapnictrí. Redaktor Času, p. Herben, byl v té době

m pilným navštěvovatelem redakce katolického„Úecha“ a stál velice o katolickou reklamu i abo
nenty. V době té seděl ostatně také jeden realista a
chráněnec Masarykův v „Čechu“, který chtěl reorga
nisovat katolický svět, jenž však z redakce „Čecha“
pro krádež rakopisů musil býti okamžitě vyhnán. Jak
se zjistilo, byl tentýš přítel a spolupracovník Herbe
nův ve styku s policií a dělal mezi studenty agenta
provokateura. Jako přítel Hermanna Katze byl tento
chráněnec Masarykův spolupracovníkem šidovské Nene
Presse, Bohemie, Času, později Lidových Novin a pak
byl prý ve službách Tarků a dnes má býti dle doslechu
vládním žurnalietou bulharským. Jak viděti, dá se po
řádně vybarvený realista najati třeba od každého, jen
kdyš platí. „Čas“ měl býti tedy s citátem o tom „ka
tolickém braku“ trochu opatrnějším. K realistickému
braku se počítal na př. ař do roka 1590 mnohý, kdo
nechtěl si to pokasitani s Mlado- ani se Staro. Pan dr.
Herben prodělal ostatně těch změn ve svém přesvědčení
také dost. Do Prahy přišeljako klerikální Staročech,
pak psal do staro- i mladočeských listů, pak byl členem
redakce Národ. Listů, na to opět koketoval se Staro
čechy, potom se stal realistou a redaktorem Času,na
dával Mladočechům, bratřičkoval se opět se Staroče
chy i e klerikáli. Když e Masarykem nenechali na

Mladočeších ani poctivý chlup, je všecky nadávky
a škopičky vychrstané špíny prohlásili za nedorozamění, Masarykjal se odvozovati původ mladočeské stra
ny přímo od Husa a Žižky, realisté trhali Staročechy
i klerikály, Masaryk podporoval omladinu, sháněl a
dával jí odměny, suřil zase proti Mladočechům a spo
Ječně « Herbenem je v Času atd. malují jako vládní
lokaje, což však panu Masarykovi pranic nevadí, aby
od vlády, proti které stál celý český národ v oposici,
nevyprosil si tisícový přídavek, prý za zrašený škol
ní plat. Člověk by myslil, že takový lidumil a přítel
studentstva nedá si ani kolejné platit a že od vlády
nám nepřátelské nevezme ani baléře. A on pak Masa
ryk v nynější době žere z vládní ruky, nedělá oposici
proti ní a šidovekým liberálům, aly sápe se na českou
oposici a slouží společně s Herbenem židům. Ina, však

má tekéčně třetiny židovských insertů a židé předúcejí „Čas“ pro hostince, sbírají mu abonenty a
neserenty, takže vzdor sréma „protestantismu“ mobil

při příštím sčítání lida přihlásit k národu didovské
mu a český národ by ani necítil, še mu jeden člen
ubyl. Katolíci „přepvání“ pana Masaryka, Herbenaa
Kobn-sortes také vůbec nepostrádali. A fakoví evan

; nadávají katolíkům „všelškýchdraků“!
Vkusné kolorované korrespondemě

mí lístky vydalafovárnana pianu, pianina, har
monia a varhany Al. Hugo Lhota v Hradci Krá
lové, která má svó sklady ve Vídni, v Prase a v Brně.
Taž firma vydala „Hudební památník“ obsahující mo
ravskou píseň s nápěrem od Karla Pícha, různé po
kyny s cenník.

Pražské obecné a měšťanské školy
jsou následkem nedostatků uhlí zavřeny. Vyučování
ji ma neurčitou dobu odročeno.

Provisorním správcemberního lo
opokterátu v Novém Městě m. M. jmeno
ván by! finanční koncipista p. Přibík s Mostu, set
pana ředitele Kulíře v Hradci Králové.

Volba prnáského starosty zůstala| v

42 hlasů. Aoi p. dr, Srb, ani p. dr. Podlípný uehla
sovali. Protože nadpoloviční většiny 44 blasů nikdo
neobdršel, rozhodue se volba 3. února. Jednoí prý se
o jednohlasnou volbu toho neb onoho kandidáta. Kdo
bode první jednohlasně svolen, tomu prý se tím do
stane „satisfakce“ a psk ibned v6 prospěch drubého
pana kandidáta se vadá. Pan dr. Srb, vzdal se v
úterý námóstnictví pražského starosty. Teď úřadoje
náměstek Voltl.

Časové. Školáček: „Toníšku,chcešzítra
do školy? To si muelš vzít čepici ublí!“

Proč kosa mešere, když jí člověk
uhlí dáf Školáček: protožeji teď žádnýuhlí
nedá, an bo nemá.

Vrchní berní inspektor pan Framt.
Koutník, úředník zasloužilý, odevzdá svůj úřad
dne 6. února a vstoupí do výslažby. Správu berního
inspektorátu povode v Král. Hradci o. k. finanční rada.

Dary ma „Adalbertimam.“ Vedp.vikář
Hejtmánek10 sl., vedp. vikář Tichý 36 sl., vdp. farář
Kučej 5 zl, vedp. fařář Ehl 6 zl., vdp. administrator
Baloušek 6 zl. „Zaplat PóénBůh!“

Vzácný dar. Jeho Excellencec. a k. říšský
ministr války pan Edmond šlechtic z Kriegbammerů
ve Vídni zaslal spolkn pro vystavění nového chrámu
Páně av. Vavřince v Náchodě značný příspěvek na
zbudování nového chrámu Božíbo v obnose 40 korun.
Vysoce šlechetnému dárci za tak skvělý milodar vzdá
vají se díky nejactivější.

Koucert p. Ot. Málka konati so bade
v Hradci Králové dne 20. března.

Národní Listy přisvérytířekostis pravdy
mluvnosti tvrdí; že ndp. biskup Brynych pobádá kněž
stvo k udavačství a k denunciaci. Každýbi
skap, jako vrchní pastýř má plné právo žádati, aby
kněží mu řekli plnou pravdu a zachovávali předepsané
řády. Ndp. biskup totiž žádal kněze ve smyslu ueno
sení dávných synod provincislních m diecesních, aby
netsnčili, vlastně nedárali lidu v hostincích pohoršení, a
kdož by jednali proti jeho přání, aby mu byli ozná
meni. Případy tyto jsou ovšem jen ojedinělé, ale po
horšení se stalo místy přece a právě, kdyby to opět
biskup trpěl, křičely by ižisvobodomyslné listy v první
řadě: „a takové věci trpí biskap Brynych ve své die
cési |“ Kdo paks nejvštším zálaskem přetřepává nej
raději nepěkné věci, jichž se kněží časem dopastili ?
Inu, jsou to v první řadě tytéž Národní Listy, které
tupí biskupa, jenž žádá, aby každý konal povinnosti
svého stavu.

Platy rakouských důstojníků zlep
Šemy: měsíčně maršálkovi o 125 zl., podmaršálkovi
o 29, generálmajorovi o 12b, plukovníkovi o 60, pod
plukovníkovi o 60 neb 756,majoroví o 25, hejtmanovi
o 25 neb 16, nadporačíkovi o 16 a poračíkovi 0 10 zl.
měsíčně.

Nebezpečí povodní v poříčí Labo
a Orlice není zcela odstraněno, ačkoli ve středu
přitahlo a napadlo sněhu. Labe s Orlice rozlity jsou

jiš nemnoze po okolí města a kdyby měl napadlýsníh náhle roztáti a nové přívaly s horkrkonošekých
i Orlických k Hradci se přihrnouti, nastala by veliká
povodeň. Labe od Pardubic ke Kolína a k Podébra
dům je silně rozvodněno a rolníci utrpí opět na la
kách i rolích opět nesmírné škody. Ozimy se budou
muset následkem řádění hrabošů snad po většině
saorat.

Dvě královmy. Historický' románProkopaChocholoušta vycházetipočel v „Čítárně českého li
du“ nákladem Bursíka a Kohouta v Praze v týden
ních sešitech o 4—6 arších po 10 kr. Historický ro
mán a povídkaneměly v létech čtyřicátých a pade
sátých šťestnějšíhopěstitele nad Chocholouška, i
stav tehdejšího bádání historického leckde byl zane
chával citelnou věcnou mezeru.Za to nadšení, básni
cký vslet, duchaplnost a vynalézavost komposice, ži
vost v líčení scén, jimiž vyznamenává se Chocholou
šek, byly s to nahraditi mnohý ten nedostatek. Dvě
královny jsou z řady jehohistoricko-belletristickýca
prací jednou = nejlepších ». nové pokolení čtenářů
z nejširších krabů lidových, jemuž jeou novinkou,
uvítáje jistě s potěšením. „Čítárně českéholidu“ pře
jeme depěcha, pokud se nynasnaší vydati spisy dobré.

Přítele Domoviny, veliceoblíbenésbírky
knih, která vychází jiš 16 let, vyšlo dokončení zají
mavého s vysoce poutavého romana „Car a hejt
man“ D. L. Mordovceva. Z ruštiny přeložil Jan Wag
ner. Poutavý tento román osvětluje mohutnou posta
va cars Petra Velikého. Tendence románu je ryze
alovanská, líčí we, jako slavista Křižanič líčil vlady
kovi severa utrpení Čechů, Balharů, Chorvatů, Srbů,
Illgrců a Bulharů, kteréž bylo jim enášeti od Němců,
Turků a jiných nesnášenlivých nepřátel Slovanů. Kři
žanič vybízel cara Petra Velikého přímo, aby osvobodil
Slovany od Tarků, „Přítel domoviny“ stojí ročně 8-20 k
v 1x osmiarchových svazcích a na ukázku jej posýlá
nakladatelství Edvarda Beanforta v Praze-lI., Jang
mannova třída č. 21 n. na požádání.

V období plesovém upozorňujeme
mnamatlční obětimy, jichž zvláštní drah po 12
hel. hodí se výborně za pozvánky na plesy, rovněž
melé obětiny matiční kus po 6h se slatou ořískou
dají se upraviti na taneční pořádky. N pomínejme
v dobách veselí na potřeby a podniky ÚstředníNa
tice Školeké.

Přednášky v Chrudimi. V tovaryšské
jednotě přednášel minulou neděli dp. Dr. Reyl „0
úkolech katolických spolků“ ra četné účasti členstva

a svaných hostů. Přednáškapooáli návštěvou sejménavadp. arciděkan Walter a místntm dachovenstvem a
vlot. zemský rada Fiechor.

Zvěsti z východních Čech..
Z Králíků. — n —. Blaženoaútěchouna

plniti musí duší každého českéto katolíka tapotěší:telná okolnosť, že nejdůstojnější pastýř náš, J. M. náš
p. biskop Ed. J. Brynych tak láskyplně a neohroženě
se ujímá svých štvaných českých oveček. Všakjest to
také útisků, co zakoušeti musí Čechové v oblasti
drahé otčiny. Jeden doklad toho sdělují z naší kra

jay Hrozný a srdce rvoucí to obraz aurového jednáníčmectví v našem v městečku proti úřednictvu zdejší
semeké polepšovny pro kárance, která asi předrokem
z bývalého kláštera byla u nás zařízena. Zaředitele
dosazen zemským výborem pan Tilšer, syn Českého
vědátora a politika, který zároveň 8 ostatními úřed
níky v obojí zemské řeči jest kvalfikován. Po-příchoda
svém hleděli všickni dosáhnouti sympathií germán=
ského občanstva. Z té příčinyneodvážili se ani mezi
rebou v materštině mlaviti, zúčastnili se místního
rachu velkoněmeckého, všech zábav, zkrátka dělali
ssebou vše, jen aby nepodráždili proti sobě krvelačné
vlky pruských hor. V našem vnitřním českém přesvěd
čení, až ve zlé jsme jim toto vykládali. Ovšem toto
vše nestačilo. Nejprve vybachly hněv a zloba „těžce
vraženéno“lida německéhoproti „českoněmeckým
napieům“, jakými zemská polepšovna,obojí národnosti
sloužící, byla označena. Křikráte vzplanul hněv ger
mánů, okna v nenávidéné zemské polepšovně byla vy
třískána. Uřady vinníků nenalezly, za to ale dáno
míata rozborčenéma lidu Germanie a nařízeno, by ná
pisy české ústavu neprodleně oyly odatra
něny. Úspěch jeden stal se pobídkou k úspěchu další
ma. Přišel Wolf a po jeho úradku prohlášeno — ne
trpěti zde úřednictvo, které ve svém jádra jest vesměs
české. „Mezi námi, zvolali, musí býti kerndeutech sy
nové matky Germanie. K tomu pracajmel“ Rozpoatal
se boj proti českému úřednictva a nastal nevidaný

boykot. Úředníci a zřízenci vypovídání z bytů, vylou
čení ze společnosti, v hostinci odřeknuto jim etravo
vání, nikde neprodá se jim pivo, pečivo, brambor atd.
Zkrátka nikdo jim neprodá potřeb zdravotních. Ano
tak daleko to došlo, že na německý pozdrav českého
úředníka, germánská intelligence vůbec neoúpoví. —
Úřednictvo postaveno na pranýř opovržení, každý se
ho štíti, jako prašivého psa. Tak jedná prušácka cháska
v našem královatví českém, krví otců prosyceném, za
tím co v jiných naších ryze českých městech nestačí
se Němci při vrozené své drzostí roztalovati a my
ubozí Čecbáčkové za to v otrocké úslužnosti žmolíme
pokorně před nimi jen 8vé čepice. — Jest prý již roz
hodnato dle přání Wolfora, že ředitel pan Tilšer se
svým českým úřednictvem z ústavu Králického bude
odstraněn a nahražen jiným mužem cítění „prý ve
skrze německého“. Tak pracuje u nás Němectví ke
svému postupu a prospěchu na úkor náš, na naši
vlastní české půdě. Upozorňujeme na křiklavé a hnusné
tyto poměry naše poslanecké krahy v pevnému pře
svědčení, že zajistí si podrobné informace o polepšovně
Králické a učiní je předmětem důkladného rozhovoru
a projednání v příštímzasedání zemského sněmu. A
o to ve jménu Pánědůtklivě žádáme. — Vědyť je
nomapravedlnostpovznášíuárodopak
činí jebídnými.

Z Čáslavi. Konečnězačne u nás volebnírej.
Ti kteří se nemohli ruchu jeho dočekati, s radostí a
si vítali vyhlášku purkmietrovského úřadu, v niž ohla
šují se volební dnové měsíce února. Třetí sbor voliti
bade dne 5. února, druhý 7. února a prvý dne 8. února
v místnostech radnice. Jak tentokráte volba dopadne,
nikdo ještě neví, protože ukázaly se rozličné nové
proudy, které vynášely na povrch kandidáty, o nichž
se dosud vládnoucí straně ani nezdálo. Dle kompro
miení listiny kandidátní, která vyznačujícími činiteli
sestavena byla se strany živnostnické, řemeslnické,
rolnické, úřednické atd. navrhují se následující pánové,
jejichž jména počátkem února badou snad již z pro
volání obecenstvu známa, V I. sboru: J. Folta, děkan,
Dr. Jablonský, V. Komínek, J. Lorenz, P. Můller, Fr.
Procházka, správce pošty, J. C. Rósaler, Seidl Frant.,
ing. Schindler, Tetřev, Dr. Zimmer. V II. sboru: An
derle, učitel, Freund, Halla Fr., Moravec J. Potěšský
V., Procházka, statkář, Róseler J., Skřivánek Frant.,
Štarch Frant., Dr. Tesař, Žatecký Ant. Ve III. sboru:
Čálek Váci., Fiala Ign., Horák J., Kozák Fr., Krato
chvíl Al., Krališ Ant, Louda J., Šandera Frant., Dr.
Spinar, Vančura Voj., Vobruba Váci. Za náhradníky:
v I. sboru: Číhal, Drbelka, Marek, Outrata, Sýkora,
Štastný. Ve II sbora: Cinkal Fr, Havelka J., Krališ
J, Kubrycht A., Rakušan Al., Růžička Fr. Ve O
sboru: Havránek Aat., Holab Al., Petříček Al., Van
čara Jos., Zahradník Jos. Jak budou Jednotliví p.
kandidáti voličstvu konrenovati, ukáže volba. Aťzvo
leni budou ti neb oni, přáli bychom si, aby měli
vždycky na paměti blaho a zdar obce, která čeká na
vyplnění mnohých nutných věcí, které odkladati se
baď nedají nebo ani odloženy býti nemohou, má-li
město adržeti své místo u všeobecném pokroku. O vý
sledku volby, jakož i o příjetí či zamítnutí jednotli
vých kandidatur podáme svého času zprávu.

Z Kutnohorska (s krahů rolnických).V
přehledu minalého roku uvedli jeme, jak klesl v mi
nulých letech tak atěšeně se rozvíjející smysl pro své
pomoc a povznesení rolnictva. Vytkli jeme také, co
zdálo se nám býti toho hlavní příčinou, Dnes 8 potě
šením zaznamenáváme, že e novým rokem jeviti se po
číná i nový šivot v krazích hospodářských. Hospo
dářský spolek náš poznav, jakou důležitost má chov
dobytka, zakládá letos družstvo pro zvelebení chovu
dobytka a pozval k zařizující valné hromadě, která
brzy se má odbývati, inspektora zemědělské rady p.
Laušmana, jenš vyloží a odůvodní rolnictva dosah na
stoupené akce. Kuratorium školy rolnické pak vzhle
dem k této snáze usneslo se v poslední schůzi své,
že domáhati ee bude co nejvíce, aby zřízena byla při
škole jeho plemenná stanice skotu. — Upozorňujeme
rolnictvo na tyto dvě věci, odporučujíce mu, uby ne
dal ani jedné ani drahé padnonti. Dotýkají se hla
boce životních zájmů jeho. — V sousedním okrese
Kolínském vypukla slintevka a kulhavka a proto vý
roční i týdenní trhy v Kolíně na hovězí i vepřový do
bytek na delší dobu jsou zakásany.
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Zdánlivě sice too veřejděhoživota našeho byla
klidna ale zatím dole to rachotilo nezvyklýmruchem.
Konečuě 17. ledna přikročeno k volebnímu osadí a
vyšli z něho po provedeném skratiniu následující pá
nové. Ze sboru třetího: Čeněk Franc, Jan Podolák
(Čenék Panš; ze sboru druhého: Čeněk Pospíšil, Jan

rocháska, Frant. Homola; ze sboru prvního: Ant.
ps, Jan Bláha a Jan Lazňovský. Nové zastupitel

stvo čekají mnohé důležité zálešitosti, přáli bychom
mu, aby provedl je ku všeobecné spokojenosti a zdaru
občanstva všehol

Od Žamberka. Rolnická mlékárna
ro Lukavice s okolí blíší sekescóémuuskutečnění.

Vador nepohodě shromáždilo se na 70 malorolníků mi
nulý čtvrtek 25. ledna k ustavající schůzi. Přečteny
stanory, konán zápis členů, úpisovány podíly závodní.
Přihlášeno celkem v této schůzi 70 podílů po 10 K.
Do představenstva sávoda zvolení pp.: Karel Novotný,
starosta obce, Josef Hrdina, rolník a Jos. Hofmann,
místní řidící a vždy obětavý učitel. Též volba devíti
členného výboru dopadla zdařile, takže badoucnest
závodu rolnického je spolehlivostí vůdců těchto sara
čena. Na jaře hodlá mlókárna jiš čile pracovati. Zdař
Bůh!

Na Slánsku ncházejise o zemskýmandát:
soelalof demokrat *Ausf, národní socialista Klofáč,
radikální státoprárník Sf. Sokol a Mladočech dr. L.
Dvořák. O říšský mandát se v téže skupině uchází
socialistický pokrokář (Hajnovec) učitel Mrasík a
radikální státoprávník dr. Baza. Masaryk a Herben
propagují zvoleni Austa a Mrazíka.

Od Sázavy z Dolmokrálovicka. Sto
jeté vody se pohnuly. Výsledek našich několika řádků
jest překvapující. Nm místech, na nřchž nikdo by ne
doufal nějské o ruchu, počíná život. Je viděti, še tre
fili jsme na pravá místa, že odkryli jeme opravdu
bolesti našeho kraje. Na jedné strané tajné nebo i ve
řejné stisknutí pěstí, zazlořečení, na drahé etraně ra
dostný úsměv, pokývnutí hlavou, souhlas. Rolnictvo
se počíná hýbati. Svědčí nám o tom, jak horlivě čten
byl článek, obsahující radu, aby vyhledával každý
utisknatý pomoci posl. Jos. Bartáka. Kam ale psáti,
neznáme adre-sy jeho, slyšeli jeme. Proto tu podá
váme adressu jeho: J. Barták, poalanoc na sně
mu království českého jest statkářemv Ka

dopisy poslány, tam každý může sn informovati o
dosahu nově chystaného honebníko zákona a po pří

adě ihned podati i opravné návrhy a důvody i dů
Řazy pro ně. Pan poslanec Jan Jaroš v Čáslavkách u

Obmezujíce se dnes jenom na tuto poznámku, ozna
majeme, že příště povíme si opět něco více ze za

šemu „jen statečně v před !“
Z OChrudimska. Kde to vězí? Na našem

okrese nedostali posud učitelé náboženství za školní
rok 1898 a 1899 za vyučování žádné odměny za vyšší
třídy. Na jiných okresích jim bývá odměna vyplácena
po ukončení školního roku. Nemohl by býti opozor
něn ten, kdo toho vinu nese?

Z Kolíma. V městě našem panuje opět čilý
ruch, neboť volby se blíží. Volební zápas bude tento
krát velice zajímavý, neboť bývalá strana staročeská
i mladočeská prodělala v posledních deneti letech
mnoho osobních změn a nasta'o nové seskupení. Sta
rostou města po opatrném panu drn Cyvínovi jest p.
inženýr Vojtěch Formánek, majitel strojírny a velko
mlýna, maž inteligentní a prozíravý, který zůstal
staročeskému přesvědčení svému věren. Proti němu a
straně staročeské stojí strana pana stavitele Křičky,
-s kterou drží část mladočechů, realiste, evangelíci a
židé a z osobních důvodů několik bývalých Starcče
chů. Proti frakci páně Křičkově vede velmi urputný
„8 namnoze úspěšný boj frakce radikálně-pokroková,
v jejíž čele stojí p. mydlář Antonín Sojka, stavitel
Sklenář a p. MUDr. Šíl, kteří dříve s panem Křičkon,
Fifkou, Noskem atd. byli co nejvíce spřátelení. Bý
valí přátelé, potírají se ovšem vždy 8 bezohledností,
namaoze až trapnou. Nemile dotklo se veřejnosti de

„nancování pana soudního rady Petřička, muže skrz na
skrz poctivého povze proto, že někteří páni „svobodo
myslní“ v něm nevidí svého stranníka. Z téhož dů
„vodu bojuje se proti některým pánům učitelům. Kdo
vyjde z volebních zápasů jako vítěz, těžko dnes říci,

ačkoliv velmi závažné a snad rozhodné slovo pro
mluví jako vždy dříve i tentokrát ředitel spol. cakro

ročeské, který jiš po dlouhou dobu se života veřejného
straní, poněvadž nepěkné zjevy jej positivně pracají
cím lidem pořad více znechucují. — Památný kolín
ský velechrám sv. Bartoloměje, který byl „opravami“
v posledních dvou stoletích všelijak znešvařen, bude

p. ředitel Kroutil usiloval o provedení oprav již před
více než 10 lety. — Městské zastupitelstvo echválilo
obecní rozpočet na rok 1900 takto: příjem místní

ný rozpočet spojené obce Kolín a Štítary v
89.512 K příjmů a 127.8901/, K vydání ato náklad na

realné gymassinm K 15.609-40, na škola řemeslnickou91822 K náklad na školu obchodní 2400 K, výslužné
K 550362, náklad na městskou kancelář K 26.409-40,
výdaje církevní a dobrodějné K 20.750-72, náklad po
licejní K 22.874*20, různá vydání řádná, 930 K, roz
ličná vydání mimořádná 1600 K, zbývá schodek K
97887-56, kterýž uhradí se přebytkem místní obce ko

hím přímým, daň osobní vyjímaje, v obnosu 240.000
K, t, j. 94.200 K a zbyde schodek K 5678-12. Schvá
lený rozpočet školní obce kolínské vykazuje: příjmy
840 K, vydání 42.815-3K a to: paušál školného 8438

K, výdaje při bohoslušbě K 1148-90, topení 9280 K,nářadí 2000 K, udržování školních budov K 4484-38,
čistění 674 K, příbytečné940 K, rozličné výdaje 940
(K, úroky « dlažných jietin K 119290, uplátky na
umoření dlahů K 4979-60, vydání na školu ve Štíte
řích K 40214; zbývá schodek K 4317552, kterýž

ubradí se 17'/, přirážkou k přímýmdaním, která
obnáší 42.009K 'a sbydeschodek, K (7052. F
chudinský vykasuje 17.720, K příjmů a 17.%141/
výdajů. Fond špitální vykesuje 2280 K příjmůa
2267 K vydání. Fondnadační obnáší 5119 Ř.

Z Chrňsti. Dab2b. ledna 1900kbňala ka
tolická jednota naše valnou bromadu v místnostech
spolkových u ČeskéKorany. Účastenství bylo hojně.
Po zahájení 'echůze předsedou Jednoty, vid. p. Janem
Kobrem, vikářem, s pů jeho řeči podávali správy pp.
fankcionáři, Pan jednatel, velebný pán Vác. Hvézda,

ři té příležitosti potěšil nás delší přednáškou „o ná
netví a praklickém jeho ušívání“, ješ odměněna

byla zaslonženým potleskem. Ze správ p. pokladníka,
Vojtěcha Svobody, důchodního velkostatku, dovídáme
se, že Jednota čítá bezmála jiš 1000 korah. Aš bude
jmění větší, zřízena bude podpůrná pokladna. 'Dle
zprávy knihovna spolková čítá přes 400 svaslův. Čle
nův jednoty jest 100. Schůzí členekých bylo v uply-:
nulém rcce 16 spojených přednáškami. Velikému u -.
stenství těšily nepřednášky J. B Milosti, Dr. Doma
byla, De. Reyla a p. Jenšorskéko. Po ukončení valiíé
hromady a provedených volbách zapěn „Kdedomov
můj?“, načež vyvinula se přátelská,útědenk zábava,

při níž někteří členové přednesli různé kuplety vstupy. Zamlonvali se všem svými výkony pp. Mládek,
Chlouba, Mencl, Lichtenberg a Bezdíčka. Potom i za
průvodu harmonie a houslí zapěny některé národní
písně. Jednotu poctili avon návštěvou panNovotný,
inspektor velkostatku, místopředseda Jednoty a pan
Siegel, starosta. Budoucí činnosti Jednoty v nově
upravených místnostech voláme: „Zdař Bůhil“ —
V pondělí dne 29. t. m. začaly u nás noré volby do
obecního zastupitelstva. Průběh voleb je klidný.

Z Úplee. Polit. klub křesť.sociální pro okres
Tratnovský se sídlem v Úpici pořádal v neděli dne 38.
ledna t. r. veřejnou spolkovou schůzi o 2 hod. odpol.
v hostinci u p. Josefa Stolina ve Vel, Sratoňovicích,
kterouž zahájil místopředseda p. Celestin Lokveno a

přednášel p. Václav Myslivec,redaktor Líd. Listu srahy o odborovém edružování. Poúkázal na důleži
tost a dobro odborových spolků jak pro dělnictvo, tak
řemeslnictvo i rolnictvo. P. řečník byl s nepjetím od
poslachovaču sledován, potleskem odměněn a zván od
tamějších účastníku opět k brzké návštěvě. Dlažno

odotknouti, že i občánkové z červeného tábora při
lásili se k slovu, kteráž ovšem obdrželi, Činivše ná

jezdy svými věčně starými frásemi na jmění katolické
církve a náboženství. Dostalo aa jim však od p. řeční
ka řízného odbytí a od účastníků acbůse notného
výsměchu. Tentýž večer v 7. hodin odbývána byla
schůze téhož klubu v spolkových místnostech v ho
stinci p. Karla Vacka v Úpici zahájena byvši tímtéš
místopředsedou za hojného účastenství hostí rozličných
politických odstínů, při kteréž p. Váci. Myslivec stračně
objasnil nynější rozháranost politické a národohospo
dářské situace a kladldůraz na to, jak by bylo možno
odborovým edružováním národohospodářské postavení
zlepšiti. Řeč tato se potkala se souhlasem.

Z Basoch m Zišelie. Dne 25. ředna £o
mřela v Rasochách, farnosti Žiželické, choť vzorného
řídícího učitele, pana Jana, Drboblava. — Josefina
Drbohlavova, zaopatřenaev.svátostmipo dlouhém,
trpkém utrpení. Milá Bohu i lidem, jejížto památka
v Rasochách zůstane vždy zachována, vynikala dobro
tou srdce, horlivostí pro čest a chválu Boží, byla ve
Jikou dobrotitelk.u naší svatyně. Křížová cesta v ko
etele, obraz sv. Havla na hlavním oltáři, av. Kříž po
stavený se zahrádkou v osadě, to jest kromě skrytých
ctností jiných — památka po ní požehnaná. Proto po
hřeb její za vedení vdp. faráře ze Žiželic s příslahou
tamního kaplana vp. Fr. Janáka a dp. katechety Vác
lava Kysely z Chlomce n. C. — a tím obromným zá
stupem ctitelů « Pánu zesnulé trpitelky — podobal
se spíše slavnému a radostnému přenesení ostatků
Světice do chrámu toho, kterýž byl jí drahým domo
vem! Zádušní slavné Reguiem eloužil sám vldp. bratr
její, P. Josef Přibyl, c. k. professor na gymnasiu v Ji
číně. Vřelou vzpomínku a vylíčením její tak velikých
zásluh i bohamilých ctností — věnoval jí v chrámu
přede mši sv. vp. Frant. Janák. — Nuže odpočívej
v svatém zaslouženém pokoji — po tak trpkém po bojil

Vlastenecké museum v Olomouci
vydalo vzácnou koihu obsabu národopisného. Je tu
vylíčen život našeho lidu v několika obcích jihomo
ravských a sice výpověďmi a dislektní mlavoa téhož
lidu samého, Jelikož cos podobného a důkladného v
literatuře naši nestává, jest se nadíti, že se kniha
potká po záslaze 8 ablasem a vítána bude jmenovitě
v krazích veškerého vychovatelstva našeho, totiž knězů,

tnali povabu, vlastnosti a skvělé i temné stránky obe
censtva, 6 nímž jest se jim stýkatí se. -V knizo té.
může naučiti spisovatel nepokužené skladbě v pravdě“
české a proto přijde zajisté vděk našim Jiterátům. Kniha
přispěje k obrodě a pročistění jazyka i života Česko
slovanského. Cena 3 K. Kniha do knihkupeckého ob
chodu nepřijde, nýbrž zasílá se na objednání u po
kladníka Vlasteneckého musea vOlomouci, pana Kle
menta, vrchního úředníka Ústřední rolnické záložny.,

Čestným člemem Hlaholu v Čes. Bu-:
dějovicíchjmenován byl p.Julius Kudrnáč nyní
c. k. professor na českých realných školách v Hredci
Králové. Pan professorJul. Kudrnáč stal se před
sedou Hlaholu v národně ohrožených Čes.Budějovicích
v dobách kritických. Leč neúmorné snaze jeho i vý-:
boru podařilo se šik českých pěvců a pěvkyň sesfliti,

takže budějovický Hlahol patřídněs kp štinímnašim
pěveckým spolkům. Po sedtoiletém horlivém působěhí

ostalo se panu professorovi čestného členství a sedny čestného diplomu se skvotnými figurálními osdo
bami. V Hradci žije ještě jiný čestný člen a bývalý.

předseda aboln budějovického. Je to zásloužilvládní rada Červenka,bývalý gymuasiální ředitel.
Ke kontroláfín sbromáždětím budou

příště choditi četníci místo starostů. Tak oznamuje
„loformation“, |

Všeslovanskýsjezd řemeslníků a
živnostníků konati se bude letos v Praze.

-De Senemie. Obeskprotižidovsképřednášky
by byl konfiskován.

Do Čevtina, Ohradůní mi.
vime příště. -1-2 O

vřopská vejska. Nepočítámo-lipovstibí
+ Bosně a Hercegoviné na Kretě a v Thěssalii za
války, ktesé by byly ohrožovaly ovropský a světový
mír, tedy Evropě bylo popřáno 20 pokojných let, A
přece evropští národové a politici sváděli velké války
— národobospPodářské. Nekrvavouválkounýbrž
celní a obchodní potýčkou snají de evropské státy
obohatiti sebe na Úkor jiného. My víme, co nás stojí
náš drabý spojenec na severu i jibu, ba i náš uberaký
srostenec. Český rolník a řemeslník to cítí nejlépe
ve své kapse, v gruntovních knihéch a v tobolce ne
směnky. Moderní vojska jsou národové ve zbrani,
V míru se potírají národové produkcí své duševní i
heotné práce a válečná moc tvoří dnes ochranu a
podpora národaích a bospodářských zájmů státních
občanů a výdaje na vojsko nejsou tak neproduktivní,
jak by se zdálo, Kdo má silné vojsko s válečné loďstvo
tná tím zároveň pojistnou premii svých zájmů hospo
dářských. Kdo je slabý vojensky s finančně, musí si
dáti ústrky na všech stranách a zejmóna při uzavírání
líbiti celních, obchodních dopravních emluv. Německo
vydává každoročně veliké miliony na své vojsko, Jorlstvo
i zámořské osady, ale obchod a průmysl jakož i ná
rodní blahobyt Německa také roste. Důminka z let
scdmdesátých, že Německo vřátílo Francii již dávno
mil:erdy, nábradu to za nešťastnou válku z let 187071,
není již dávno pravdou, Politicky i vojensky roshá
raná Francie ustupuje německému obchodu, průmyslu
a vývoza poznenáhla na celé čáře. Dnes se octlu
Aoglie v nebezpečí, že Německo, Raskvu,Francie a
Amerika obrožovati budou její obchod a průmysl.
Jaká je dnes válečná síla hlavních států? Jednotlivé
státy čítají vojska a obyvatelstva:

Ur

141000 obyv.

- užů | prccent| obyvatelůjrycr,mažů
Rasko— |4000000|215 |1200mil)33.

s kozáky © |2,000.000
Německo 8,750.000 bb, 68
Francie 3,500.000 89- 88

Rakousko 2,100.000 466 45
Italie 1,300000 820 40
Anglie 360.000 51.3 9
Torecko 750.000 240 31
Španělsko 500.000 190 26
Portogalsko 120.000 5.0 24
Srbsku 161.000 24
Romonsko 250.000 58
Bolbareko 209.000 36 55
Řecko 159.000 24
Švédsko 250.000 15

Norsko 38.000 38
Dánsko 110.000 25 4

Belgie 200.000 617 30
Holland 69.000 60 14
Švycary 230.000 31 14
Sev. Amerika| 150.000 69:0 2
Japan 300. 400 7
Nejvíce využitkuje tedy branné avé síly síly Francie,
neboť zde připadá ua každý tisíc obyvatelů 88 vycri
čených vojáků. U nás jich připadá 46, tedy vlastně
polovic, v Rasku nečítaje v to kosáky jen 33, tedy
něco více neš-li jedna třetina. Poměrně dvakrát tolik
ovičených vojáků co Rusko má brabivé Německo, t.
j. 68. V Spojených státech amerických připadají na
1000 :obyvatelů jen 2 ve zbrani vycvičení moži, avšsk
oskdní politika na Filipinách, Kůbě atd. promění též
Spojené státy americké ve stát vojenský. Rakomsko,
které zlepšilo právě platy důstojníkům, míní příště
každý rok o 60.000 nováčků odvésti než dosud. Tím
se zvýší výdaje ročně o miliony a výdej jednou pro
vždy bade pro zvýšenou moc válečnou státi přes 200

milionů. :
Z Červených Pečel. NašeReifeisenová

zálošna čím dále tímvíce prospívá, což nejlépe viděti
z účetní závěrky za rok 1898: Příjem 31.304"77 sl.,
vydání 31.804:77 zl. Obrat peněz 61.693-65 sl. Nemé

ně činněpočíně si katolický spolek „Svornost“. Lonského roku přestěhova) se do větších místností do
hostince p. Jos. Kuchaře, a odbýval každého měsíce
schůzi. V měníci lednu byla valná hromada, 19. úno
ra přednášel p. Jos. Dumek, ředitel z Prahy „O
skušenostéclí -z cest po Rusi -a s jihu mocnářství na
čeho“. 25. března p.Frant. Štábl, redaktor „Obno
vy“ z HradceKrálové O časových hospodářských
otáskách“: 4. dubna p. Václav Myslivec, redaktor
„Lidovéholistu“ z Prahy „Křesťanský socialismus a
organisáce společnosti dle sájmů“. 22. května důst.

. Filip Konečný z Kutné Hory „Pryč odŘíma a
am?“ 18, června p.Václav Špaček, řídící učitel

v Košátkách „O vychování v rodině“,23. července p.
Frant. Jelínek, učitel z Malotic „Ovzdělánía vzd
laností“. 20. srpna sl. Augusta Rossypalová, uči

jelka 8Blovio „Ořenské Obázon paodago důst. arant. Frydrych, professor c. k. agogia v Kut
né Hoře „Úryvky kbsst“. 29. října důst. pan Josef
Prudič, jednatel spolku, „Hus a jeho moderní vy
unávači“. 6,-listópada-p. František Štáb, redakor
„Obnovy“ v Hradci Král., „O kulturních pokrocích a
potřebách našeho lidu“. 26. prosince al. Aug. Roz
sypaková, učitelka« Blovic, „Zásluhykatolických
den v minulosti. Jmění má spolek 726-82.z1.Na spol
kový prápor 9665 zl. Na spolkový dům 174-16al.
Podpor udělillonského roku 85 sl. Členů má: 1. čest
ný, 1 přispívající a 101 činný. ©



Nesnáze rolníků- 6 čeledí.

Vyliddování venkova a stěhování se země
- ; pracovních síl do měst stále. pokračuje,
Nejsícesi stěšujírolníci,žečeledínia služkyna
celý rok 'msjatí opouštějí' službu mezirokema

"€vře před biwýnimi prácemi rolnickými, járním
oráním a setím, pletím a okopáváním, před sklizní
A mlévením.

Rolník masí čeledína šiviti od nového roku
vař do jara, 'kdy práce bůď není snebojest ne
- přírná,u když bástaňou jarní a hlavní práce, če
"Jeďinmuuteče třeba bez výpovědi. Hospodářži
vil tedy čeledína po mmoho měsíců, kdy byl mu
tento málo platen a přece jen velmi dobře placen.

"Zmámo,že čeleď před vstoupením do složby dává
Věj platit různé závduvky a přídavky, že si vybbre
fwelkou čásť álužby přetlem a pak zmízí.

Hospoďátietěžujísi jižděřváoněnéděstatiky
„platného čelédního fádu a dotnábujíse jeho oprav.

Děsud se tak dělo marně a němečtí rolničtí po
>elancipodali:na-koňcí m. rokuopětžádostša
Yapravedlivou opravu čeledního řádu. České oddě
lení zemědělské rady zabývá se rovněž touto
"otázkou a číní *Bzné opravné návrhy.

„„ „Kdyby čeští rolníci byli tak ofgáaisování a
*drželi tak dobromsdy, jáko to činí dánští rolníci,
jpomehli by si částečné již tím, kdyby si čeleď
-pavsájem neodlozovali a různými přídavky nepře
"pláceli e nepřijali do Bvých služeb kočího, oráče,
"voláka neb služky, která od. jiného hospodáře so
„statkuuteče.

Závdavky a přílopšenínemají rolníci a jejich
hospodyně důvati čeledi em, nýbrž až na konci
„roku,-když byli rolníkovi celý rok věrně sloužili.
-Pilný a vzorný čeledín může na statku mnoho
*ušetřit, mnobo přivydělat. Takový čeledín zasla
Shuje, aby hbospoďář jej zvlášt odměnil a pojistil
vjej na př. dvěma, třemi, pěti, deslti zlatými u po
"išťovátího fondu císaře Františka pro případstáří
-a Heschopnosti k výdělku. Dobrému čeledinovi
"může hospodář přidávati zlatka až pětku do fondu
"každoročně'a čeledín dbalý, ten mfíže každoročně
"te své slaby dva, tři zlaté ušetřiti, do zemského
-fondu císaře Františka Josefa jako pojšstné uklá
dati a tím si starobní pensi zvýšovati. Pro čele
díny, kteří slouží na statku 10-neb 20 let, mohly
by obce, okresy a semě údělovati služební přemie
v obnosu 100 až 200 korun, ják se te dějena př.
v Dolních Rakousích. Čelédin by měl tak pobldku
aby byl vo službě vytrvalým, piltým a šětrným,
aby si tak ušetřil vikátní kapitálek a učiníl ae
aspoň pro stáří aamoststnějším a zdbezpečenějším.
Dříve čeledinové,kteří sloúšili na statku 5, 10
neb 15 let, dostávali"ód hospodářůmalou výbavu,
usnadnilo se jim zřífíštiai vlastní domácnost a
zakoupiti si ták přo stáří domek a nějaký ko
reček pole. :

Mladí a těšítě svědomití Čeledínové nezbíbaly
by tak snadno ze služby, kdyby v prvních čty
řech měsících, kdy je málo co dělat, vyplácelo se

jm na hotovostijen poloviční slušné-a kdyby eeJim toto plně -ddplácelo tepřfe po Hlávních pra
cích. Tenío sptadb k zabezpěčů
poručaje se také v české zčmědělské radě. Zave

-dení všeobecného pojišťování nemocenského a úra
zového a jeho pozemětění rovněž 'by -přospělo.
-Bolufkům by neubylo tolik pracovních sil, kdyby
8e zákázalo pdužívati ženské a školácké pracovní
síly v továrdách. Ústavy bro'eprostředkování slu
žeb by se měly postátrit, nneby aspoů děti pod
státní dozor. -Dovolování hospodářských dělníků

2 vojenských služeb po čas polních prací měloby
se úsilovnéji než doštd žádati. Káranči, z okrét
ních a krajských vězení, pořepfovacichústavů by

(se měli pronajímat rolníkům a nikoli židovským
spekulantům. Polní práce by kárancům lépe avěd.
čils, nešli práce v smrdutých dílnách. Vyobcování
oné čeledi a dělnictva z míst průmyslových, jež
během 14 dhůneaalesne: práci, bydělníkůmi rol

-níkům jen prospělo. Šíření náboženského vycho
vání ve školách, učení skromnosti, pracovitosti a
spořivosti, učení hospodářským věcemna obecných

„školách, potlačování přepychu a marnivosti n če
ledínů by těmto rovněž bylo na prospěch. Avšak

i platný čelednířád chrání ae míry rolníka.před nesvědámitou *Bekeotí, + -bezdůvodně zo
"sluteb utíká.

-| Jak 60 majíJěbpodáři Vřikiti? -Protitotru,
didyž čeleď 'opouští službu předěšíně 'nébo bes
výpovědi, brániti se může hospodář tím, že se do

mábatí od zakročení obecního starosty : dle před.pis o u 9.) jest „-po k

služba čelédinů k" Ptal odddiyůh obá
trvati, ustanoven na jeden rok. Zvláštní úmluvou
může sicetento čás ustadvén býti jinak, avšak

vúmlavytakové sefo 'láťéčnésti ntuzávířají, po

obecním starostou ujednány. Bez výpovědí není

-čelédín 6právněnhospooáře opustiti vyjímajíc, žeby hospodářdář ublišoval mu brubě Ma cti, na zdraví
nebo kdyby sváděl jej k pemravným nebo nezá
konným činům (S 28.) Čtyřnedělal výpověď ze
slažby můžečeledín -táti:jen tehdy, Daskytne-lise

mu příležitost zaříditi si vlastní hoapodářetví (n
ženských příležitost se vdáti), musí li čeledín z
-důležitých příčin na -jiném místě so adržovati,

nebo potřebují-li čeledíns jeho rodiče $ 29.) V
každém případě, chce-li čeledín z „příčin uvede
ných službu opustití, musí ozněmiti to obecnímu
starostovi, a pfeje-li. ai toho hospodář, musí do
kádati, že nastala některá z příčioprávě uvede
ných, která oprávňaje jej vyštoupitise služby.
Odejde-li čelédin ze služby dříve, než čas služby
prošel, a nebyl-li k toíu oprávněn z někteté pří.
čipy právě uvedené, má hospodář oznámiti to
hned obecnímu starostovi. Obecní starosta s dvě
ma radními ihned má zkovmati, opustil-li čeledín
službu skutečné bez příčiny a sbledá-li, ža tak se
stalo, wloží čeledímovépokutu aš do 5 sl., po pří
paděpotrestá jej věsenímaš do 14dní, dá otom

eledínovi zvěděti a vyzve jej, aby se k hospo
dáři vrátil. Nepodá-li čeledín z tohoto treatuího
nálezu obecního starosty odvolání ve Ihůtě 14denbí
okresnímu bejtmanství a neuposlechne-li, požádá
obécní starosta okresní hejtmanství, aby čelediaa

do obce ($$ 31. a 41.) Hospodáří ať se tedy brání.

FEUILLETON.
Dojmy z cest.

Napsal J. Óáslavský.
I.

Do Haliče!

Nuž tlumok v záda, pušku sem,
b savru zámyčkou,

a dvéře houžví, kolíkem;

stisk rukou, s Bohem! —*
H. Dem.

Osudů řízení jest nevyzpytatelné!
Zabrnul jsem se mapami a popisy krásné

Helvetie, zahloubsl jsem se již v duchu ve všech
ny ty krásy rajské vlasti Tellovy, zočil jsem již
v duchu oko v čarovnou hloub křišťálových je
zer, zřel jsem již obrovské ledovce v jaru slunce
se chvíli, kráčel jsem již přes sv. Gothard u obdí
voval tam hrdinné skutky Suvarovy a — tu máš,
jedna rána v životě a bylo posnech....

Jsem však jako pták na podzim. Sražen-li
jest k zemí, pořád zvédá křídelka, až je rozpne a
— už Jeti. A tak i mne kdyby byli snad přivá
zali, byl bych se byl utrhnul.

»Do Tater aspoň, do divokých Taterl« za
znělo mi v duši a juž jsem letěl na perutích páry
místo do Švýcar do rakouské Palestiny — do
Haliče....

Česnek, samý česnek, Již v Pardubicích jsme
dd

Plné vagony zápachu, smradu, zavazadel,
kaftanů a — polských Židů. Celý houf jich jel
2 Karlových Varů. Jeden špinavější a šerednější
než drubý. Kalhoty z vysokých bot čouhbaly a ob
vyklé na záchodech nápisy »šat upraviti« pro ně
nikterak neplatily, i

»Odi profanum vulgusl« dovolil jsem si Ho
ráce opraviti a v České Třebové utekl jsem z to
hoto vyvoleného národa ve vagon jiný..

s *

Potká-li člověk z rána bábuaneb. sjede-li se
na túře hned na poprve s kaftany, udělá nejlépe,
Zůstane-li doma,

Zmeškávali jsme vlak za vlakem a ták v noci
musili jsme kolem Ostravských a Bohumfaských
hutí. — Příšerné divadlo, — Semá lampa, samý

samé oddychování a se vzpíraní, jsko by někdo
v šíleném zápasu smrtelném chtěl odvahti rdou
sícího vraha. Zachvěje člověkem ruch této zim
ničné, obří, vysilující přáce. Stále a stále drala se
mi při tom do duše Macharova slova kosmického
sonetu:

»Vy ponížení, žitím šlápaní
otroci bídní, lidstva pariové,
jenž nemáte než plané doufání —«.—.-—-.-M -—ÉŮ

Odpusťte, za okemžitý dojem nikdo nemůže.
- Udéle letí vlak a: vsykot páry a lomoz kol

mísí se sladký hovor elegantních Polek. Samá
úklona, samá galantnost.

»Bon voyage! Do vidzenia!«
Myslíte, že jste v salonech a nikoli v du

se chvějí pod graciesňími pohyby, z jiskrných očí

žerty ....
Divné na vás působí ten kontrast. Tam ven

ku úmor práce a zde rozkol života . .-.
vKrakovle zaznělo konečně,
Vjížděli, jsme po ránu do blavního města

Polsky. Slunce prodířalo se bustou mlhou a zla
tilo svými paprsky Široširou rovinu kolem kol.
Nedaleký Vavel trůnil v záplavě světla jako obr
A odhaloval svá mohutná prsa na odív cizincům.
A zvony zazněly se všech chrámů zvouce k ran

svátnou úctu a brůzu, jako když jsem kráčel uli
cemi historického toho městu za hlaho'ů zvonů.

Každý krok, každý dům hlásal mi nadšený zápal
pro vlast trpících Poláků« kdyby byly táhly ke
mně v tu chvíli prapory povstalců, hned bych si
byl posadil konfederatku na hlavu a táhnul s nimi,

Vlastenectví Poláků:jest -ohnivé, ideální, mi
movolně uchvacující, vzrušující. Nízké vrstvy ne=
tnájí uvědomění, ale s posvátnou úctou“pohlíšejí
ke své šlechtě a ke zdělehcům. To ovšem platí
o městech. Venkov jéat zanedběn a jest mu vše
Ihostejno, tak asi jako našemu sedlákovi v Čísko=
moravské vysočině. Mluvte mu o tužbách a po
třebáchnároda, přijďte k němu agitovat o volbách
řekne vám: Eb, 'co pák je do všeho! "Dluhy za
mne nezaplatí a platy mi nesleví, tak mi dejte
svatý pokoj se vším!

.. V Polsku jest ješté hůře. Vše úpí pod jhem
židovským a kdo to neshlédnul na vlastní oči,
nemá 'o tem ani ponětí, Sedláci (chlapi) jsou fi
Burky, které tancují, jak jim žid pokyne,

" Židé dělají tam sice také vlastence jako u
nás, ale jakmile jsou v ústraní, brebencují ihned v
internacionální své řeči — v batlanině německo
hebrejské. A nemluví o jiném než o kšeftě.

Příšli jsme do městečka Cz. v poledne, Ni
kde k jídlu nic k dostání než — u žida. Obracel
se mi žaludek, když jsem vstoupil do světnice
kolik měsíců nevětrané. | Poručili jsme si oběda
sice co nejdříve. Čekáme půl hodiny, čekáme ho
dinu — nic, Mezitím přicházeli i místní židé
k obědu. Každý vtlačil klobouk ještě hlouběji do
čela a prohlížel si na nás každý chlup. A bylo
hned řečí plno a otázky na mne zrovna pršely.
Já však míčel jako skála,

sV čem cestujete?« dorážel na mne stále je
den a sednul si vedle.

Trpělivost mne přešla.
»V Židech, v samých Židech a už se z toho

mohu zbláznitl«

Bouchnul jsem židlí pod stůl, chytil klobouk,
tašku a hůl a už jsem byl'ze dveří. A šel jsem
jinam, ovšem že zas — k Židovi. Nic jiného mi
nezbývalo.

Jestli hlad, antisemitism.s přestává.

Před 50 lety a dmes. V roce 1850zněl
státní rozpočet pro celou říši takto: Příjmy z přímé
daně, nepřímé daně, ze státních statků, z různých
příjmů činily 197,443.372 zl. Vydání na civ.lof správa,
armádu, úroky státního dluhu činily 269,033.643 zl.
Obnášel tedy schodek v roce 1850 pouze 71,590.271
zi. Na rok 1900 zní rozpočet: vydání pro obě po
lovinydohromady obnášeti budou 1.310,042.875 zl.
Stouply tedy potřebystátu! za 5O let Bkráte výše.
Výdaje na vojsko, počítáme-li k tomu 27-mil. na ze
měbranu a u Maďarů na honvedy 17 mil, zl. oa čet
nictvo, policii pro obě poloviny 16 mil. zl., obnášejí
v roce 1900 jen 210 milionů zlat. Roku 1850 bylo
státního dlnbu nominální bodnoty 1.669,739,069 zl.
a z toho se raplstilo téhož roku 46,196.131 zlat,
úroků pro obě poloviny. Na poplatnicích rakouské
poloviny spočívá státního dlahu 4.350,351.863 zlat.
Úroků na rok 1899 na společném státní dluh jest
111,342.721 zl., na rakonský dluh 62,113.489 zlat.;
veškerá úrokování všoch státních dlobů rakouské po
loviny vyžadovaly na rok 1899 175,722.507 zl. Na
státní dlub obou polovin na rok 1900 čiuí výdaje
346 milonů zl. „Čísté úroky representují dohromady
samu 296 mil. zl. Všecko jde do kapes židovských
barovů| V roce 1850 platilo se na státní dluh 63-7
úroků a za BO let 346 mil. zl. výdajů na státní dlub.
To jest asi 7krát více. Veškeré státní příjmy za 1900
řádné i mimořádné dle rozpočtu v Rakonsku
192,905.911 zi., Uhry 527,256.702 zl., dobromady
1320 milionů 162 tisic 613 zlatých, čili okronble
2.640 milionů korun. Daně se tedy v naší monarchii
za 50 let sešestinásobily a státní statky prodány.

Vliv krmiva ua faltosť vepřerého
masa msádla. Ačkolidokázánost, že pícevepřů
má velký vliv a jakost masa, přeče setkáváme 8e
velmi často s názory, jako by se prasatům všechno
možné mohlo bez újmy dáti a že přes to dostaneme
dobré vepřové maso a dobrou slaninu. Čás:o jest také
domněnka, že žírnému vepřovémudobytku velmi slouží
krmiva v kyselém stava a právě naopak kyselá píce
nejen škodí zdraví dobytka, ale má také nepříznivý
vliv na jakost masu i sádla (je houbovité a řídké).
Dokázalo se zejména v Dánsku, že nejlepším krmivem
pro vepfe jest mlóko a mléčné odpadky (z mlékáren);
v Dánsko se tak výhradně krmí — a výsledek jest:
nejjemnější maso chuti výtečné, a velmi vysoká váha
při krátkém krmení. — Stejné téměř příznivé výsledky
zaručujekrmeníječmenema 'sladem; másojest velmi
chutné a váha dobytka zcela uspokojající. — Hrách
oves a bob 've eměsí z polovice s moukou obilnou z
polovice s moukou legamiros, dává také příznivé vý
sledky, zejména co Beváhy týče, maso však je hrabší;
slanina je tužší při tomto krmivu.— Výhodné krmení
kařicí pomůže sice k dobré váze, ale maso jest řídké,
stejně i sádlo, a má olejovou příchuť, — Výhradná
krmení brambory se neodporučuje; maso jest řídké a
při vaření se cvrkne,sádlo boubovité, špatné chati,
— Silné krmení bobem dá mauo velmi tůhé a těžké
stravitelné, — Zvláště silné krmivo z pokrutin, roz
manitých odpadků zporážek, kachyní a p.,působí na
choť maes nepříznivě. Silné dávky pokratin k tomu
dávají řídké tučné maso a slaninu olejové příchati.

Jak se mejlépezpeněží kuchyňské

odpadky. Veškeré kuchyňské odpadky, "Wejménamasité, kožité, šlachovité zbytky, loj, zbytkyovoce a
zeleniny, drobinky ze stola, zbytkyjídel, těsta a pod.
se posekají na drobno — pokud třeba — a vhodí do
přiměřené nádoby. Zbytky polívek, masné pomyje atd.
se postaví do teplé trouby. Na to se do škopíku vsype
něco pšeničných otrab, přidáse z odpaků tolik, kolik
nsi třeba k nasycení drůbeže, spaříme otraby ondu
polívkou neb pomyjemi horkými, přidáme něco ječné
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svou dobrou stránku. Tak je to nyní s tím nedo
statkem uhlí. Velice zlé následky přijdou na ná
rody, nebude-li uhlí. Nebudu je všecky vypočítá
vati. Zmíním 8e jen o jednom, na který ještě nikdo
nevzpomoěl. Nebude-li ublí, nebudou jezditi že
leznice. A to by byla jedna z nejtěžších ran, která
by mohla stíhnouti národ český. Do Vídně bychom
so dostali nějakým z hrobu povetalým „štelvog
nem“, když by to dobře šlo za čtrnáct dní. Čtr
náct dní tam jeti a to jen proto, aby se tam za
dala nějská interpelace, že byl zabaven ten neb
onen venkovský list, že psal o židech, a pak —
ani žádné odpovědi se nedočkat, jen na nejvýš
nějskou státní nutnost odhlasovat — a zase na
„Štelvógn“ a zase čtrnácte dní jet domů, — „pá
nové, ruku pa srdce“ — kdo z vás chtěl by býti
poslancem? A když člověk nvažoje, jak mnoho
Be již národu českému na říšské radě vydobylo,
obzvláště za posledníchdeset let, má-li jen ji
skřičku českého smýšlení v srdci, musí trnouti
pad tím voštěstím, které by stihlo český národ,
kdyby ve nejezdilo do Vídně. — To je tedy ta
slá stránka tobo nedostatku ublí.

Ale napadla mi též jedna dobrá stránka,
Uhlím už bylo mnoho lidí omámeno, když se je
ho výparem zkazil vzduch v bytě, obzvláště když
k vůli udržení tepla troubu do komína vedoucí
závorkou zabradili; měli z toho až smrt, Nebude-li
uhlí, nebudou lidé z toho amrt mívat. Představuji
si totiž Vídeň jako nějaký krásný pokoj a obrov

to kamen mnoho kominem proletí, jak jsem o tom
Již posledně psal. Ale jak tam přijdou čeští po
slanci, tu prý ihned tu závorku zastrčí, a poslanci
jsou celí omámeni. Já bych to byl ani nevěděl,
ale právě v minulou neděli měl Dr. Grégr v Ho
lešovicích v sále „na kovárně“ řeč, v které řekl,
že Staročeši, když před léty ve Vídni o smír
s Němci jednali a návrhy a základní zásady o tom
smíru čili „puuktace“ přijali, vídeňským du
cbem omámeni byli. — Škoda, že se to nyní
teprv povídá a že se národ český do toho oma
mujícího vídeňského vzduchu z jeho návodu hnal.
Dr, Rieger tomu nechtěl, ten stále tvrdil, že Če
chům bude svědčiti jen ten zdravý domácí, český
vzduch. Nyní to povídá taky Dr. Grégr, a sním
povidají to nyní Úeši všickni, tedy i čeští katolí
ci. V tom je národ nyní svorný, totiž že nám nej
lópe svědčí vzduch domácí.

Ale co je nejvíce ku podivu, povídají toi
sami Němci, iti, co se chtí „smiřovat“. Má prý se
české království rozdělit na tří kusy; čistě něme
cký, smíšený a čistě český. V těch dvou prvních
má být vídeňský duch, a poněvadě ten Čechům
nesvědčí, tak ať ei jdou odtamtud pryč, anebo ať
se poněmčí, a tak to má být až do akonání světu.
Žadné budoucí sčítání lidu nemá na
tom níkdy více nic měnit, ať se tam Češi
rozmnožují jakkoliv. A to Čistě České území udělá
Se, co nejvíc možno, malé. Tak několik těch Lhot
se nechá, tam se bude moci dýchat český vzduch,
ale ne úplně čistý. Neboť i odtamtud se bude

„muset přece do Vídně německy psát a jezdit, po
něvadž Čech, jak se aspoň trochu uepřiomání,
dobrotu nedělá. Tak tomu je dnes, co tyto řádky
píšu. Dají-li se tímto prušáckých kamen výparem
našinci omámit, o tom pochybuji; a za zázrak bych
považoval, kdyby Němci na nějakou pravou rovno
právnost nastoupili. Proč by to dělali? Vídeň je
při nich a — jako to je v evangeliu — jen pro
nezbednost Čechů má 80 jim ta závorka v těch
vídeňských kamnech trochu pootevřít. A nebudou-li
spokojeni, nebude se jich nikdo prosit, aby jezdili
dýchat vzduch vídeňský — na říšskou radu. Zkusí
se to i bez toho jezdění. Postaví se taková kam
na v Praze a nebude ani ve Zlamané Lhoté če
ského vzduchu. Čechové budou se omamovati do
ma. A na konec přijde Prašák, a bude mít vše
připraveno, nebude muset v Praze ani kamen no
vých stavět, jen přistrčí ještě více závorku, a
omámení naše až k smrti bude dokonáno.

Tak tedy stojí se o omámení naše, jako Če
chů. Zapomíná se však, že je vlastně omámeno
celé Rakonsko, a že vlastně Slované to jsou, kteří
chtí, aby říše z toho omámení povstala, dokud

ještě snad je Čas a není-li pozdě. Dle našeho pře
svědčení nepovstane však z toho omámení, doka
vád bude spásu svou hledati jen a jen v něm
čině, dokavád se neotevře závorka, aby mohlo
komínem proletěti to záhubné snažení, aby Ra
kousko zůstalo státem německým. Rakousko je
združení Němců a Slovanů v jednu veleříši, která
právě proto není ani německou ani slovanskou
říší. A chtíti toto sdružení držeti němčinou, jest
Slovany dusiti, zrovna tak, jako kdyby se chtělo
sdružení držeti češtinou, bylo by to dušení Něm
ců. Jednota říše prý vyžaduje jednu řeč. Dobrá!
Tak jí udělejme češtinu! Jaký by to byl rámus.
Češi se zbláznili, tak by se křičelo. Ale, páni,
Jestliže musí být jedna řeč, a když by byla za
vedena, druhým jazykům to dle vás neškodí, proč
křičíte? Je vidět, že chcete jednu řeč proto, že
to má být němčina. Ja mile by to však byla če
ština, hned byste křičeli, že jediné státní řeči
není zapotřebí, k udržení jednoty státu že je
zapotřebí lásky a spravedlnosti atd.

Jste omámeni svými myšlénkami o tom, že
Němcům patří nadvláda. A dokavád se z tohoto
omámení neprobudíte od bůry až dolů, pracujete
pro Prašáka...

Ale jest ještě jedno horší omámení, Po
divejie 8e na Francii! Není tam bojů národnost
ních, a přece vidíme ubohý národ ten v jistém
smrtelném omámení. Chystají se tam k výstavě
roku 1900, aby ukázali, že jsou dosud „grande
nation“, veliký národ. Ale kdo si všímá mravního
života národa toho, musí tuhle domněnku, že
Francouzi ve svém celku jsou dosud velikým ná
rodem, míti za osudné omámení, Okrádání státu
podvodníky, kteří se dostali svým křikem do sně
movny a na jiná vysoká místa; rozhodování pří
soudních dle vyšších pokynů těcb, kteří jsou prá
vě při vládě; odsazování katolíků pro katolické
smýšlení pod záminkou vlastizrády, propouštění
židů vlivem jejich peněz; zůmyslné podporování
a chránění bezbožectví na ničení náboženství,
děsná nemravnost, která že je, bychom ani nově
děli, kdybychom byli nečtli, že druhdy rozežrala
sodomstvím říši římskou; rozkošnictví, které
zmenšuje počet manželstev, ale rozmnožuje počet
rozvodů, ubývání obývatelstva už se musí peněži
tými dury vábit k založení rodiny, víe a více plné
kriminály, to vše vidět anebo nechtít vidět a při
tom se domýšlet, že národ takový je velikým ná
rodem — to je omámení, smrtelné omámení, a
způsobeno jest výparem z kamen, vytápěných —
bezbožectví m. Totobezbožectvíjest právě to,
co zkazilo vzduch ve Francii. A židovská frei
maurerie vždy víc a více zastrkává ti závorku,
jen aby země tím více dýchala do sebe — smrt.

A jak to je v Rakousku? Stále a stále sly
šíme, že jsme velmoe, že vzbuzujeme úctu v cizi
ně, a že moudré vlády naše udržují Rakousko
při jeho moci a eíle. V delegacích n. p. jsme kaž
dého roku velikým a mohutným a nevím jakým
ještě státem. Ale porovnávejme se s Francil, jak
jsem na ni právě poukázal. Shledáme-li podobnost
s domněle velikým národem, pak jsme v omámení
smrtelném. A omámení to jest oproti Francii tím
horší, čím méně vedle spousty jest u nás pravých
dle víry žijících katolíků.

A co platí o říši naší, kéž by nebylo v ná
rodě našem. — Nelze upříti, že dusivé výpary
bezbožectví padají i národu našemu ne tak na
plíce jako „na srdce“. — Bezbožectví musí udu
siti všecku vyšší snahu a touhu v ardci lidském
a huáti je jen za ziskem apožitkem. A rozmůže-li
se vnárodě, musí i z něho jako celku učiniti ná
rod onic vyše nestojící, národ nejnižšími cbtíči
omámený. — Kdo národ váš upřímně miluje, musl
jen s bolestí na to hleděti, jak do něho zatíná
spáry své rozkošnictví novověkým — náboženství
nepříznívým — vychováním způsobené. Již jest
tu i obava, půjde li to tak dále, že církev nese
žene potřebný počet jinochů pro vyšší věci oprav
du nadězných, nad vše nízké povznešených. Běda
však, ne tak církví, která všecky bouře přestojí,
ale spíše národu, který již tak hluboko sklesl, že
v srdcích Bynů jeho nelze více rozoltiti nadšení
pro blásání křesťanství slovem i životem, pro po
vznášení lidu k snaháma tužbám nejšlechetnějším.

Národ, který by propůjčoval syny své k této
vznešené službě, aby je v časném ohledu dobře

Jnserty se počítají levně.
Olmovavychásí v pátek v poledne. VI. Ročník.

opatřil, bude špatně obsluhován a poboršován, jak
i to, Bohožel, nelze neviděti.

Rozvážný Čech bude tedy, jak doufáme, po
máhbati k tomu, aby se stavěla pevná hráz proti
přívalu a pokroku bezbožectví a přidruží se k těm,
kteří o probuzení národa z omámení škodlivým
vyparem jeho, pokud jej už zachvátil, nemajíce za
to vděku pracují.

Nové punktační konference
ve Vídni.

Tyto zahájeny byly v pondělí. Účel nových
puuktací jest pokus o českoněmecké dohodnutí a
sabezpečení dělnosti říšské rady. Parlament má
býti učiněnopravdu parlamentárním t.j.k vyřizování
prací schopným, jakým byl za Badena i Thuna.

Obnovení českého státního práva a federali
sování říše nemají punktace na zřeteli. Téhož
účelu neměl ani Taaffe v drahém období své
vlády ani hr. Badeni ; šádnému z nich nenapadlo též
vrátiti zemím právo, říjnovým diplomem zaručené,
totiž aby země a království volily přímo své zá
stupce do říšské rady. Taaffe i Badeni asi stejně
jako Kůrber chtí udržeti prosincovou ústava a proto
první chtěl zavésti a druhý aspoň částečně v páté
kurii zavedi přímé všeobecné hlasovací právo.

Kdo je pro federalism a samosprávu zemí,
nemohl nikdy nic podobného navrhovati nebo za
váděti. My jeme český národ falešným předstírá
ním nikdy neklamali a nikdy jej tím klamati ne
budeme. České denní listy neodvažují se národu
říci plnou pravdu o účelu nynějších punktací.

Ustavičné šablonovité odvozování z abstrakt
ních formulí rovnoprávnosti, celistvosti země, stát.
práva atd. nejsou ještě žádnou politikou. My jsme
opravdové politiky v posledních letech ani nepro=
vozovali. U nás slavili jazyková nařízení Badeni
ova za veliké vymoženosti, za 45 | procentní
splnění všech českých požadavků, ale v pravdě
nám Badeniova jazyková uařízení úplnou rovno
právnost oni nedávala ja ostřibaná jazyková
nařízení Gautschova šla pod úmluvy vídeňských
puoktací, protrhla úplně zásady rovnoprávnosti a
rozdělila Čechy ve skutečnosti v několik pásem,
s menším neb větším jazykovým právem.

Heslo: „Jsme ochotni se vyrovnati, ale jen
na základě úplné rovnoprávnosti“ — jest tedy
prázdnou frásí, neboť Němci nechtějí nám vrátit
zrušená Gautschova jazyková nařízení, tím méně
svolí k obnově Badeniových jazykových nařízení.

Praví se též: Český úřední jazyk nemůžeme
pokládati za vzájemný ústopek Němcům. Což jsme
český úřední jazyk v plném rozsabu někdy měli?

A proč pak tedy šli čeští zástupci na kon
ference? Vždyť za takových poměrů byl by to
nesmysl.

Oč se tedy jedná při nových punktacích?
Aby Němci ačinili ve formálních věcech jisté
ústupky Čechům, ale po nás žádají větší věcné
ústupky. Dohodnatí bude těžké, neboť Češi ze
strachu před radikály necdváží se tak snadno
učiniti Němcům větší ústupky, nežli učinili r. 1890
Staročeší a němečtí radikálové žádají větší vymo
ženosti, nežli byly r. 1890.

My jsme ohledně zdaru nynějších punktací
pessimisty, lež proroka o výsledku nových punk
tací dělati nebudeme. Český lid bude zajisté po
rovnávati střízlivě ujednání z roku 1890 a zr.
1900. Prozatím mají puuktace ráz pouze informa
tivuí a proto podáváme poaze stručný průběh po
savadního jednání.

Do první schůze dostavili se vedle minister
ského předsedy ještě ministři: Bóhm, Spens-Boo
den, Hartl, Rezek, Call a Giovanelli. Ministerský
předseda přítomné co nejsrdečněji uvítal prohlá
šením, že účelem této konference, jejíž pouhé 88
jíti se jest již úspěchem, je zjednání míra a umo
žnění politiky svornosti a hospodářského rozvoje
sil. Na účastnících konference jest umožnění a
uskotečnění takové politiky. „Říše na vás patří“,
„vrafte jí její Štěstí a mír“,

Na to učinil dr. Engel toto prohlášení:
pŽ úspešení a jménem všech přítomných zástupců
českých a lidových stran z Čech a Moravy mám
čest prohlásiti toto: Ježto nám nebyl až posud
oznámen konkretní program vyjednávání, má naše



účastenství zatím jen rás informativní, abychom
oali, zda a pokud pole národnostního bojev

Rakousku by moblo býti obmezeno, sa kterýměto
účelem jsme také tentokráte ochotní poctivě spo
lupůsobiti, musíme však žádati jako první krok
opětné zrušení zákonitého stavu stran české úřední
řeči ve vnitřní službě.

Ovšem nemůžeme se uzavírati názoru, že
úspěšného výsledku započatého vyrovnacího dila
jen tehdy lze dosíci, když budou všestranným
spravedlivým způsobem také uspokojeny jazykové
požadavky ve Slezsku jakož i v jednotlivých ji
ných zemích, obydlených více než jedním národ
ním kmenem. Klademe opětně důraz na své sta
novisko práva, připomínáme dále, že usilujeme po
urovnání česko-německého eporu cestou zemského
zákonodárství a že zároveň chováme přesvědčení,
že nelze trvale dosíci bez upravení stávajícího
ústavního sporu odstranění zmatků v Rakousku.

Konečně problašujeme, že naše účastenství
na poradách není žádnou praejudicí pro naše cho
vání ve sněmovně.

Dr. Funke jménem Němců učinil prohlášení,
v němž kladl důraz na jednotnou řeč dorozumí
vací a jednotnou správu. Vítá nastoupenou cestu
k odklizení neb alespoň umírnění národnostního
sporu.

V úterý konala se v ministerské radě pod
předsednictvím ministrpresidenta Kórdra a mini
stra spravedlnosti Spens Bodena druhá konference,
která za přítomnosti ministra krajana Rezka a
rozhovoru všech českých i německých členů kon
ferencí z Moravy obírala se národnostními poměry
na Moravě. Potřebu dorozumění se uznávali Češi
i Němci; jednalo se o celém souboru otázek tý
kajících se Čechů a Němců na Moravě, Poněvadž
vláda dosud ani jazykového ani jiného zákona
konferenci nepředložila, vysloveno přání, aby 8e
mezitím do (pondělka) sešel stálý moravský zem
ský vyrovnávací výbor, který by se radil a hledal
shody v příčině moravského zemského volebního
řádu a zemského zřízení a který by se dotkl též
slezských poměrů, kteréžto přání vyslovili čeští
delegáti z Čech i Moravy. Předseda ministerstva
Ečrber ujistil aspoň poslance Kaftana, že se vy
nasnaží aplniti všecky kulturní a hospodářeké po
žadavky českého národa, i kdyby prý čeští po
slanci vstoupili do oposice,

Od středy radí se členové konferencí z če
ského královetví; na přetřes přišlyv šeobecné po
měry národní a politické v Čechách.

V pondělí se bude v jednání o věcech če
ských a moravských pokračovati.

Politický přehled,
Moravským místodržitelem staneprý

se jistě Karel hrabě ze Žerotína. Sloužil dříve při
místodržitelství v Brně, pak byl okresním komi
sařem v Přerově, Rodina slavných Žerotínů byla
v tomto století již poněmčena. Hrabě Karel, který
studoval na něm. gymnasiu v Olomouci a uni
versitu ve Vídni, přidal se k straně střední. Česky
zná velmi dobře a k požadavkům českého lidu
chová se z pravidla příznivě.

Amgiie zírácí na vážnosti a ustupuje na
celé čáře. Malomocnost jejího vojska a výprasky,
které stateční burové John Bullovi každodenně
udělují, připravili Angličany o veškeren respekt
na světě, Tento soudí právem: Pak-li je anglické
pozemní vojsko tak zanedbané a těžkopádné, ne
bude ani anglické válečné loďstvo vzdor svým
obrovským moderním obrnéncům moc lepší a ná=
mořní vojsko nedá se také tak rychle mobilisovat, aby
přílišný strach budilo. Proto soudí i německé
vládní kruhy, že spojené francouzsko-ruské vá
lečné loďstvo stačí úplně, aby anglickému námoř
nictvu na odpor se postaviti mohlo. Anglie cítí
svou malomoc ; dávno mobilisovaný 8. armádní sbor,
který má již od 6 neděl odplouti do Afriky, jest
pořád ještě v office of war (ve válečnémúřsdě)
v Londýně jen — na papíře a proto si maršálek
Roberts asi hodně dlouho počká, nežli dostane ještě
dalších90.000 mužů, kterých prý „k vítězství«
nad bury rozhodně potřebuje. Nouze naučila i
brdou Anglii, aby se stala zdvořilou a povolnou.
Po několik neděl lze pozorovati, že Anglie má
neobyčejně »dobrácké« nápady, že jest mírumi
lovnou jako »beránek« a že se zřejmých sporů a
třenic bojí, jako čert kříže. Anglická diplomacie
rozplývá se ve zdvořilostech a jeví vůči všem
sousedům nápadný smysl pro právo a přání »spřá
telených« velmoci. Aby si udržela Německo při
dobré vůli, postoupila mu nedávno zcela nezištně
Samojské ostrovy a jakmile si Německo trochu
duplo a podalo říznou reklamaci k vůli zajatým
obchodním lodím v zálivu delagojském, vydala je
Anglie Německu s největší laskavostí — okamžitě.
— V Číně získala Anglie tak mnobou koncesi a
državu na úkor Ruska, avšak jakmile Rusko si
duplo a hájilo zájmy své, uznal anglický konsul
okamžitě, že nároky Ruska jsou úplně oprávněné,
Anglie a Spojené státy americké dlouho se přely,
zdali má míti Auglie dozor nad nikaraguanským
průplavem společné, nebo patří-li dozor tento vý
hradně Spojeným státům. V nynější své tísni
uznala Anglie rychle a ochotně, že dozor na ni
karaguanský průplav, který spojuje Tichý oceán

s Atlantickým, patří výhradně přední velmoci Ame
rické a že tam Anglie nemá vlastně vžádných
zájmů.« Anglii však nebledé k Afganistanu a Per
sii. povstávají nesnáze též s Egyptany a Habe
šany. Habeš domnívá se míti právo na osadu a
zlatodoly Erytbrejské a ras tygrénský Makonnen
chystá se s Menelikem zmocniti se Suakimu, Masavy,
Erythreje a snad ještě části Sudanu. Egypťané,
kteří po porážce Francie od r. 1871 a zvláště po
porážce Arabi paši (r. 1882) musili otročiti a slou
žiti Angličanům,pojednou se jitří a egyptské vojsko
odpírá Angličanům poslušnost, protože Kičener
paša dal dopraviti několik domorodých praporů
egyptských do Kapska proti burům. Ano. ano, kde
cítit mrchovinu, tam se i ti nejslabší červíci
hybají|

Ve Frameli stsl se presidentem senátu
oportunista Falliers 175 z 221 blasů. Napjetí mezi
Anglií a Francií roste. Anglický velevyslanec Mon
son opustil Paříž rozmrzen, poněvadž francouzské
vláda vyznamenala řádem čestné legie umělce,
který karrikuje anglickou královnu. Pozornost ve
škeré Francie obrácena jest k Egyptu; vzpoura
Egyptanů a místokrále Tevfika proti Angličanům
uvítána by byla s radostí. Ve francouzských pří
stavech se pilné zbrojí.

Na bojišti jihoafrickém neníprý nic
zvláštního. Dle jedněch zpráv překročil prý v
pondělí generál Buller při ústí Malé Tugely
do Velké Tugely řeku, aby se po třetí pokusil o
dobytí Ladysmitbu. Za 8 dní chce Buller osvo
bození armády Whiteovi provésti. Dle burských
zpráv dostal prý Buller nový radikální výprask a
generál Frenche byl prý rovněž poražen u Coles
berga. Anglie dopravila zatím do Kapska vojenské
posily z Egvpta a z Indie. Generálové Roberts a
Kitschener nechtí se však odvážit na bury, dokud
jim nepřijde z Anglie 8. armádní sbor a dalších
90.000 mužů. Tak velkou válečnou sílu s dosla
tečným počtem zkušených poddůstojníků a dů
stojníků Anglie nikde nesebere. Proti 60 až 80
tisícům burů nestačí však Angličanům ani armáda
200.000 mužů. Protože burové se všady napřed
opevní náspy, zásekami a příkopy, tedy by potře
bovali Angličané proti burům osmkrát tolik voj
ska, co mají burové, tedy 500.000 až 600.000
mužů. Protože by burové jednali bláhově a zpo
zdile, kdyby se postavili anglické přesile v otev“
řeném boji, tedy nejsou Angličané s to bury po
tříti. Kdyby je snad i donutili k ústupu do Trans
válu, tedy burové na mrštných a vytrvalých svých
koních povedou s Angličany drobnou válku, od
říznou je od Kapska a moře a Angličané octnou
se v nebezpečí, že pojdou buď blady, nebo upad
nou poznenáhla v zajetí. Chamberlain prosadil
sice v Anglické sněmovně velkou většinou hlasů,
že se má válka v jižní Africe vésti do krajnosti,
Anglie však je v nebezpečí, že se dalším prolé
váním krve zakrvácí a že ohroženy budou veškeré
její zámořské osady,

Říšská rada se sejde 19. února. Vláda
bude žádati, aby se odvádělo ročně více o 50.000
nováčků. Náklad na vojsko zvýší se lím o 200
milionů na zakoupení zbraní, šatstva, povozů a
koní a vydržování armády bude mimo to obnášet
větší roční výdaj asi 25 mil. zlatých. — Vláda
předloží osnovu zákona, kterou se zkrátí pracovní
doba v dolech.

Drobné zprávy.
Zprávy diecésmí. V Pánu sesnal: pau

Antonín Sirůček, farář v Bělé, + dne 31. ledna 1900.
(naroz. 1835, vysv. 1865). Usianovení: p. Jan
Vaníček, farář v Pouchově, za faráře do Josefova, p.
František Stejskal, kooperator v Janově, za koopera
tora do Mikolče, p. Vojt. Kratochvíl, kooperator, sa
administr, ve Vlčkovicích, p. Jos. Be'ička, kaplan za
administr. ve Skutči, p. Joe. Melichar, administr. Vys.
Mýteký, za administr. do Vraclav, pan Josef Dubec,
kapl. Morašický, za kepl. da Litomyšle, p. Jos. Menci,
neomysta, za kapl. do Morašic, p. Jan Veselý, koop.
v Pobledu, za koop. do Josefova, p. Stanisl. Michálek,
kapl. Přibyslavský, sa koop. do Pohledu, p. Jan To
šovský, koop, Josefovaký, za kaplana do Přibyslavi.
Upázněné místo: Bělá (a Pardubic)fara patron.
nábož. matice od 1. února, Pouchov, far patron.
nábož. matice od 3. února U. r. m

Nový gemerální inspekter jízdy. Do
savadní gener. inepektor jízdy br. Paar půjde prý do
pense a na jeho místo prý nastoupí arcikníže Otto.

Kardinál Jacobiní +. Večtvrtekráno
zemřel v Římě kardinál Jacobini ve 64. roce věku
svého. Kardinálem byl od r. 1896. Římané zvali jej
„Svým“ kardinálom, poněvadž byl ze všech kardinálů
jediný rozeným Římenem. Zvěčnělý kardinál patřil k
nejoblíbenějším osobám v Římě. Byl rozhodným od
půrcem dynastie Savojské a přál si foederativní státy
italské s papežem v čele. Jako bývalý nantius ve Vídni
byl oblíben a znal výtečně naše poměry.

Osobní. Spisovstelredp.BenešMet. Kalda,
sídelní kanovník na Vyšehraké, slaví dne 10. břesna
1900 A0. narozeniny. K uctění vsorného vlastenec
kého knězo strojí so vhodné oslavy.

Úmarti. Pan Jan Svoboda, obchodvedoucí
firmy Singer a spol. v Hradci Král., intelligentní a
snaživý obohodník, rozhodný a opřímný Čech, zemřel
v neděli dne 4. února o 1 hodině ranní v 47. roce

věku svébo. Krátce před „svou smrtí podrobil se ope
raci, podlehl však neúprosné chorobě. Pohřeb pana
Srobody konal se v úterý o 3. bod. odpol. na břbi
tově poucbovskýza účasti četných pp. sousedů a osobních
ctitelů. Zádušní mše av. sloušená byla vo středu ráno
v katbedrálním chrámo Páně sv. Docha.

Při volbě zemského poslance ss
města Louny, Rakovník, Slané a Velvary zvolen dr.
Ladislav Dvořák 888 hlasy. St. Sokol, dostal 192,
Klofáč 178, Hoffman 30 a socialista dostal též 80 hlasů.

Alelthela, jeden z nejvážnějšíchnašich vě
deckých a politických revaí, píše v době, kdy s dů
vodů abonentních eneb jiných nekalých některé časo
plsy útočí nezřízeně na oašebo pana bískopa a na
Obnovu, poněvadž se bojí jeho nezištného, možného
a poctivého Jeho jednání takto: „Královébradecký bi
skop Ed. Jan Brynych jest za přítomné doby jednou
z nejpopulárnějších osobností v našich zemích, Český
spisovatel, český povídkář, český člověk dosazen v čelo
diecése, v níž před tím v nepatrné malé vísce osm
let kaplanoval. Pak působil jako učitel na bohoslo
veckém vysokém učení v Hradci Králové, odkudš po
volán za sídelního kanovníka na královský Vyšebrad,
jebož kapitola utratila ho tím, že jmenován byl bi
skupem diecése, s níž vyšel rodem i jako kněz. Bi
skupskou berlau otočilo mu veřejné mínění při Jeho
pastoupením trním, jež muril bolou rukou sevříti, a
na cestu k biskapskému stolci nastláno mu tolik pro
tivenetví, že jenom velký duch kučze Brynycha pře
konal to vše tak skvěle, že všeobecné potatelné oče=
kávání — — zklamal. Měl celé davy nepřátel a zá
vistníků, tak že hlouček věrných jebo přátel a ctitelů
někay se až obával, jestli chrabrý a trpělivý bisk.p
předce jenom nebude unaven útoky, jež na něbo a
proti němu podnikány. Biskup Brynych přišel mest
své, a oni bo nepoznali a sice nepoznali ho dlouho,
Avšak dnes se již všeobecně cítí blahoplodné půso
bení tohoto velkého kněze, kterýž bude vždycky 02
dobou řady biskupů královébradeckých. Boje proti
němu, jež dnes planým a marným pokřikem vedou
pouze nepatrní pošetilci a jinověrci, dávno jiš zanikly
a dřívější cbladnost proti němu bludně projevovaná
začíná se měniti v upřímný obdiv, kterýž všude po
jeho diecési taje v lásko, oznání, vážnost a úctu. Bi
skup Brynych diecési svou přímo překouzlil. Za málo
let, co v její čele stojí, zavedeno zde jeho působením
a po většině i nákladem tolik krásných opatření, še
se z jeho odpůrců napořád stávají oddaní ctitelé s
přesvědčení. Nechceme se o tom šířiti, neboť bychom
opakovali věci všeobecně známé. Při tom věuk zůstává
královébradeckýp. biskupprisvénaprostéspra
vedlivosti ko všom věrným takó drabé památce
vzácné své matinky a jako Čech nejenom še neohro
ženě hájí stanovisko, jež dnešní doba každéma
Čechu bájiti ukládá, ale on jako biskup dokouce ne
véhá starěti se do přední řady chrabrých zestanců
práv a svobod jsk národe, tak i staroslavného krá
lovatví Českého. V Hradci Králové vycházející výborně
redigovaný politický týdenuík „Obnova“ přináší z péra
jeho časové úvahy, jež se ze dnešních dnů čtou jeko
útěcha a posila i v zasedáních samosprávných sborů
jeho diecése, která po sedmi letech poznává, jakého
klenota se jí dostalo v biskupovi, kterýž byl při svém
dosednutí na biskupský etolec aplván, kamenován. —
— Ledy chladu proti biskupovi Bryoychovi popukaly,
rozplývají se a vláhou svou roztávají se šírými kraji
jeho diecése, aby vyprablou půdu zvlažily, obšťastnily,
aby zde květ křesťanského života obnovily. Máne sa
svou radostnou povinnost zaznámenati, že na trní,
jimž neznalost s neporozumění berlu nynějšího krá
lovéhradeckého biskupa ovily, rozvíjejí se ty nejkrás
nější růže, jské jen mohou berlu tu zdobiti. Králo
véhradocká diecóse posnává svého velekněze, začíná
ee k něma tuliti a my doufáme, že dnes po všech
zemích českých odpůrci svými zpopalarisovaný „biskup
Bryaych“ byl Prozřetelností jenom proto tak spopu
larisován, aby byl nyní s nadšením všeobecně milován,
ctěn a vážen. Dnes a ohdivem a uznáním jmenojí bo
4 ti spravedliví, kdo dříve ho z nezualosti podceňo“
vali. Královóbradacký pan biskup začíná dnes ovládati
srdce celé své katolické diecese| Trpělivost jeho byla
korunována koranon blahého vítězství nad neznalostí
a pomlavami. A vítězství toho dobyl všeobecně tam,
kde působení jeho poctivě sledovali a spravedlivě sou
dili. Dnes již každý poznává, že nepřítelem jeho jest
jenom, kdo jest nepřítelem uvěřeného mu lidu. Kaš
dého spravedlivého a počestného muže toto Jeho ví
tězství musí těšiti a naplňovati nejapřímnějším přáním,

diecésí jeho otevřena, aby otecké jeho slovo stále dále
tak úpěšně a přesvědčivě v ní zasnívalo a aby s péra
jeho neúnavně skvostné, dlé potřeby jemné 1 vzácně
mužné úvahy co týden mezi český lid putovaly. Dó
vídáme se, že doposud v „Obnové“ vyšlé články jeho

hodlají ctitelé « přátelé jeho vydatí ve knize nnásvem „Ducb katolické „Obnovy“ v Čechách“. Čím
dříve se to stano, tím lépe bude! Těšíme ae na tof

Obchodní ples konal se v úterý sa převe

likého účastenství pp. chefů a jmenovitě židovskýchobchodních příručía prodavaček a Dvorana besední,
vkusně ozdobená, byla přeplněna k umačkání. Ta
nečních párů bylo přes 160. Vaduch byl příme tro

pický, dusivý, s prece vydršela omladina tančiti ašo rána.

Ples vojenských vyslonžilců vAdal
bertimu. Ples vojenských vysloužilců těšil se letos
tek bojné návštěvě, že prostranný sál „Adalbertina“
stěží pojsl všecky účastníky, Z předních osobností, jež
navštívily ples, eluší uvésti p. místodržitelského radu
Steinfelda a veškeré důstojnictvo zdejší posádky. Nová



výzdoba dvorany „Adalbertina“ a zářivé osvětlení ace
tylénové byly s porděkem přijaty tauce chtivými vy
sloušilci, kteří se dosud tíenívali ve skrovničkých sálech
sdejších. Kucbyň a obslaha p. Kadečkova byly vsornými.

Obleva, která od minulého pátku se smahá
stejně jako husté nesdravé mlhy, činila pobyt v blá
tivých ulicích nepříjemným. V chudších domácnostech
je následkem panujícího bláta a nedostatků ahlí ne
veselo. Ve středu napadlý sníh nevydrší, neboť pod

ln jest bláto. Tešímese tedy ne to nejkrásnější po
Ze udejší vězmice bylojednakk vůli sma

hající se epidemii tyfové, jednak sa příčinou přeplnění

opraveno 30 vězňů k okresnímu soudu v NovémMěstě n. Metují.
Adalbertinum a repraesentativní

Jeho velká dvorana dělajíP. T. pánůmreali
stům, osvětářům a židům veliké starusti. Letos prý se
ještě podařilo překaziti odbývání plesů v Adalbertinu,
ale Hradec prý se očividně klerikalisoje a příštího
roku prý se bude konati v Adelbertina plesů aspoň
polovic, ne-li víc, Králové Hradec — realistům naska
kuje při tomto pomýšlení husí kůže — prý se stále
více klorikalisuje. Nevíme, co má činiti největší re
praesentativní sál v Hradci s klerikalisováním; kdyby
se věsk ve velké dvoraně Adalbertina konaly koncerty,
schůze, plesy a věnečky, nebylo by to pro jejich naště
vovatele žádné neštěstí. Sál Adalbertina jest nejvzdaš
nější, nejvyšší a největší v Hradci, obsabuje 300 čtve
rečních metrů nečítaje velejších místností, kdežto
nízký a úzký sál besední má pouse 1200 m, při
větší návštěvě se tam každý potí a dusí, zkazí si úplně
tolletu, a má-li na neštěstí kuří oka, tož je vydán
v Šanc uejvětším žduchancům, útiskům a bolestem,
Bál koncertní a taneční volí si ostatně spolky dle lis
bosti; lamentece obledně Adalbertina jsou tedy pří
nejmenším směšné.

Vyrovnávací konference sešlysevpon
dělí ve Vídni. Z Čech byli od vlády pozvání: Ně
mečtí liberálové dr. Eppinger, dr. Fanke, dr.
Niteche,dr. Pergelta dr. Rase; němečtí lidovci:
Prade a Kiodermann;němečtí velkostatkáři:
kníže Max Egon Fůrstenberg. dr. Bůrnreither a dr,
Schelner;za křeťanské sociály: P. Opitz.- Z
Čechů pozvale vláda zástupce šlechty hraběte
Bogvoye, hr. Pálffyho a prioce Bedřicha Schwarzen
berga, české poslance: Engla, Grégra, Knizla,
Pacáka a Sláma.Mladočeští poslanci pozvali
zástupce ostatních českých stran: Staročecha dra
Zátku, radikála dro Baxu a agrárníka Prášku neb
Rataje. Dr. Edvard Grégr, který kritisuje puaktace
jiš 11 let, nedovedl neb nechtěl si o nich dogod uči
viti úsudek, se „svou troškou“ do vídeňského punk
tačníbo mlýna rejel, ale zůstal hezky za větrem doma,
Planá kritika je pohodlnější, než-li mozolné, poctivá
práce. Pan dr. Bora si myslí: ať si mladočeští po
slanci snědí sam) ponktační kaši, když si ji eami u
vařili. „Pak-ll nesvedou horší punktace než-li Staro
češi, tedy lepší jistě neavedon“. Tak počítá vypočí
tavý pan dr, Baxa, který +1 patině radostí již mno
ruce, jak do mladočeských puoktatorů bude bušit.
Dr. K. Schůckcr odmítl účastenství. Němečtí radi
kálové punktační konference rovněž neobeslali, M -
ravu sestopoje na kooferencíchklerikální Sta
ročech p. dr. Koudela,Staročeši Žátek, Pražák,
agrárník Svozil,lidovci Stránskýa dr. Perek. Kon
servativní šlecbu zastupujebr.Sereryi,straou
středu hrabě Karel Žerotín, Ústavověrnou
šlechtu baron Chlamecký, německé liberály: rada
barou d'Elvert, dr. Fux, dr. Gótz s dr. Groas, na
cionály: dr. Chiari a dr. Kaniak (renegát z Cbo
těboře). Na místo Grégra postoupil náhradník Scbwarz
a na místo dra Bary, pan dr, Karel Kramář, Grégr
svým odepřením súčastniti se konferencí, způsobil své
straně veliké rozpaky.

Ze zákulisí Národních Listů vypátral
Čas následkem indiskretnosti anebo zpronevěry ně
kterého sřízence obchodního velkozávodu pí. Grégro
vé některé zajímavé zprávy. V roce 1896 od úmrtí
dra Julia Grégra dne 4. října až do 31. prosince 1896
obnášel čistý zisk Národních Listů 25.194 sl. 43 kr.
Dle toho vynesly Nár. Listy r. 1896 čistého zisku
přes 100.000 zl. V téže výši se asi držely -N. L. od
r. 1890—1896. Od té doby se čistý výnos Národních
Listů zmenšuje, protože následkem odpadnutí radiká
lů, pokrokářů a učitelů od Mladočechů zmenšuje se
též t abonentů. Obnášel totiž čistý zisk Národ.
Listů :

Boku 1897. . . 86.653 sl.
roku 1898... . 77.270sl.

Pydražný re odp Ze pekle Národ.Listů
jet na pora a reklsmu „ Listů—

„Šípy“ měl v den úmrtí dra Julis Grégra schodek
1676 ul. 05 kr., roku 1898 vzrostl deficit na 3748 al.

93 kr. a v loni prýbyl ještě větší, Passivní „šípy“k vůli reklamě NárodníchListů a některých vůdců,
jakož i pošpínění a strbání nenáviděných odpůrců se
vydávati musí, neboť malovaný obrázek působí na

hrabší a málo vzdělané maey lépe než sebe mestnější lokálka neb sebe říznější úvodní článek. Když
se na př. pan Edvard Grégr neb některý ubohý po
slanec vymaluje jako svižný sokolík, silák a lamže
Jeso, před kterým se Vídeň a Berlín třese, tu bodré
mu českému politikáři n dšbánka dmou se hrdě prsa,
hraď, jednu vypije na poctu našich „reků“ e druhou
„na hanbu Wolfa, Claryho, Kórbra atd.“ Což na tom
še se nám při takovém počínání ve Vídni, Liberci a

v Berlíné smějí a mačkají nás tím více he zdi? My
se nedáme! Zaspíváme si „Bývalí ové“ „Morava
— s pskať si násrozmačkají ! Český Vašek a Leše
tický kovář mají tvrdou palici. Pan krvavý Karel
Tůma to dovede v Šípech i v Národních drasticky a

hodně křiklavě napsat. vadné bere plat jako chdaktor Šípů a jako redaktor Národníchbere přídavku

2500 sl. Dle „Casu“ měli roku 1896 platu: p. redak
tor Kalaš 2800, Servác Heller 2500, Ánýš2400, Kuff
ner 2200, Holeček, Drašďák a Schulz po 2000 sl. a
dr. Ryba měl 1200 sl. řádného platu a řádkový ho
norář mu vynášel 3 až 4 tisíce zlatých. Z čistého zi
sku Národních Listů dostávají hlavní redaktoři 10

rocent, tedy jednotlivci přes 500 a 600 sl. Za feuil
fetony a jiné zvláštní práce, na př.referáty o achů
sích, ojezdech platí se mimo jízdné II. třídy ovšem
svláštní honorář 156až 20 zl. Své redaktorky platí
Národní Listy tedy slušně. Aby je mohl strhat, zdá
se to býti paun Herbemovi, byralému členů redakce
Národních Listů málo a proto píše: Prof. Wandt má
v Lipsku na universitě psychologický kabinet, v němž
se psychologické prvky měří a váží. Zvášit a změřit
zájmy redaktorů Nár. Listů dovedou tyto číslice ta
ké. Pro bojovnost s zuřivost redaktorů je dána přímo
stupnice. Kdykoli čteme v Nár. Listech zuřivé výpady
na odpůrce, vědy je chápéme. Jde redaktorům již ne
jen opodnik ale, nýbrž o vlastní kůži. Tantiéma| Ale
konečně i nejsařivější redaktor musí mít ohled na
společnost. Chodí do krahu literátů, má přátelský
kroužek v hostinci. A tu slyší, jek společnost odeu
zuje trhanství novinářů, prolbanost a banditetví no
vin. Na redakci nehledí se už jako na tejemné, světu
zakryté kolektivam, nýbrž počítají se osoby a na je
jich vrub připisuje se osobně všechna podloet a epro
stáctví, jež redakce páchá. Následkem toho Národní
Listy zachovávají aspoň jakési dekoram. Všechna po
dlost a sprosťáctví ukládají do Šípů. Tam se mluví
od plic, tam poznáváte pravon duši Národ. Listů v
nedbalkách, ba obnaženou, beze studu. Kde mohou
odpůrce pošplíchnout špínou a lží; kde jen jaká mož
nost udat klep a mizernost, za nějž by bylo natno
odpovídat před soudem — to všechno se podtitolem

vtipua aatyry uloží v Šípech. A ještě jinak jsou Šípyútočištěm redakce Národ. Listů. Mladočeská politika
úpadková připravila také Nár. Listy o vliv a přízeň
obecenstva. Politika ta šla poetapách dolů až do
špinavých vod oportanismu. Sloužila vládám, šlechtě,
Polákům, klerikálům; prováděla kotrmelce v zásadách,
klesala k policajtetví . . . a kdož by všechno vypo
čítával, co se řvoucích Ivův udělalo stranu bázlivých
zajíců. A tu aspoň Šípy bleděly zachovat ten etarý
neochvějný, ryčný a bouchavý ráz politiky mladoče
ské, jenž tolik národu hověl. Zatím co v Národ, Li.

stech roztahoval se oportunism, PJ mazaly do oportunistických politiků; zatím co Nár.Listy kořily se
státníku hr. Khunovi Šípy zůstávaly věrny karikatu

rám vévody z Alby; zatím co Nár. ee pořád zůstávají orgánem poslanců mladočeských, Šípypradce
řadu poslanců pranýřují, peskají a házejí dravým vo
hčům na pospas. Slovem v Šípech se ukládají věci,
kterých osobně neodvážil by se žádný redaktor hájit.
Ten krvavý Tůma, chudák stará, zrediguje to na
„vtip“. A zodpovědným redaktorem všeho toho udělá
se neznámý člověk, o němž ani lidé nevědí, že žije.
Co tady prozrazuje z redakeční kuchyně bývalý člen
Národních Lístů, pan Herben, bude asi zujímat čte
náře, do redakčních tajností velkých listů nezasvěce
né. Myslíme však, že pan redaktor „Času“ za Katona
v této věci nejméně se hodí. Jedl v té kachyni spo
kojeně dosti dlouho sám a když se pak po tříletém
zuřivém nepřátoletví se směrem Národních Listů opět
smířil, dělal v Čase dokonce konkarenci „Šípům“.
Kdyby dnes pro velké deficity „Šípy“ zašly, stačí
„Čas“ úplně na pošpínění poctivých českých stran a
její předáků. Páni čtenáři chápají teď lépe kvartální
útoky Národních, Šípů, Časů, Ósvěty ati. na ndp.
biskopa Brynycha. Koukají z těch útoků tantiemy,
abonenti a židovské tačně placené inseráty. My to
víme a proto na bamýžné četné útoky ani neodpoví
dáme.

Lže jsk tiskme. Osvěta lidu ze dne 3.
února píše: „Ruský koncertista p. Gordon uspořádal
v Hradci tento pátek koncert za pomoci zdejších kruhů
duchovenských ve prospěch dostavení věží kathedrál
ního chrámu zdejšíhoa na Jich radu vydal kromě

českých takó plakáty a pozvánky německé, patrně pro pámy důstojníky. Veměstě nastalo proto ne
malé pohoršení a rozhořčení a milé plakáty musily
býti vzaty ihned z oběhu“. Zpráva tato je vylhaná.
Pravda je: še komcert Gordomův se 2. úmora vůbec
o Hradci Králové neodbýval, pravda jest, še Gor
don nevydal na radu kruhů duchovenských šádné
německé plakáty. naopak, še byl vurevám roshodu
jícími kruhy, aby v českém Hradci Králové new.
činil mic, co by mohlo urasili vlastenecký cil náš
i va zdejšího, a kdyš léto raay meupo
slechl proti ujednání, teprve pak sl. měsíská rada
vsala spět dovolení, aby p. Gordon směl koncerto
vati v městekém Klicperově divadlo. Tak ae věci dle

ravdy mají a nikoliv, jak je prolhaná šidovská Osvěta
idu slomyslně líčí, aby český katolický lid proti je

ho dachovenstvu poštvati mohla.
Věneček „Sportovního kluba“. Čilý

náš „Sportovní klab“ pořádá dne 21. t. m. ve dvo
raně besední věneček pro členy a zvané hosty. Soudě
dle příprav, ješ jeou v plném proudu, slibuje večer
ten být dostaveníčkem damského světa našeho.

Okrášlovací spolek v Hradci Krá
levé konati bude valoou bromadu dne 10.. nora o
půl 7 hod. večer v Besedě. Na programu jsou zpráva
jednatelská, pokladní, volba fankcionářů a volné uárrby.

Z starosta v Prase byl konečněv pondělí
svolen p.dr. Srb, rodák hořický 43 hlasy. Jeho pro

tikandidát, p. dr. J. Podlipný pocházírovoěěz Ho
Hicka ©Otec a bratr jeho dijí v Hněvčevsí. Protože
volba starosty pražskéhonebyla provedena jednohlasně,
vsdali se dle úmluvymezi Š.aro- e Mladočechy mla
dočeští měští radové za staré a nové město svých hod
ností a podrobí se mítra nové volbě. Pan dr. Srb,
kterýž jíš r. 1806 byl sa starostu svolen, ale po 8

dnech panu dra Podlipoámu ustoupil, přijat tentekrát volbu. Pan dr. Srb je syn vynikající České
episovatelky Srbové-Lužické, je to muž vzácného ka
rakteru, pevnéhopřesvědčení a vzácného vědění 3 pa
nem dr Podlipnýmšil jako náměstek v největě: -hodě.

Keneert hudby Sokola kolínst óbo
konal se řízením kapelníka p. Kmocha sa velkého

účastenství obecenstva. Výkony hudby kolínské od
měňovány byly hlučným potleskem. Velice se líbily

sklatby našeho krajana, pen Macáka, který meškáteď jako vojenský kapelník v Bulharsku.
Drzest či závlstÝ „Osvětažidů“ píšev 6.

čísle: „Proto prý máme samostatný okres školský,
aby proněkolik zlatek, o které stojí vyučovací síly
školských sester méně, Šlapaly se ve prach zásady
pokrokové a pedagogické“. Člověk by myslil dle tobo
rozhorlení, če školské sestry v naší dívčí škole nemají
buď potřebnékvalifikace učitelské, aneb že jsou úplně
bez úředníhodozoru, takže to v jejich školách vypadá
hůře než ve školách našich světských učitelů a uči
telek. Zatím však jest známo, že každá školská sestra
musí se podrobiti zkoušce znalosti i spůsobilosti před
státní komissí, a že školy jejich jsou pudrobeny do
zoru zdejšího c. k. okr. inspektora. Žekázeň a vy
učování na dívčí škole zdejší není v odporu se zása
dami pokrokovými a pedagogickými, vědí rodičové
nejlépe sami. Proč asi zesnnlý p. důchod. Pefina posý
lal své dítky do kláštera i na další vzdělání, ačkoliv
na měšťanské škole mohly snadno téhož vzdělání na
býti, mohl si také „přítel“ školství z „Osvěty“ otázku
tuto také zodpověděti, dříve než ei udavač-kým spů
sobem ulevil ve své antipatii proti osvědčeným a ob
líbeným řeholním učitelkám. Chceme důkazy „o šla

bání zásad pokrokových a pedagogických“ na zdejšíivčí škole, jinak musíme citovaný výrok v „Oavětě“
považovati za nejapnou -lež aneb za chlebovou závist
„přítele“ našebo školství, jemuž nezáležíl) na pár
zlatkách, jež město ušetří i při stejně výborné vý
chově jako při dražších silách. Obci však na pár
zlatkách záleží a nebude zbytečně vybazovati na ne
odůvodněné školní náklsdy, protože pivní krejcar a
jiné dávky nemůže čo nekonečna zvýšovati.

Svítiplym ze dřeva. Českobudějovickámě
steká plynárna byla nucena následkem naprostého nedo
statku ublí učiniti zkoušku 8 výroboa svítiplynu ze
dřeva. Pokus ten dobře se osvědčil a nyní osvětlováno
jest město plynem ze dříví městských lesů. Plyn jest
dobré jakosti, dává pěkný bílý plamen. Rozumí se
ovšem,že výroba jeho tímto způsobemjest značně dražší.

Haláni do Pardubic. Při letošnídislo
kaci armády přeložen bude dragonský plak hraběte
Montecnucoli čis. 8. z Pardubic, Josefova a Přelouče
do Radimna v Haliči a mfsto jeho zaujme hulánský
pluk císaře Alexandra II. č. 11. z Radimna.

Zvláštní zjevy. Německéškoly v Praze
navštěvuje 952 českých dětí, Židovských dětí na ně
meckých školách pražských je 1605, na českých ško
lách je židovských dětí pouze 168; jinymi slovy, děti
židovské tvoří na německýchškolách pražských 6179;
všeho žactva, kdežto na školách českých pouze 19,.
Vidno z toho, že by němectví bez židů nemohlo v
Praze ani existovat.

Dostali milosť. PanŠteffen Bocbner,
správní radové chropinskéLo cukrovaru, kteří byli od
soazeni do vězení ne několik měsíců a úpadkem svým
poškodili banácké rolofky zůstavše jim tito milionáři
dlužni přes půl milionu za řepu, dostali milost a od
budou si trest domácím vězením. Vyvázli tedy. šťastně,
ač jejich vinou upadly celé okresy do kalamity fi
nanění. Český lid to odnesl.

Pokrokářské listy u mezi nimi blavně
helvetský Školský Obzor vyčítají neustále nedostatky
konfesní anebo docela klášterní škole. Statistika do
kazaje něco jiného. Ve Francii lze nejlépe z cifer se
znati výsledky bezbožecké státní a náboženské školy.

asopis „Matin“ na př. praví: „Francie nemá pra
žádné příčiny chlabiti se svými státními školami a
zavrhovati školy katolických řeholí. Čísla toho do
káží. V roce 1871 měla Francie 13.593 mladistvých
zločinců. Dnes jich má 39.484, tedy třikrát tolik, a
z nich jest 6.101 těch, kteří se dopustili vražd těž
kých provinění. Toť věra děsné číslo a děsnější při
tom jest, že z těchto mladistvých zločinců vyšlo 11
procent ze škol řeholních a 89 procent ze škol stát
ních. Netvrdíme, že by stétní školy ve Francii žáky
přímo naváděly ku zločinnosti, ale chceme ukázati,
že beznáboženské školy neposkytují svým chovancům
tolik mravní síly proti zlým pohnutkám, kolik ji může
poskytnouti výchova opravdu náboženská.

Samuel Gams český vlastenec a národní
žid, dal svómuučenníkuněmecký list za vyu
čenou. Zdejšíobchodní gremiumbodrému vla
stenci německý spis nepřijalo, poněvadž v ryze
českém Hradci panaje český jazyk a nikoli obcovací
řeč židoveká.

Berní inspektorát v Hradei Král.
povede po panu inepektorovi Koutníkovi pan finanční
sekretářBuchtela z Prahy.

Žertovná příhoda udála se na jáměKa
rolině, Žena přivezla ráno ku směně svého může na
závod v pytli zašitébo, aby mohl jíti do práce a ne

"vl jako stávkokasP Episodatato vyvolalamačný smích mezí přítomnými, když žena rozpárala
ve dvoře závodu pytel a z něhož vylezl horník.

Z poreteí símě. V pondělí odsouzen byl
B. Mládek, pro loupéž na 8 let, v úterý pro delikt
obsažený v $ 128 P, Štěpén na 18 měsíců a ve stře
du J. Semerák pro loupele a krádež na 4 leta do
těžkého žaláře.

Spertovní klab. Valná schůzesportov
ního klubu konala se r. února t, r. v Grandho
telu. Ze zprávy jednatelské vyjímáme, že v roce
minulém větší výlety podniknuty byly do Boh
dánče a Pardubic, do Holic, Potštýna, Vys. Ujezda,
na Hrádek, Horu Kunětickou, Sněžku, do České
Skalice a do městských lesů. Na hříšti hrálo se
velmi pilně. Přátelské zábavy ve spolkové míst
nosti v Grandhotelu uspořádány byly čtyři a byly
členstvem a pozvanými hosty velmi četně navští
veny. Členů měl klub loni 65 a hostů 34, kdežto
letos má členů 83 a hostů 23. Při volhé nového
výboru zvolení byli opětně za předsedu o zalo
tení a rozkvět klubu zasloužilý p. dr. Karel Fult



ner, za

níka p. dr. H. Geduldiger, do výboru pakPPDr. B. Tolman, Ot. Vojta, J. Stejskal, dr. Fr,
Hrousek, Alír. Ippen, Frant. Lukeš, Václav Buri=
únek a dr. J. O. Hruška; za náhradníky: pp. Fr.
Svobode, B. Ryba, Em. Bronec a L. Domečka a
za revisory opětně pp. $orm a J. Kohout. Při
volných návrzích bylo přijato, aby klub přistou
pil za člena »České ústřední jednoty ve ocipedi
stů«, aby vyjednávalo se s obcí o koupí nového
hříště a aby uspořádán byl ještě o letošním ma
sopusté věneček v „Bosedě“,

Pre slovičke „zde“ odsouzeníbyli v Brně
kyjovětí záložníci: Kalivoda na 18 měsíců na pevnost,
Duffek na 6 měsíců na pevnost, bratři Měchurové a
2 jiní zálošníci na 3 měvíce do vězení. Ve vyšetřovací
vazbě strávili mimo to na Špilberku 3 měslee.

Zvěsti z východních Čech.
Ze Smiřice. Zítra rozloučí se s námi pan

vrchní eprávec c. k. velkostatku, Robert Prill se
svou spunilomyslnou chotí. Pan vrchní eprávec byl
upřímným přítelem českého lidu, z něhož byl vyšel a
k němuž ee vždy blásil. Ač konal vždy přísné povin
nosti a hájil zájmy velkostatku, vyhověl vždy slušným

žadavkům občanstva a zájmům veřejnosti. Ve spo
ečnosti amiřického měšťanstva těšil se s roztomilou

chotí svou všeobecné úctě a vážnosti. Na počest lou
čícího se pana vrchního správce a jeho velectěné choti
uspořádán byl 47. ledna v hotelu Andrejskovi přá
telský večírek. Prostranný sál byl vkusně dekorován
a v průčelí obrazem pana vrchního ozdoben. Dosta
vila se elitní společnost z města i okolí. Divadelní
jednote, Zora a Hanka přednesly několik zdařilých
písní. Předsedkyně Zory, paní Maternová, přednesla
vzletnon báseň a okteto zapělo krásnou píseň. Pří
pravnou slavnostní řeč pronesl jménem Hanky a Zory
pan stavitel Andrejeek, načež pan vrchní srdečně za
sympatické a přátelské projevy poděkoval. Pan setník

teinský pronesl žertovnou řeč, zmínil se o společen
ském významu loučících se, k jichž poctě sešla se
dnes smetana emiřické epolečnosti a doma zůstalo na
nejvýš jen podmáslí. Pan radní Lóffaer pronesl rovněž
případnou řeč na rozloučení. Do večírku sedostavili
0. k úředníci velkostatku, elita společnosti smiřické
a zástupci venkova. Choti pana vrchního, pí. Boženě
Prillové, věnovali její četní přátelé vkusnou kytici.
Srdečná zábava trva'a do 3. hoding. Pan vrchní Prili
byl vynikajícím národním hospodářem; až do r. 1870
byl adjunktem na pražských panstvích, r. 1870by!
přeložen jako kontrolor na panství Kácovské, stal se
pak tamtéž správcem samostatným ve Vestci, pak v
Zichovicích. Roku 1875 povýšen byl na c. k. hospo
dářského správce v Tachlovicích u Prahy, r. 1887 stal
se c. k. vrchním správcem v Kácově a od r. 1897 pů
sobil blahodárně jako c. k. vrchní eprárec na panství
Smiřickém. Za své zásluhy o zvelebení hospodářatví
obdržel vedle dvorní medaille též nejvyšší uznání a
zlatý záslužný kříž s koranou. Hospodářeké meliorace

odporoval všemožně a rozsáhlé vodní dražetvo na
rnilovaku, které zaujímá 38 obcí. ztrácí v panu c.

k. vrchním správci největšího svého podporovatele.
Pan vrchní Prill jest také členem okresního zastupi=
telstva v Hradci Králové a podporoval vždy zájmy
našeho venkova. S panem vrchním loučí se náš k j
nerad. Takové oblibě jako p. Prill netěšil se dosu
žádný vrchní velkostatku Smiřického. Pen vrchní Prill
odebírá se na zasloužený odpočinek do Prahy—Vino
hradů. Na cestě do naší matičky Prahy provází jej a
velectěnou jeho choť srdečné s Bohem a na shledanou
— všech jeho přátel osobních a ctitelů.

Krajinská výstava na Horách Kut
mých r. 1900. Výstavnívýborpracujejiš s uznání
hodnou činností o věcechvýstavních. Tak rozhodnuto,
kde bude státi průmyslový pavilon, tak rozhodnuto,
kde bude omístněna hospodářská výstava i kde tech
nologická: zkrátka přípravné práce jsou již v plném

proudu. Výstavní výbor rozeslal také programy a přilášky do všech čelnějších obcí kraje čáslavského,
chradimského, královéhradeckého a jičínského a aice
všem Řemeslnickým besedám, všem řemesl. epolečen
stvům a různým jednotlivým interesaentům. Nicméně
mohlo by se státi, že by výstavní výbor nemilou ná
hodou opomenul do menších míst zaslati program s
přihlášky a tím by mohlo býti zamezeno vystavovati
dovednému průmyslníka nebo řemeslníku. Proto vy
hlašuje výbor své usnesení, aby ten, komu na tom zá
leží u nás vystavovati, sám se u výstavaího výbora
do konce února t. r. přihlásil, načež ihned budou mu
propram i přihláška zaslány.

Z Vys. Mýta. (Národnísebevědomí.)Dovídá
me se teprve dnes o vzácném a následování hodném
příkladě. Jedna vážená paní, bývalá obchodnice se
abíravší u katolíků a Čechů pro české chudé děti

přepěrky na dar Sv.-Mikulášský, šla za tyto ihnedoupiti k žida — Němci, jejž zná celý okres. Ví se
dávno, že s českých peněz židé jsou živi, ale že pří
klad dává členkyně vysokomýtské české „elity“ —
jsme doposud nevěděli. Pak se divíme tomu „spro
stému lidu. — Židovské firmy Beermann a Mendl

zakerly zeleným suknem dvéře vchodu do závodůsvých, aby nebylo viděti, které „nvědomělé vlastene
cké P. T. publicum“ je navštěvuje. Křesťanským ob
chodníkům není potřeba své zboží a kupce za zelené
záslony ukrývati. Jest divno, že na „zelenou louku“

mi, že jednání jejich nesnese veřejnosti?
Z Pardubice. Z koncertu psna Gordona v

našem městě eešlo. — V neděli dne 28. ledna t. r. po
žádala naše katolická národní jednota jinochů a mužů
avou první měsíční schůzi v sále „Staré Besedy“, k
níš sešla se veliká většina členů jakož i hojnost paní
epolku av. Václava ke schůzi této zvláště pozvaných.
Předseda zahájiv o 8. hod. schůzi pošádal jednatele,
aby přečetl protokol o schůzi ustavující konaná dne
36. prosince 1890., kterýš byl echválen a podepsán.
Na to promlavil předseda jednoty dp. Krajíček zají

marcaa ode všech- s očividnýmzájmem

sledovanou feč „o vlivu nábošenství na šivotveřejný“Přednáška hlačným potleskem byla odměněna. Poní

uchopil se slova dp. děkan Sloup, děkuje řečníkovís vybízeje přítomuék horlivémuživotu dle av. víry; bu
de li každý jednotlivec dobrým katolíkem, pak blaho
dárný vliv katolicismu v šivotě vořejném sám sebou
se dostaví. I jeho upřímná, od srdce k srdci jdoucí
slova s povděkem byla přijata. Jednotlivým Jenům
rosdíleny pakspolkové stanovy a odznaky. Po vybí
dnatí předsedy, aby všichni členové korporativně sú
častnili se církevního průvodu o svátku Očisťování
Panny Marie, zdařilá tato schůze skončena. — Mla
dičká jest tato naše jednota, ale přibývá členů takměř

P na Nejhojnějšímu roskvětu naší jednoty: „Zdař
Z Dobřeně u Kutné Hory. (Vzácná

slavnost). Padesátiletého svého sňatku dočkali se v
těchto dnech stařičtí mančelé: Josef Novák, bývalý
mistr kovářský a majitel usedlosti v Dobřeni a man
želka jeho Marie, rozená Hovorková ze Sukdola. Ač
tolik let přešlo již přes blavy jejích, jsou přece oba
ještě čilí, takže hospodářství své sami dosad obsta
rávají a mezi nejpilnější návštěvníky vzdáleného ko
stelíčka farního náležejí. I připočasí zimavém a ne
vlídném viděti klusati starého p. mistra na „velkon“.
Přejeme oběma stařečkům, aby je Pán Bůh ještě mno
há « dlouhá leta zachoval v tak svěží síle a tak pov
ném zdraví! *

Z Opočnice. Jeho milost nejdp. biskup
Edvard Jan Nep. Brynych postavil nám obětavě nový
kostel a velkým nákladem. Naše obec jest chudá, po
stavila si nedávno školu nákladem20 000 zl., zřídilo
si hřbitov a nyní má provésti ješté celou vnitřní
úpravu kostela, což bude státi asi 3.000 zl. Protože

v naší obci jsou největšími poplatníky evangelíci,tedy chadí katoličtí c alupníci, domkaři, živnostníci
a dělníci nejsou sto tak velké náklady niknouti, pro
tože stavba obecních silnic, škóly, kat. hřbitova a
velké daně prostředky jejich hmotné úplně vyčerpali.
Vznášíme proto na velebné duchovenstvo diecése krá
lovéhradecké a na dobré Čechy akatolíky vůbec aby
na dokončení stavby aprovedení vnitř
ního zařízení našeho vlasteneckého a
obětavého biskupa Edvarda Jana N.Bry
nychadle možnosti přispívali a předso
dovikostelníhovýboruFrantišku Vrbenskému
rolníku v Opočnici u Králové Městce
laskavě saslati ráčili. Jménavšechspanilomy
slných, šlechetných dárců budou uveřejňována v
Obnově, příštím číslem počínaje,

martí, V Praze j v pondělí paní Karo
line Klenková = Vlastimilů. $žglato vynikající česká
fena, lidumilka a dobroditelkyně chudiny. O dívčí
opatrovny, školy a odborné ústavy v Brně i v Praze
ziskala si zásluhy nehynoucí,

Z Velimě. Naše Raiffeisenkapro katol. farní
osadu velimskou (1192 katolíků) za dva roky činnosti
ku konci roku 1899 vykasuje: Příjmy 48.694-36 K,
vydání 48.203:46 K; aktiva 18.430"154K, passiva
18.294-78 K, čistý zisk 13640 K. Polehounku, ale bez
pečně se rozvíjí.

Z Čestíma. S radostí četli jsme v +Ob
nově« o bývalém řídícím p. Bayerovi, který je
nyní v Sukdolu u Kutné Hory, že tam rovněž
blahodárně působí a byl zvolen za předsedu ha
sičského sboru. U nás byl p. Bayer vzorným je
dnatelem hasičského spolku. Za jeho pobytu u
nás prospíval náš sbor utěšeně, po jeho odchodu
však hasičský sbor klesl a zvolil si za předsedu
místního žida. V poslední době však lid náš pro
hlédl a při nové volbě byl zvolen za předsedu
spolku upřímný katolík. Dva členové, zvyklí již
na židovské komando, chtěli následkem toho spo
ek rozbit a vystoupili z něho. Všichni ostatní —
ti moudří v něm zůstali a hned se přihlásilo pět
nových členů. Novému veliteli přejeme všeho
zdaru s přáním, aby spolek dobře vedl na dráze
pokroku a obecného prospěchu. — Náš lid již
prohlédi a je zvědav na příští obecní volby, jichž
se konečně po 15 letech (!) dovolal. Uvědomělí
katolíci a Čechové se jich súčastníme všickni. My
budeme voliti ve II. sboru jako doposud dp. fa
ráře Haasre, který pro svou milovnost pořádku a
blahodárnou veřejnou činnost jest mnobým trnem
v oku. Dp. farář vyzdobil nejen důstojně naši
svatyni, ale stará se také o naše zájmy hospodář“
ské, radí a prospívá lidu dle možnosti a proto je
také mužem naším. — Nedávno k nám za kou
peratora ustanovený vp. Jan Lonský, získal
si za krátkého pobytu zde důvěru a přízeň ob
čanstva. — Na den očisťování Panny Marie se
hrály dítky čtvrté třídy naší školy vánoční bru
»Jesličky«, která se veškerému lidu zalíbila. Na
šemu vdp. duchovnímu správci děkujemn za
vzácné poučení při této bře dětské, nýbrž i. za
horlivou jeho činnost na poli duchovním. Hra i
zpěv krásný z brdel nsvinných dítek potěšily ne
jen jejich rodiče a příbuzné, nýbrž i veškeré přá
tele mládeže.

Velby de vodmího družstva pro
Čermilev a okolí měly tento výsledek:v Ů+
dusi zvoleni byli do místního odboru zdejšího ze
řízení člena ústřední správy p. řídícího Fr. Vy
hlída tito pp.: Vojtěch Matlach, Václav Kadeřá
vek, Václav Hojný a zástupce obce p. JanČerný.
Volba předsedy dosud vykonána nebyla. V Bu
kovině zvoleni jsou pp.: Vácisv Havlas co před
seda, Jan Holeček, Václav Hoza a Josef Tuček.
V Lejšovce zvoleni byli pp.: Jan Fabian za před
sedu, Jan Veselka, Jan Cejnara Josef Beran. Do
tří místních výborů v Cernilově zvolení byli pů
nové do odboru (I.) malostranského pp. Jan Skó
kal za předsedu, Václav Kňourek č. 103 a Jan
Holeček č. 82.; do odboru (II.) místního pp.

MUDr. Arnošt Pekař co předseda, Jan Jandík a
Jan Rychetský; do odboru (III.) velkostranského
pp.: V. Mrdek co předseda, Jan Hofman a Jan
Pumr. V každém odboru zasedé jako Člen a zá
roveň co zástupce obce pan starosta Černilovský
Jan Vacb.

Ze Slezského Předměstí. ZdejšíSv.
Josefská jednota sehraje v neděli dne 18. února
1909 v hostinci p. Jos. Špryňara na Slez. Před
městí divadelní představení: „Sňatek na zkoušku,«
(Vydlužená rodine.) Fraška o třech jednáních; na
pseli B. Bucbbinder a F. Reiner. Pro České je
viště upravil J. E. Šlechta. Provozováno s velikým
úspěchem ve Švandově areně na Smíchově. Za
čátek o 7 hod. večer. Konec o půl 11. hod. Ceny
mist: I. místo 60, II. 40, k stání 20 haléřů. Po
divadle taneční zábava.

Z Kuklem. Elitní víněksdružených spolků
kuklenských bude se konati 17. února Vhotelu
Šrajbrovév Kuklenáchve prospě ch Ústřední
Matice školské. Reklimace a přihláškypři
jímá p. Ant. Hoza v Kuklenách. Poněvadž elitní
vínek má býti jaksi nábradou za hospcdářský
ples, tedy se očekává co nejčetnější návštěva z okolí.
Vstupné 2 koruny. Domácí toalety. Hudba Sokola
Kuklenského.

Ze Nelopisk. Čeho všecky s pokrokem
času postupující obce se domobly, tobo postrá
dala dosud obec naše — hasičského sboru, Již
několikráte učiněn byl pokus zaříditi tento vele
důležitý sbor ochranný, ale vždy pro nějaké pře
kážky z toho sešlo. Konečně 3o. ledna svolána
byla schůze, na níž položen byl základ k zařízení
jeho a tak nebude dlouho trvati a i Solopisky
vstoupí v důležitou zajisté organisaci hasičskou.
Novému dobrovolnému sboru: Zdař Bůhl

Z Křeseticko-Malešovskéhe odboru
Kutnohorské Budče učitelské rozvijí se v novém
roce utěšený život. Na všech stranách pořádají se
horlivě přednášky e zvláště p. říd. uč. z Křesetic
Kmoníček jest činným. V poslední době konány
byly poučné přednášky: v Křeseticích, v Březové,
v Košicích, Lidu Jíbí se to a dává to i četným
účastenstvím na jevo. Zůstane-li směr poučný 8
věcný, bude z toho nemalý prospěch, z něhož
vděk zasloužený připadne učitelstvu. — V neděli
dne 4. února vítala Budeč Kutnohorská a zástup
cové škol nového p. inspektora Kováře. Pan in
spektor mile překvapen děkoval srdečně a slíbil,
že, seč síly budou, pracovati chce k povznesení
školství a k všeobecné důvěře mu svěřeného uči
telstva.

Ze Zbraslavie. (Volba novéhozastupi
telstva). Dlouho čekaná volba se skončila a to
s výsledkem, který překvapil a jistě ještě překvapí
na přemnohých místech. Zvolení u nás vesměs
mužové hlásící se ku straně konservativní a to ve
všech těch sborech jednohlasně. Ve třetím sboru.
pp. J. Fučík, J. Dubský, Fr. Kysela, A. Vocásek,
Fr. Bradáč, P. Fr. Illem. Ve druhém: F. Vodička,
J. Kárník, H. Přadný, F. Chudoba, B. Semerád,
J. Křivánek. V prvém: MUDr. J. Koblížek, B.
Chmelař, J. Čežík, A. Fiala, K. Tajbner, V. Ze
man. Při volbě představenstva zvolen byl za sta
rostu města p. Jos. Fučík, obchodník; do městské
rady: pp. J. Dubský, F. Vodička, V. Zeman a
Ant. Fiala, Statečnému občanstvu nemůžeme než
gratulovati, že dalo výraz tak mohutný svému
hlubokému přésvědčení konservativnímu, v kterém
již jednoho času počalo kolisati, ale vidouc neu
přímnost kruhů Ižisvobodomyslných, vzpamatovalo
se a třímajíc prapor svépomoci pracovati hodlá
k povznesení svého města přes všecky kladené
intriky a překážky. V Kutné Hoře, která staví 60
s umírněností v pravdě dětskou proti všemu po
kroku Zbraslavic, učinile zpráva o výsledku, vol
by skličující dojem. Počíná se tušiti, že Povázaví
zvolna sle jistě vymýká se z nadvlády těch po
slanců, kteří na jedné straně hory doly slibují a
na druhé nejen neplní, ale ještě k splnéní překáží.
Novému zastupitelstvu přejeme, aby provázeno
bylo zdárem přt všech naň čekájícíchotázkách!

Výkaz za leden 1900.
Členové zakládající splatili dle čísel po 20

zl.: 7 (10—), 8 (5—), 19 (10—), 29, B5 a 86
= 85 zl.

ČL. skut. po 5 zl.: 5, 13, 18, 31, 47, 53,
60, 71, 73, 86, 88, 95, Bo, 93, 944 97, 133, 149
(a—), 146, 153, 167, 168, 180, 189 (3—), 204,
222, 228, 230, 232, 233 (2"—), 234, 236, 246,
261, 269, 274, 273 (80'—), 284, 296. 297, 299,
310, 321 (3—), 336, 347, 351 (2'50), 352, 363
= 236 zl. 50 kr.

Přísp. čl. po 2 zl. 50 kr.: 4, 10, 28 E
29, 58, 59, 63, 70, 75, 76, 82, 94, 83, 16 (U—),
120, 123, 145, 162 (3'—), 171, 202, 214, 23o,
236, 264, 265, 267, 277, 282, 293 (5-—), 312,
317, 329, 336, 338, 350, 352, 353 (3—), 364,
371, 378 (1—), 384, 401 (1'—), 402 (3—),403
(a:—), 404 (2"—), 405 = 110 al.

Dary na Adalbertinum. Platili tito pánové:
z Hradce Králové po 100 zl.: Dr. AL Frý

dek, Dr. J. Soukup, po 5 zl.: praclát Fr. Fiala,
po 20 zl.: kanovník A. Pogert, po 10 zl. kan. M,
Musil, Fr. Kerner, A. Suchánek, Fr. Tondl, po
5 zl: Dr. A. Brychta, Dr. Vinc. Ruth, Dr. Fr.



Rey!, Jos. Novotný, Vl. Sekera, Boh. Kubát, V.
Frůbbauer, J. Veverka, J. Sobotka, A. Hrubý,
Dobrosl. Orel, po 3 zl.: B. Kacafirek, Dr. Josef
Mrštík, po 2 sl.: Aug Novák, po 1 sl.: V. Bay
er, V. Kvasnička — 375 al.;

z vik. Jičínského po 20 zl.: J. Sehnal, po
13 zl. 50 kr.: Jos. Přibyl, po to zl.: A. Boukal,
Fr. Ríha, J. Fiedler, Vinc. Mrštík, J. Hůlek, J.
Menčík, po 5 zl.: Fr. Plichta, Fr. Schrdtter, V.
Rameš, J. Jirsa, Fr. Dohnálek, B, Beneš, Ig. Weisz,
Balcar, Jos. Brož, Fr. Hlaváč, Jos. Synáček, Fr.
Příkop, po 3 zl.: Tejkl, Salfický, po 2 zl. 50 kr.:
Jos. Gabriel, J. Vaněk, po 2 zl.: V. Koubs, Jos.
Černý, úhrnem 167 zl. 50 kr.;

z vik. Kutnohorského: po 6 zl.: Jos. Sedlá
ček, po 3 zl.: Dr. K. Truxa, po 2 zl.: Jos. Ze
lený, J. Štika, po 1 zl.: J. Sedlák, Jar. Petr, úhr=
nem 15 zl.;

z vik. Sautečského po 20 zl.: Al. Kopecký,
po 10 zl.: Št. Dvořák, po 7 zl. 36 kr.: Ot. Rich
ter, po 5 zl. J. Němec, St. Schónberg, po 3 zl.:
Jos. Kvapil, Jos. Nováček, úhrnem 53 zl. 36 kr.;

z Vik. Polenského po 6 zl.: J. Lašťovička,
po 3 zl.: Fr. Knob, Alf. Hornek, Máka, Ant. Rej
zek, po 2 zl.: Šimek, Fr. Poimon, Fr. Vítek, J.
Holík, Jos. Machka, Ferd. Jehlička; po 1 21.: Jos.
Váňa, Aug. Zďárský, Al. Pinl, Fr, Hypš, Fr. Mo
rávek, V. Havlík, Jos. Winkler, úhrnem 37 zl.;

z vik. Hostinského po 10 zl. 50 kr.: V.
Fuchs, po 10 zl.: děkanství Hostinné, po 5 zl.: J.
Getert, po 2 zl.: R. Konbefr, Exp. Nyklíček, Jos.
Polák, po 1 zl.: Klášter Uršulinek, Fr. Vogel,
Ad. Seidel, A. Pohley, J. Gottstein, J. Čeřovský,
Jos. Schrutek, Jos. Schweydar, Jos. Kovář, po
5o kr.: milosrdné sestry z Hostinné, úhrnem 41 zl;

z vik. Ledečského po 10 zl.: Fr. Chaloupka,
Vojt. Kameš, po 5 zl.: J. Musil, V. Šatránek, V.
Frinta, Fr. Illem, Koutník, po 4 zl. Jos. Kořínek,
po 3 zl. K. Vimr, po 2 zl. V. Vačkář, Jos. Svo
boda, Peměkl, V. Kouba, Fr. Teska, H. Haaser,
P. Langr, Ed. Dobruský, Jos. Unger, úhrnem 70 zl.;

z vik. Rychnovského po 10 zl.: Vinc, Kle
prlík, J. Urban, Fr. Král, Ferd. Audrlický, po
8 zl.: J. Šrámek, po zl.: K. Kuhn . Kou
řibzK. Fink, J. Janáček, Fr. TomíčéK, Ferd. Ble
chá, Fr. Šafránek, po 3 zl.: Jos. Pohl, po 2 zl.
20 kr.: P. A. „ po 2 zl.: K. Slenek/peV.

genberger, Pl.Konečný, Jind. Jakubíčka, Vinc.
chmied, Fr. Kubíček, Jos. Čížek, S. Rozinek, Fr.

Košťál, Fr. Kubínek, po « zl. 50 kr.: L. Jelínek,
po 1 zl.: Fr. Leder, K. Kučera, Fr. Kbun, úhr
nem 112 zl, 70 kr.;

z vik. Novobydžovského po 10 zl.: kanov
ník Fr. Malý, Jos. Šrámek, B. Horáček, Dr. Jos.
Kašpar, V. Šrám, Jos. Procházka, Vinc. Krátký,
Jos. Pospíšíl, Fr. Hrubý, Fr, Vintera, po 6 zl.
50 kr.: K. Kotrbelec, po 5 zl.: Fr. Matouš, Jos.
Šmejkal, K. Kbun, Jos. Soukup, V. Kyselo, V.
Honzák, Janoušek, V. Bon. Holub, J. Rameš, Jos.
Dítě, Fr. Jeřábek, Fr. Janák, po 3 zl.: P. Pl. Ho
loubek, po 2 zl. 50 kr.: Fr. Rysner, Ferd, Žofák,
po 2 zl.: Jos. Pfof, po 1 zl. Vacek Fr, úhrnem
177 al. 50 kr;

2 vik. Kostelec n. Orl. po B zl.: Jos. Kaplan,
po 6 zl.: V. Veselík, T. Fiala, po 5 zl.: Jos.
Portman, L. Seidl, G Šourek, Fr. Vacek, Fr. Du
šánek; po 3 zl.: Fr. Beran, K. Dvořák, Fr. Kočí,
po 2 zl: Jos, Novotný, L. Císař, Al. Horák, A.
Šindelář, M. Jičínský, Č. Mencl, úhrnem 66 2l.;

z vik. Landškrounského po 5 zl.: Fr. Nožka,
Jos. Šonský, Fr. Kovářík, V. Appl, po 2 zl.: Adam,

imek, po 1 zl.: Fr. Bílek, Alex. Stancl, Ot. Fiala,
Fr. Krčmář, úbrnem 39 zl.;

Různí po 100 zl.: J. Blažek, děkan v Ko
stelci, po 44 zl. 95 kr.: odkaz + faráře Cabalky,
po 30 zl.: Al. Soukup, far. v Lochenicích, Šin
kora děk. ve Vosicích, po 20 zl.: Jos. Šmidt, děk,
v Libčanech, po 10 zl. P. Lukáš Vrkoč, mil. br.
v Kuksu, J. Vaníček, děk. v Pouchově, J. Seidl,
far, v Černilově, V. Pišl, far. v Opatovicích, J.
Mašek, far. v Knířově, po 28 zl.: Jos. Štípek, fa
rář na Vys. Újerdě, po 5 zl.: V. Vykoukal, farář
v Cholticích,V. Bartoš z Zdechovic,V. Erychleb,
děk. v Deštné, Ruml, far. v Chotěborkách, po
4 al.: J. Sobotka, far. ve Vorličce, Beránek, farář
ve Vejvanovicích, po 3 zl.: Aemil Balcar, kat.
v Přelouči, J. Doležal, far. ve Sv. Jiří, K. Hrdina,
kapl. v Něm. Prusnici, po a zl. 50 kr.: Vojt.
Krejčí, exp. v Zárově, po 2 zl.: Jos, Hanusch,
far. v Kocléřově, Fr. Urválek, farář v Kohoutově,
Jos, Maroušek, farář ve Skále, po 1 zl. 90 kr.:
Fr. Stejskal, kapl. v Janově, po 1 zl.: Fr. Šatrás
nek, far. v Lukavici, P. Polreich, far. v Heřma

71 kr.

(Zasláno).

Výbor jednoty katolických tovaryšů v Chradimi
ve schůzi dne 2. února t, r. pořádané uznal za svou
povinnost vzdáti veřejné ardečné díky vdp. Drovi Fran
tiška Reylovi, řediteli Borromeea, za jeho vzácnou
ochotu a poučnou přednášku v jednotě pořádanou.
Přejeme vdp. Doktorovi, by mu Bůh popřál zdraví a
síly, aby často a na muobých místech v to- to amut

ném čase, náš lid, ješ málo opřímných přátel má,
poučovatí, jej těšití s upřímné rady mu dávati moh!.

Za výbor
Jan Šandera,

t. Ž, předseda,

(Zasláno.)
P. T. duchovenstva víkariata Kesto
leckéhe, BRychnovského, Lamnákrouu

ského a Králického!
Na den 21. února t, r. ohlášenou a do Tý

niště svolávano. valnou konferenci nutno jest pro
neočekávané vážné překážkypřeložiti de Ke
stolce mad Orlicí, kdež 2r. února o 1 hodině
odpolední konána bude.

Svolavatel.

(Zasláno.)

Český národol
Zajisté každému známo, že Čechové tratnovětí

jimž snášeti jest rok od roku těžší a těžší ústrky je
dině proto, že jako věrní synové uvého národa se ne

pokryiě hlásí k svému jazyka, zakoupili již před letyoosek té drabé půdy české a po dlouhých bojích a
překážkách nepřáteli našími jim v cestu kladenými
počali minulého roku se stavbou svého vlastního pří
střeší, apolečného střediska: „Úeského Národního
domu v Trutnově“.

hové trntnovští naleznouce vzácné podpory
ve vlasteneckých měšťanech Pardubických přistonpily
ku stavbě svého stánku národního jedině s těmi ná
dějemi, že veškerá veřejnost česká pochople úplně
důležité, při tom však také velmi těžké jejich národní
postavení přispěje jím ku pomoci, že podnikne vše
co by zmenšilo starosti této bašty národní v poněm
čelém Podkrkonoší v díle započatém.

My dostoupíce ve hrabé stavbě „Českého ná
rodního domu v Trutnově až pod střechu, vydali
jsme veškeré dlouholeté úspory tak, že ka další stavbě
nemožno nám přikročiti bez rychlé a vydatné pomoci
veškerých vrstev našeho národa, pro jehož jazyk ži
jeme, pro nějž trpíme, a jchoš budoucnost v poněm
čilém Podkrkonoší jedině vystavěním vlastního stře
diště zajištěnu býti může

Bohušel, sklamání v sladkých nádějích po
hlíšíme smutně budoucnosti naši vstříc! Provolání
paše Časopisy uveřejňována zůstávají nepovšimnata,
prosby naše korporacím, spolkům jakož i jednotlivcům
zasílané bud nám vůbec zodpovídány nejsou anebo
nám vráceny bývají bez všeliké poznámky, z které
vysvítá smutná zvěst: „Pomozte si sami!“

Áno pomohli bychom si, kdybychom, zaváti vě
trem života do tohoto kraje nenávisti atali se odpad
líky, kdybychom zahodili zbraň naši proti nepřátelům
kterou byla aš doposnd důvěra v českou veřejnost a
zapřeli drahý nám jazyk otcův naších. — My však
co rozhední symové Vlasti, nesmíme tak ačiniti, my
musíme dále bojovati, my musíme sajistití v místě
našem pevnou půdu naším potomkům a to státi se
můše jedině dostavěním Českého národního domu.

I ten nejchudší řemeslník v Trutnově mozolovi
tou rukou svojí sahá do sáčku a se slzoa v oka po
dává úspory svoje na oltář vlasti spláceje si odebraný
závodní podíl „Českého národního domu v Trutnově“
po částkách jen aby přispěl k dílu, jehož důležitost
uznává, leč šťastnější bratr jeho, který nezná ostrost
meče nepřátelského, poslonchá klidně zoufalé výkřiky
svého, nepřítelem uštvaného bratra a:srdce jeho i na
dále zůstává potašeno korou ledovou.

Čech Trutnovský to byl, který za času dřívěj
ších přispíval dle možnosti celému národu českému
— Čech Trutnovský to byl, který při počátku působ
nosti „Ústř. M. Šk“ daroval poslední avůj groš ve
prospěch její, — Čechové Trutnovětí to byli, kteří po
vyhoření Národního divadla sebrali v krátkém časo
na zbudování nynější budovy 1000 zlatých!

Tenkráte byli Čechové Trutnovští vážení a
hledání, nyní však, kdy sami přichásejí prositi
opět ve prospěch celého českého národa, kdy nešá
dají ani přímých durů, nýbrž jen půjčky, sůslá
vají nepovšimnuti.

Zoufáme skutečně nad svým postavením, neb
čas ubíhá, doda pokračování stavby se Dláší a od
nikud žádných zvěstí, žádné podpory, tak jako by
chom skutečně nesměli býti již počítáni pod ta moc
nou větev slovanského národa, jako bychom byli vy
vrhelci, jež nezná avět!

Národe Český, šťastní synové a dcery jeho,
ještě jednou obracíme se k Vám o pomoc! Pamatujte
na badoucnost, ve které třeba i vlastní Vaše dítky
budou postavením svým odsouzení žíti na palčivé
půdě národnostního zášti a přichystejte ne-Ji pro nás,
tedy pro tito svoje milé atálého přístřeší, nenechte
dopustiti, by nedostavěná budova jako zlomená svíce
hlásala německému světu konec našich sil, nesjedno
cenost národní a naší opuštěnost.

Veškerý lide český staň se společným maji
telem „Českého Národního domu v Trutnově upi
sováním sávodních podílů jež vydávány po 40 ko
runách (20 al.) dle dohodnutá 1 po částkách splá
ceny býti mohou, konej sbírky na dokončení ná
rodního chrámu v tom pohádek plném Podkrkonoší,
pořádej sábavy ve prospěch díla toho a sachraň
nás před hrosící skásou.

Veškeré půjčky a dary peněžité, jakož i dotazy

zasílány buďtež na podepsané družstvo.
koré nádějí v brzkou pomoc znamenáme ae v úctěveškeré:

Družstvo českého národ. domu v Trutnově,
společenstvo s řačením obmezeným.

JOSEF ŠTEPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož i nově stavé

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

vedení a v cenách velmi levných.

"Cržní zprávy.
V Arado Králové, dne 37, ledna 1900. £ hl.

psníce k 18-00—19-50, Hto k 0-60—10-30, ječmens
k 7-80—9-20, ovsa k 5:40 —5-80, proso k 9-70—10"00,
vikve k 10-00—11-60, hrachu k 14:00—17-80, jábly k
18:00—000, krap 17*00—42-00, bramborů k 360 —280,
jetelového semínka červeného k 96-00—120:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 60-40—110*00,máku k 2900
olejky k 0:00—0'00, lněného semene k 17:00—20'00.
100 kg. žitných otrab k 11:00, pšenié. otrab k 10*50,
1 kg. másla k 178—200, 1 kg. tádla vepřového k
0-24—0-28, tvarohu k 0-24—0-28, 1 vejce B h.

Čís. 1231.

Vyhláška.
V krátkém čase, co zřízen jest v městě

našem vodovod pitné vody, po dvakráte
již se stalo, že zlomyslnou rukou otevřeny
byly v noci stojany, takže voda plným
proudem tekla ažz potrubí úplně vytekla.
Následkem toho druhý den po 7 až 8 ho
din musela se voda pumpovatí, aby po
trubí se opět naplnilo.

Poněvadž stálý odtok vody je již de
finitivně upraven, žádá se p. t. obecenstvo
ve vlastním zájmu, aby samo k tomu co
nejvíce přihlíželo, aby stojany v noci ne
byly otvírány a pachatele purkmistrov
skému úřadu oznámilo, neboť státi by se
mohlo, že kdyby voda v noci z potrubí
vytekla žádné by druhý den dopůldne
v městě nebylo. Proti pachateli zavedeno
bude šetření dle trestního zákona.

Porkmistrovský úřad v Hradci Králové,
dne 6. února 1900.

Sterosta: Dr. Ulrich,
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s modlitbami:

k požehnání „Panem de coelo“,
po mši sw. „Zdrávas Maria“,

do sakristie s modlitbami kněze při obláčení
bohoslužebných rouch

Krásné provedení písmem i způsobem misaálovým. Pro
dávají se nalepené (po 30 h) i nenalepené.

První dvě tabulky v úhledných černých deskách 1 K.

Objednávky vyřizuje

Bisk. knihtiskárna.
W200G0060604G00G060GG0G6LC

Právě vyšlo d.čísloJV.ročníku„Gasových Úrah“

se zajímavou historickou studií

Ausitství n ©
©sřotestanístní

od Jiřího Sahuly.

Ssran 35. Cena 4 kr. Při větší objednávce
po 2 kv.

Jméno Sahulovo má ve studiu husitských
dějin dobrý zvuk, proto s důvěrou sáhne čtenář
ku srovnávacítéto studii,kteráosvětlujez mnohé
stránky spornou dosud otázku našich dějin, D.lko
toto vykoná na smíšených osadách mnoho do
brého a bude jistě i v kruzích laických s povdě
kem přijato,

ČDICOIGSIDGOIXGSIGPIGHICSI
Dra Stanislava Černého

Ambulatorium
pro nemocnérakovinou a v Praze, Nábřeží čís.
6. Léčení těchto nemocí. děje se dle vlastních nových
method bez operace.

Ferdinand Bucek,
knihař a ozdobník v Čáslavi

doporučuje svoji dílnu knihařskou, dobře zařízenou, opa

prací knihařských.

Dámskou konlekci
všech druhů zhotovuje elegantně dle nejnovějších mod
s látek zaručené jakosti, jež má na skladě František
Vorel, damský krejčí w Částaví, Kostelní náměstí.
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Přálelům květin.
Begonie, hlízy v 5 hlavních barvách a báječně

krásných tvarů a odatíně, květy krásnější kamelií až
16 cm. v průměru plné 18 kr., 100 menších za

6 zl., jednoduché po 12 kr., menších 100 za 5 sl.Výstavní výběr (zvláštnosti) po 40 kr.

Lilie zlatá 40 kr. Glesinie, Tuberosy, Ji,
řinky kaktusové po 12 kr. Cana Thomayerov
nové zcela nízké bohatě kvetoucí 18 drahů po 12 kr

Montbretie, Gladioly, Hyacint letní Ane
mone po 6 kr. Praeparované palmyodšivýchk no
rozeznání 7 až 18 listů 5 až 8 ul.

Obal a návod posýlá zdarma.

Josef Suza v Potštýné,

NAKNRRANANRANNNNRNNNKU
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

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

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 269

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

nými rozpočty.

KANRNRRNNRNNINRNNA

SVŮJ K SVÉMU!

První česká továrna na

KOBERCE
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporoučí své výrobky na výstavách cenami

znamenané vlasteneckému obecenstva.

I nejmenší zakázky s ochotou ge vyřizují.E
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Paco (Krkonoše)
doporučuje :e ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církerního3 též zhoto
vuje sochy světeů ze dřeva | szkamene. — Starší
práci, nměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cemách nejmír
nějších. S úcteu voškereu

Antonín Sucharda.

Kmasopustní době.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová)

prvnía nejstarší výrobna

* SOdODÉ DOĎY x

a šumivých limonád
v Hradci Králová,

ve vlastním domě
roh Tomkova ul.

(založena r. 1878.)

odporoučí své uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.

Údrazámázka:Kotva. TT
LINIMENT CAPSICI COMP *

t Riehtrovy lekárny v Praze,
uznává se za výborné, bolesti utišu-4
Jicí natírání; jest na skladě ve všech
lékárnách za 40 kr., 70 kr. a 1 ul
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích s
naší ochrannou známkou „kotvou“
z Richtrovy lékárny. Buď opatrný a
přijmi jen láhve s touto ochrannou
známkou za původní přípravku.l

[ Richlrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze. JÝh
bobbroduunus,

—
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Uměleckýústav

malbunaSKlE B.ŠKARDA

Zkrátprvnímicenamivyzna

PřF
Dreážní (TUKY

všech potřebných rozměrů, tašky falcové,
obyčejné i patentní, vůbec veškerý sta
vební material má hojně v zásobě a do

poručaje ku jarní stavební sezoně

opolečná cihelna
ve Svobodných Dvorech

u Hradce Králové.

Ceny vzhledem na uznanou výborn u ja
kost velice levné a pevné.

Kočáry a saně
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučoje
Čeněk Buben,

kočárník
wHrado!l Králové.

Vyznamenán na výstavkéch: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce slatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyxnamenání čestný diplom s právem re

žní zlaté medailie a orunor.

O©

Nuerů zrdyk
Barthelovo vápne plení.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretera na kůže.
Mazadle na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M Barthel A Go, Vídeň, X
Keplerova ulice č. 31,

Popis sdarma.

OOO00000000

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů cárkovních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
“ 

uměl. závod Hm v Á1 1oohařský pro
v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy . velikém výběru na přáník
hlédnutí franko zašleme. P "

Nejlepšíodporučení!| Plánya rospcětyseneúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

Oo00000000000000000000(

FRANTIŠEK JIROU$
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

* lavice,mřížkya1. a.
© slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množatví podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8denníma vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. emem

* ©
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OG*>První česná:--g
spociolněna americká cottagoová harmonia zaří

zená továrna

Rudolf Pajkr £ spol,
wHradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

00000000000000000000000

O000000090000000000000000

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní tor,
vylouděný důmyslnou konstrakof
americké soustavy se doporučaje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 sl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záraka

v
U DM

JC é(8 pětiletá. —[llustrovanécenníky
< franko a zdarma.

Pedálové harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení,

Prodám levně
nově postavenou a vším pohodlím opatřenou
jako: vodovodem do místností, osvětlením
plynem acetylénem, velkou zabradou 8 vodo

tryskem, prostranným nádvořím a rozhlednou
aj. v

vilu Jitřenku
Š. p. 187. v Pletištich n. L. u Hradce Králové

blíže nádraží u Předměřic n. L. na návrší.
Bližší sdělí na místě samém

majitel.

Křestní listy
ex offa 40 kusů za 60 hal. nebísf

Bisk. knihtiskárna.

K době velikonoční!

Božíhroby"muze

S Křížové COST a
Sochy „Wkřiš i" cochy

oltáře a' veškerá kostelní zařízení
doporučuje uctivě umělecký závod

sochařský a řesbářaký

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 80
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1699. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky

u hi-m



X Stavební truhlářství.
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, faráře re Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
[DOUNUNTENTNNETECOHNEENUNCNNENDHNHNNENAINNENINJ
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BaE“ Humpoleckáij

SaKRDA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z Čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
toukenický a první zasflatelský závod

v Humpolci.
Vsorly k nahlednutí franko.

EJCAIOFICICICIE IALICICICICICH

Telepram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží Iněné, bavlněné a damaškové

O“ z prvé ruky "JN
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost ručí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (téš dle úmluvy):
29 metrů kanafasu znamenitého 75 cm. . zl. 440
20 metrů kanafasu 113 cm. šir., stalobar. ——,640
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8.. . „ 8—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8.. „ 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotiš) jen ©. . . „ 825
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a61—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90aži—
6 ručníků damaškových, květovaných . . zl. 120

12 utěrek na nádobí . . . . . 96, 1-20, 150
1 sukně flanelová . -< . . . < + « + * —'90

1 sukně gryzetová velká —„-. . . < « « —

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se sasýlá.
Levnýnákuo proškoly,ústavy, spolky, obce atd

Cepník a vrory zdarma a franko.

=
| Cognac pravý, z italského vína, tříletý, 1

litr po 3 zl.
C osnac© z vína ovocného, šestiletý, 1 litr

po 1 zl. 75 kr.
SHvovici starou1 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 lit"
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Prahy v
značném množství dováží, nemůše býti a není
coguac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z appažátu teče 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudkyiůčtují se v cenách vlastních.

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.

OEB*>Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 26 litrů sleva 15 pro

cent.

Výbornou chuťkávy docihle

přísadou

|Wydrovy

% kávy

VOOOO©

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 na splátky bez zvýšení cen!

0OooOoOoOoOOoOoOS

VARHANY
a harmonia všech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolnpůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciz'ny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto al. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y
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

'.©

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány 1 dámy:

Velký výběr
novotinek kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžský kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámokých vlněných no Výbavy pro nevěsty.

flanellů otálobarevných,
1jíd., viněných ručníků, kapesníků

atd. v jakostech nejlepších.



4 by tel. Ludvík Knoepr |Úplnévýbavynevěstám.
Výrobky dokonalé. | | |wHradolKrálové, Malénáměstíč.117. Ceny mírné.

Celé garnitury. M Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.
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813 Družstvo na zužitkování ovoce
v Hradoi Králové

nabízí všem pánům obchodníkům a všem konsumentům

znamenitou slivovici
a svůj výtečný

© ovocný ocet ©
chemicky 1baktorielogicky zkoušený *

c. k. vládním radou, slovutným panem Amtenímnem Běle
honbkem. professorem při c. k. českévysoké škole tech
nické a příšežným znalcem v oboru chem. technologie při

c. k. zemském soudu v Praze.

gp* P. T. pánům obohodnikům se povolují větší
srážky."l

© |
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Do farnosti Pouchovské

do Hradce Králové a oňkolí
——dává ——

srdečné s Bohem!

3. A. Úaníček,
farář

v JOSEFOVĚ mwJaroměře.
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Filiálka Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Pardubicích.
Centrálka v Prase. Fitiálky v Brně, Plsni, Benešově,Jihlavě, Č. Budějovirích, Táboře, Mor. Ostravě, ve Vídní a velkoobchoduhlím v Ústé m.L

Akelový kapitál: 20 milionů korun. Reservní a pojistné fondy přes 7,500.000 korun. Adresa protele Žt
) rolák Z po no PE ls ale tmoslenská Pardubice. Účetv clearinkupošt.spař.rak.č. 830.389

(EP* Směnárna v Pardubicích, Královská třída č. 12., ve vinstním domě. Jj

B Koupě pool -=„Poukázky na „, Žáloby Odděky) Obstarávání — Konverteránía obstarávání Revvšechdruhů losů, cennýc sic an as

E papírů,akcií,priorit,zá. tu- i cizozemská. zamírnýo. vinkulacía derinkulací. půjček S58,© stevníchlistů, dovisa valut, Zvláště čilé spojení ——— —— -hypolekárních a komu- o

Ag s Amerikou. Eakont směnek Přijímání vkladů nálních. 3 zb
£S Výměna a eskont ajich umísťování(domicily). na. apořitelní knížky, na B s

$ tažených zástavních listů, pro bursu Pražskou a Ví- U ní pokladničnípoukázky Velkoobchod 85234
obligací a veškerýchku- deňskou za podmíneknej- se hování cenných v běžnémúčtě a účet oukrem a petro- Zký ©

K ponů. výhodnějtích. papírů. Ú na ; oAREHgirový proti vydání cheků. lejem. 2 U%

OOOOOOOO00
V, Vacek,

u perfostáty n škerépůvodníšicí stroje
Potmě “n pro domácnosta živnostníky

au Chlumce dodává pod G-letou zárukou, téš na splátky

A.IbezxtE. Sťtourač,
ve Svitavech.

Cestující se příjímají na stálý plat a ne provisi.

hnojivo fosforečné do všech půd,

zaručuje nejrychielší výsledek,největší vynosnost.
Nevyhnutelné k jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojive" spo
lehlivě nahraditi.

Dále:Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, speci

ální hnojiva pro kulovinyaobilí.
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konsorv. chlévské mrvy

pícní vápno,
dodávají s přesně zaručeným obsahem,

všude soutěže schopné:

Továrny na um. v Břeclavi

hnojiva a kyse- k SGRRÁ PoštornéaLískulinu sírovou. , u Roztok.

ÚstředníkancelářU PRAZE Jindřišaká al. 27.

nabízí pro zmat a. jara
vysazování stromy ovocné
vysoké i krak , sazenice pro
živé ploty, křoviny ozdobné

konifery, divoké stromy.

pro stromořadí, pláňata atd.
Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — Výborné
zboží, Poučnýzcenník zdarma.

© Cenníkyzdarma

T
77 Hradci Králové zesnul v Pánu dne 4. t. m.

Založeno r. 1860.

Velectěnémuduchovenstvu pan Jan Svoboda,
doporučuje obchodvedoucí naší Královéhradecké filiálky.

Karel Zavadil, V zesnulémztrácímesvéhodlouholetého,spolehlivéhoa osvěd
zlátník a pasířv Chrudimi čenéhospolupracovníka,našemuzávodu celea věrněoddanéhoi

svůj hojně zásobenýsklad želíme ztráty této co nebolestněji.
s Pro jeho zdatnosti přímou,poctivoua ryzípovahuzachováme

náčiní bohoslužebného zvěčněléhona vždy v pamětia s námi zajistévšichnioni,kteří
pe stříbra, bronmua jiných kovů jej poznali,

vše alině v ohni zlacené a střibřené zněseručí , ,
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej- V Praze a Hradci Králové, dne 5. února 1900.
sevnějí vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác.. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod moj může se vykázsti četnými pochval.
nými přípisy P. T. sákazníků a odporučuje se tedy kua

Koupí a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářůládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábl. — [iskem biez. korntiskarny v HradciKralové.



Úprava a splavnění Labe,
Říšský a zemský poslanec paninženýr Jan

Kaftan vydal tyto dny nákladem komitétupřísluš
ného pamětní spis o úpravě a splavnění Labo od
Mělníka do Jaroměře.

Pan episovatel zmiňuje se o významu vod
ního hospodářství v starém Egypté © Indis.
Rozomnou úpravou vodstva bylo Špandlsko za Mau
rů výborným vodním hospodářstvím proměněno
vráj; když však řeky zanedbávány, klesal blaho
byt Španěl vůčibledě. Průplavům svým děkuje
Anglie rozmach svého průmyslu a obchodu, zvý
šení těžby uhlí, železa, cínu atd. Podobně mají
Be věci v Belgii, kdež jest řek a průplavů pro
lodi splavných 2000 km., na kterých obnáší roční
obrat 815 milionů kilometrových tůn. Dovozné za
kilom. tůnu činí dle doby '/„—1 kr.

Ve Francii se nalézá 12.253 km. vodních
cest, mezi nimi 4777 km. průplavů. Náklad na je
ich zbudování činil v tomto století 640 mil. zl.
ýkonnost těchto vodních cest obnáší 4191 mil.

kilometrových tůn.
Roku 1870—1871 poznali Němci blahodárný

vliv vodních cest ve Francii a dnes oknáší délka
splavných řek a průplavů v Německu 11.000 km.
(v Prusku 8700 km.)Prusko věnovalo na stavbu
a udržování vodních cest od Y. 1881—1897 na
400 milionů marek, a nyní věnuje ročně na vodní
cesty 33 mil. marek a Německo-Prosko chystá se
ku stavbě nových velkolepých průplavů, které by
spojovaly na příč blavní řeky německé: Veseru,
Rýn, Moban, Labe, Havolu, Sprevu, Ordra a Vislu.

Za to v Rakousku průplavů vnitrozemních
pro větší lodi splavných nestává, teprve před dvě
ma roky bylo přikročeno k vytouženému nezbyt
nému kanalisování Vltavy z Prahy do Mělníka a
zabezpečeno též uprůplavení Dolního Labe od
Mělníka k Ústí. Mají-li však tyto práce přinésti
zemi plného užitku, jest zapotřebí, doplniti je
úpravou a splavněním Středního Labe, od Mělní
ka vzhůru do Hradce Králové a do Jaroměře.

Poříčí středního Labe vyniká neobyčejnou
úrodností a nenadarmo „zlatým pratem“ 8e zove.
Leč ten „zlatý prut“ trpí častými povodněmi, kte
ré se v některých letech dvakrát až třikrát opa
kují a přes 18000 hektarů nejúrodnější půdy v
šíři 2 až 3 kilometrů zatopují.

Povodně vyskytují se obyčejně před senosečí
a žněmi a proto jsou škody povodněmi způsobené
nesmýrnými a půda v obvodu záplavy je znebod
nocena 7—8 miliony.

Příčina tohoto trudného stavu je vševbecně
známou, spočívá v nenpraveném toku řečiště, v
masivních vysokých 14 jezích, ve zúžení řeky na
některých místech, zejména u Kolína, kde volná
šířka řeky pouze 65 metrů obnáší a konečně v
rychlém přítoku vod z horských řek a potoků po
bočných. Čtvrtina délky Labské leží v ostrých
zakřiveninách, jež zdonhají vodu až na 5 km.
vzhůru, hydraulické vzedmutí jde však ještě dále.

S tím třeba počítati a proto se český sněm
již r. 1884 usnesl na regulaci a splavnění Střed
ního Labe. Posavadní projekty všem požadavkům
nevyhověly, splavnění a regulování Labe je však
nutné, protože železné dráhy zvláště zemědělské
a průmyslové výrobky, uhlí a j. tak levně jako
vodní dráby dopravovati nemohou a mimo to je
třeba bájiti též půdu a úrodu rolníků.

V Polabí čítáme 800 závodů průmyslových
a živnostenských, mezi nimi 190 velkozávodů, ze
jména cukrovary, pivovary, lihovary, továrny lu
čební a strojnické, slévárny, velkomlýny, cemen
tárny, raffinerie petrolejové, eklárny a j., mimo to
leží na horním toku 117 továren textilních, které
8 prvými dopravují ročně asi 65 mil. metr. centů
surovin a výrobků, z nichž by na vodní cestu
připadlo aspoň 30 mil. g. Při tom obnášela by
úspora na dovozném vůči dopravě železniční a
po nápravě více než 4 mil. korun ročně. Z toho
plyne, že se odporučuje, aby Střední Labe bylo
upraveno nejen k účelům voroplavby, zemědělství
a ochrany břehů, nýbrž současně též k účelům
celkové dopruvy vodní, aby tedy bylo Labe pře
měněno na velkou dráhu vodní

Český sněm v sezení dne I. dubna 1892
uložil zemskému výboru, aby na základě návrbu
komise rozpočtové s c. k. vládou o převzetí Labe
od Mělníka po Hradec Králové do říšské správy
vyjednával. R. 1894 vyžádal si zemský vý bor o
způsobu úpravy řeky dobrozdání znalců, načež
svolalo c. k. místodržiteletví odbornou anketu, jež
měla předložený znalecký elaborát prozkoumati a
posouditi. [oženýr Kaftan navrhl tehdy též vypra
cování generálního projektu.

Výsledek ankety byl místodržitelstvím před=
ložen ministerstvu vnitra, které ve srozumění se
súčastněnými ministerstvy přistoupilo na úprava
a uplavnění Labe a dohodlo se se zemským vý
borem, že tento dá svou technickou kanceláří vy
pracovati generální projekt a vláda že polovici
vákladu tohoto projektu ubradí.

Uprava Labe bez odstranění pevných jezů
a bes nahbražení jich jesy pohýblivými neměla by

žádné ceny. Až bade řečiště pravidelné a hladina
velkých vod vyrovnána, potom teprve příjde k plné
platnosti též regulace a meliorace přítoků ab.
ských. Regulace a kanalisace řeky muselprovede
ny býti současně Protože to není obyčejná regu
lace a meliorace, bude náklad ovšem veliký.

Zahrazování bystřin na vrchovišti Labea

přítoků, zalesňování a osóváníhoch strání, zřizování nádržek na vhodných mistech údolních,
mají práce uplavňovací doplniti k souladnému hy
drologickému celku.

Užitek, který £ činnosti takové vyplyne, shle
dáváme:

1. v upravení dosud zdivočilého, neurovna
ného toku řeky, v ochraně břebů, ve snížení
zhoubných povodní, v udržení apodních vod podél
řeky na jisté výši, v možnosti regulování hladiny
říční vůči stálé Úuktuaci v množství vody až do
jistých, přípustných mezí, kdy potom nutno jezy
sklopiti; v usnadnění závlahy a odvodňování pů

a tedy ve zvýšení cen pozemků v údolí Labském.
Snížením povodní o 05—0:6 m, kterého bu

de pracemi těmi docíleno, vyjdou ze záplavy dvě
třetiny zatopené plochy, jež ve 112 katastrálních
obcích o výměře 78.000 hoktárů v celku 18.000
hektárů obnáší;

2. v umožnění úpravy přítoků Labských a
meliorace v údolích jejich;

3. v zlevnění dopravy vůči vozbě železniční
nejméně o polovinu obnosu při zboží hromadném,
tedy v levném přivážení hnojiva a odvážení plo
din hospodářských, v rozmnožení a zmohutnění
průmyslu, zejména průmyslu hospodářského lev

nou dopravou ublí a surovin, v usnadněnívývozua tím v rozmnožení a zlevnění kapitálu jak pro
průmysl tak i pro zemědělství.

Levná doprava, zejména doprava vodní uči
nila z Francie, Belgie, Holandeka, Německa kve
toucí státy; pohříchu zůstalo naše soustátí v tomto
směru povážlivě zpět, ač i tu zdokonalení cest
dopravních nalezlo v zastupitelstva království Če
ského a ve vrstvách lidových této země vzácného
porozumění. Země, okresy a obee přinášejí velké
oběti ku stavbě dráh místních, aby plodinám a
výrobkům zemským zjedpaly lepšího odbytu.

Oběti takové jsou tím spíše na místě, kde
Jedná se o dopravu nejlevnější, kterou poskyto
vati může toliko splavněná dráha vodní.

Při tom nastává otázka, nebude-li zřízením
dokonalých vodních cest ohroženo zemědělství
naše konkurenel cizí, americkou, uherskou a ru
skou! Máme za to, že nikoliv.

Krise hospodářská jest rozšířena pocelé střed
ní Evropě, tedy nejen v království Českém. Ni
koliv výsledek domácí sklízně, nýbrž trh světový
určuje ceny obilní. Následkem levných komuni
kací vodních a malých výloh výrobních tlačí Ame
rika a Rusko ceny obilnin.

V střední Evropě vyplácí se pěstování obil
nin jen tam, kde lze na blízku, bez delší drahé
dopravy po nápravě, prodati plodiny polní, tedy
tam, kde kvete průmysl, kde jest značně vyvinnta
kupní síla lidu, jež vzrůstem průmyslu a tím pod
míněným vzrůstem potřeb životních stále se zmahá.

Domácí průmysl jest nejpřirozenějším, nej
jistějším a nejvýhodnějším trhem pro domácí plo
diny zemědělské|

Kolonisováním a kultivací získaly si sousední
státy evropské v krajinách zámořských pro své

výrobkyprůmyslového značnéhoodbytu, také našezemě musí vyhledávati pro přebytek domácí vý
roby trby zahraničné, aby však mohla vydatně
soutěžiti s cizinou, musí zlevniti podmínky výrobní,
masí využitkovati k tomu účelu dokonale síly
vodní svých vodotoků horských, zejména však vy
užitkovati své poklady hnědouhelné levnou do
pravou vodní!

Jest tedy nejvýše na čase, přiložiti ruce
k dílu a přikročiti k brzkómu zahájení úpravy a
uplavnění Středního Labe od Mělníka vzhůru do
Hradce Králové a do Jaroměře.

K tomu jest především zapotřebí důkladného
projektu a rozpočtu, ua jejichž základě provedla
by se revise trati říční, po případě vodoprávní

Fzení a Současně financování podniku státem azemí.
Na projektu se pracuje v technickém oddě

lení vodním výboru zemského, jest však nezbytně
nutno, práci tuto urychliti, po případě potřebné
k tomu účelu síly technické rozmnožiti.

Rozkvět východní části království Českého
na půdě zemědělské, průmyslové a obchodní spo
čívá v zavedení racionelního vodního hospodářství,
v brzké úpravě a uplavnění Středního Labe, jež
má společně s Dolním Labem a kanalisovanou
Vltavou za účel, spojiti moře Severní a Baltické
8 nejkrásnější a nejúrodnější částí naší drahé
vlasti!

Výbor pro úpravu a splavnění Labe konal
v městech polabských od Mělníka až po Hradec
Králové četné echůze, v nichž bral v úvahu vše
cky prospěšné i stínné stránky regulace a uznal,
že práce třeba urychliti. Ve výboru tomto je prino
Ferdinand Lobkovic, předseda zemědělské rady

ro král. České, protektorem, starosta p. JUDr. Fr.
lrich « Hradce Králové, předsedou, místopřed

sedy jsou pp. Václav Karela, Bedřich Měller,
Viktor Vávra, pokladníkem je rolník p. Václav
Pilař a jednatelelem rolník p. Václav Váňa.

Rolníci i průmyslníci toužebně si přejí, aby
úprava a splavnění Labe stalo se konečně skaut
kem, aby náš český Východ získal levnou vodní
dopravu a aby se pro budoucnost chránil před
zboubnými povodněmi,

Výnes cukerní daně a spotřeba
eukra. Rakousku vynášela cukerní daň 71'/, mi
Monů koran; po zvýšení cokerní daně vynáší 118 mil.
K. V Německu vynáší cukerní daň 128 mil. K, Čím
větší je oukeruí daň, tím menší je upotřeba. V Ra
kousku obnáší spotřeba na obyvatele 8 kg., v Německu
14 kg., v Dánsku 22 kg., v Anglii 41 kg. Čím menší
je kde cukerní daň, tím levnější je tam cukr. V Anglii,
kde se z cukru neplatí ani clo, ani daň je cukr nej
levnější, kilo stojí 26 kr. či 52 haléřů. V Německu
stojí 1 kile 66 b., v Dánsku 67 b., ve Varšavě 82
b., v Rakousku 86—92 hb.,v Belgii 90 h, ve Fran
cii 106 b. v Italii 125 b. a ve Španělska 163 bal.

Otázka čelední, zvláště služek stává
se pořád palčivéjší. Dokud byla služka považována
jaksi za člena rodiny, Inula více k svým chlebodár
cům, byla pilnější,pracovitější, poctivější, opatrnější,
zájmy svých pánů považovala za své a starala se také
něžně a svědomitě o jejich dítky. U malorolníků jest
ješté z velké části zachován patriarchální poměr mezi
rodinou hospodáře a čeledí. U větších statkářů, kde
chasa zvlášť — od hospodářovic — odděleně spí, me
šká a se atravaje, tam je již poměr služek k hospo
dyni chladnější, složky hledí si více svého já, než
prospěchů hospodářových. Stejmě je tomu tak v mě
stech, kde slažka se považuje za cizinku a nezbytný
kus nábytku. Třeba uvážiti, že chyby služebných ne
jsou ani tak chybami, plynoucími ze špatné povahy,
jako spíše ze špatných poměrů. Ještě lze dostati du
bré elužky, ale třeba si je vychovati. Nezkošené děv
če venkovské přichází do služby bez patřičného od
borného vědění. Ve apořádané domácnosti spojují paní
a služka své síly, aby domácímu úkolu společně do
stály. Rozšafná paní slažku trpělivě poučuje, ukáže jí
napřed všecko, jak se má práce pořádně dělati. První
zaměstnavatelka rozhoduje obyčejně nad dalším vý
vojem a uměním elužek. Sloužiti je těžká věc, ale
býti paní a porončeti, není také snadná věc. Paní,
jež porončí, musí sama něco uměti, musí býti přísna
na sebe, chceli od alužky vyžadovati přesnost ve ve
škerém její konání. Vlídná a vzdělaná paní lidumil
ným zacházením vyrovná socialní protivy mezi chn
dobou a nevzdělaností a mezi bohatstvím a vzděla
ností. Mladým služkám třeba zvláštní mravní ochrany.
Z dobře vedených služek nestanou se frejířky a po.
běhlice. Paní, která se své slažky ujme a jest jí nči
telkou, vykonává veliký vliv: co slažka u paní po
chytila a dobrého viděla, rozšíří ve savéskrovué do
mácnosti jako žena dělníkova neb malořemes|níkova.
Slažce třeba popřáti potřebného odpočinku, vlastního
místečka a vlídného zacházení v domácnosti. Starají-li
se paní o dobrou výchovu a poučení svých ulužek,
konají tím nejen povinnost k blížnímu, ale jednají
tak ve vlastním zájmu. U služek zastupují místo ro
dičům a služebným svěřují často opatrování i vý
chovu vlastních avých dítek — aspoň na čas —
též vedení domácnosti. A tu každý ví, že dobrá slaž
ka je k nezaplacení. Od dobré a apolehlivé služky ve
velké míře odvislé jsou pokoj a spokojenost v domác
nosti; dobrá slažka přispívá k tomu, že paní požívají

ověsli výborných bhospodyň a výtečných kuchařek.
Štarají-li se paní o zájmy svých služek samy, nepo
kazí jim je cizí agitatoři a špatné slažky.

Štěpařeká práce v únoru. Únoremza

se upravají záhonky pro semeniště a za pohody pří

znivé sázíme jádra,pocky, ořechy a tak dále. Nebylo lidosud prořezávání korun a čištění stromů vykonáno,
pokračuje se v něm. Jádernaté stromy se krátí
v koruně, peckaté neskrácené se ponechávají a jenom
boční a přebytečné větve hladce sřežeme a rány tme
lem zamažeme. Kůru starou oškrabujeme, suché lupeny
(útulek hmyza) a hnízda housenek (pavučiny) stříháme
a epálíme. Zvláště třeba počlivě zbírat „preténky“

řástevníků. Ve štěpnicí se půda kypří a kde třeba
hnojí se uhnilým hnojem. V příznivějších polohách se
koncem února roubuje i zdražuje, lonské očkovance zře
zujeme 10 cm. nad zdravým očkem, kolíky obnova
jeme a jsou-li zbytečné, odjímáme, nátěr na starších
stromech obnovujeme a ploty opravajeme. Štěpy se
přesazují a staré stromy zmlazují.

Nouze o uhlí stoupá. Stávkahorníkůse
šíří. Požadavky jejích se zavrhují stále ještě uhlo
baroni, kteří nechtějí ani vyjednávati, protože by
prý dělníci zpyšněli a chtěli by za Čas ještě více! Jak
známo žádají dělníci 8 hodinnou dobu pracovní a mi
nimální mzdu a pak zvýšení platu, Jsou to požadavky
jež většina časopisů « odborníci z ministerstva poslaní
(ryt. Blamfeld) za oprávněné uznali. Zatím průmysl
je obromen. Školy v Praze i ve městech jiných jsou
zavřeny, osvětlení bídné, obchody váznvu, lid naříká,
že nemůže za drahé peníze se obřat. (Cent mt. uhlí
dostonpil již přes 2 zl. Všecka veřejnost se ptá: Jak
je to možno? (Což několik kapitalistů vzdorovitých
může způsobiti tak dalekosáhlou pobroma? I voláse:
Nechť stat zakročí v abnormálních poměrech, sek
vestruje doly obelné a sám převezmepráci. Časo
plsy převřásají otázku, zdali je možno posavadní ne
hospodářství v dolech trpěti dále, zdali to není ne



emysl, kdyš se tisíce vagonů ohlí s Čech vyváší a
— pak za drahé poníse spět xas0 vozí atd. O set
nátnění dolů píše „N. P.“ na př.: V něm vidí se
scela správně jediné východisko s katastrofálních ná
sledků, k jakým dospívá veliká stávka našich ublo
kopů. Požadavek setnátnění není u nás nový; v lon
ském zasedání říšské rady podal jej poslanec Stein
wender. Tanula mu ua mysli, aby kertelem ublář
ským nebylo odíráno obyvutelstvo, aby konsumojícímu
průmyslu nebyla zdražovéna surovina a aby pře
stelo laplčské dolování i v ložiskách bo
butých, proti všem pravidlům stálé výroby a boz
uejmenšího ohledu na budoucnost. Také jinde se vě
nuje pozornost sostátnění dolů. Hornfci franconsští a
angličtí se jim zabývají každý rok téměř na svých
ajesdech a prakticky je už řeší vláda bolandská pro
své kolonie, kde soukromé vlastnictví dolů jí způso=
buje téměř nepřekonatelné obtíše s domorodým oby
vatelstvem. Nutnost a důvodnost sestátnění našich
ubelných dolů je samozřejmá. Obecné blaho musí býti
kladeno výše než prospěch několika kapitalistických
mogulů, kteří jsou u nás většinou Prušáci, Sasíci neb
Belgičané, Tito nemohou se odvolávati na svon kon
cessí, kterou jim stát udělil; právo k dolování bylo
jim uděleno s tím předpokládáním, že bude prospěšno
hospodářsky celka. Když však následkem neústupnosti
majitelů dolů saniká průmysl, obchod, dělnictvo bez
vlastní viny astrácí výdělek, když celá hospodářská
konstrukce země dostává nejpovášlivější trhliny, tu
pelse míti za to, že smíněný předpoklad byl vyplněn
a tím samým přestává nedotknatelnost koncesse. Stát
má právo odejmout: konce:si tomn, kdo tonto poru
šoje prospěch celku. V našem případě není ovšem
třeba, aby zkoumáno bylo horní právo a vyvozovány
z něho důsledky, zde stačí poněvadž poměry jsou
scela mimořádné, aby užíto bylo 6 14. a pomocí něho
provedena sekvestrace a pak sestátnění dolů řádnou
cestou parlamentární. K tomu dojfti musí, i kdyžby
se snad majitelé hor shodl' ce stávkují ím dělnictvem.
Případ tak katastrofální, jako jest dnešní, může se
opakovati každé chvíle. Průmysl a obchod nesmí byti
dále na pospas lakotě malé brstky ublobaronů. Bode-li
sentátnění provedeno, pak se ovšem masí horníkům
poskytnouti řádná ochrana, řádné podmínky pra
covní a mzdové. Ale u nás není naděje na rozhodnou
akol proti kapitalistům.

Zvěsti z východních Úech.
Z Miskovice u K. Hory. (Umrtí. Volba

starosty.) V nsděli dne 4. února zemřelzde
náhle u věku 69 let statkář pan Čeněk Pospl
Šil a za velikéno účastenství všech kruhů obyva
telstva celého Podvysocka byl ve středu na hřbi
tůvku kostela na Vysoké pohřben. V něm ztrácí
kraj náš zase jednoho z m.žů ryzí staročeské
povahy, který v dobách, kdy akciové rolnické
podniky zdejšího kraje svým pádem lidu zdejšímu
tak velké pohromy přinesly, své ruce vždy čisté
si uchoval; byl to muž, který nikdy v popředí
se netlačil, za veřejnými úřady se nehonil, rolník
vynikající, kterému poctivost v každém obledu
byla nade vše, který svou rodinu vychoval a za
opatřil vzorně. Odpočívej v pokoji! — Za sta
rostu obce zvolenbyl opětné pan Čeněk Pauš,
unaživý, mladý, inteligentní muž, který nejen ve
prosděch své obce, ale celého okresu zajisté pra
covati bude.

Z Vísky u Chotěboře. Dne4. únorabyla
u nás veřejná schůze lidová, již svolal hospodářský

spolek Heřmaňský. Sál u p. Horšíka byl přeplněn»přítomni byli též p. t. učitelé z celého okolí. Ledne
tečnosti k zájmům vlastním počíná u našeho lidu
táti a nastupuje ohledávání potřeb a nedostatků. Fa
tální jakás mužická oddanost k stávajícím poměrům
mizí a na místo ní objevuje se energická činnost vzá
jemného poznání a sdružování. To bylo vidět na tvá=
řích všech rolníků, kteří ve schůzi byli přítomní, Pan

učitel Salngnarda přednášel o thematě: „Ve sdruženíjest síla.“ Themaprobral obšírně a důkladně a appli
oval je zvláště na poměry hospodářské. Farář Vlček

sNovů Vsi hovořil o potřebách lidu rolnického vů
bec. Celní a obchodní politika, příčiny zadlužování,
nízké ceny obilí, bursy obilní vysvětleny a prostředky
uvedeny, jimiž třebe tísnivé bídě hoapodářské odpo
máhasti. Nato sestavena s přijata jednohlasně reso
luce ku vládě, jež se vyzývá, aby všestranně podpo
rovala hospodářeká edrašení, ve kterých rolnictvo če
=ké mnoho dobrého k rozvoji svému bmotnému a du
ševnímu spatřuje.

Z Dohalie. (Přednášky: „o výchověženské
ho dorostu“ a „o tisku“.) Letošní avátek „Hromnic“
byl pro nás dvojnásobným svátkem. V den ten odbý
vala totiž „Národní jednota katolických mužůa ji
nochů pod ochranou sv. Václava“ svoji valnou schů
si. Ta nebyla však suchopárná, jak zvyklí jeme ví
dati u spolků jiných. My ukázali jeme, že lze s po
učným spojiti též zabavné, že schůze své dovedeme
upříjemniti. Všechna zásluha spadá tu ovšem na vele
sasloužilého, nennavného předsedu naší „Národníjed
noty“, důstojného pana faráře Fr.Doudu, jenž maje

na mysli vzdělání jo v pravdě křesťanskokatolickéa i hmotné zlepšení postavení nás všech kollatarníků,
neleká se podniků nejodvášních, byť spojeny byly pro
něho i s obětmi hmotnými. Budiž mu za to náš ne
skonalý dík. Než k věci. Hned ke 2. hod. počaly sjí
dděti se povozy, přivážejíce vrácné hosty z celého
okolí a za těmi přicházely celé proudy pěších mužů,
žen, jinochů i děvčat,takto v krátku nebylo v pro
stranném sále páněRůžičkově ani v místnostech ve
dlejších místečka prázdného. Byli tu hosté nejen
s kollat ale i Čistěvsí,Chlumu, Dubu, Klenice a
Stračova. všech pásly se na vzásném hostu na

šem, paníM. Trachtové, řiditelce hospodyňské školy
ve Stěšerách, jiš spolek náš si posval, aby nám před
nášela: „Ovýchově šenského dorosta“. [oť první atrak
ce památné této schůze. Něco nového, něco, co u nás
ještě nebylo. Řečník v ženské osobě. Proto to napjetí,
teré stoupalo až do té doby, kdy představena nám

byla milá paní předsedou Jednoty, důstojným snem
farářem, a kdy zvonivým hlasem svým počala E'nám
mlaviti. Ta nastalo tícbo, že by snad vlse s hlavy
spadlý bylo slyšeti a nikdo po celou dobu přednášky
neosmělil se jej nijak rušiti a to ne snad jen z piety
ku velectěné přednášečce nýbrž i se zájmu, jakýš
všickní účastníci na přednášce brali. Bylať tato na
nejvýš promyčlena a se vřelostí a cítem přednesena.
Jen stručně zmíním 8e o obsahu jejím. Vylíčajíc po
třebu vzdělání vůbec, parslysovala řízně, velectěná
paní, zastaralý a nešťastný předsudek, jak by dívce
selské, nebo ženě rolníkově nebylo vsdělání třeba. A

oddůvodnila potřebu téhož pro dívka předevšímjako
pro ženu, dále pro nospodrní a na nejvýš jako vychovatelka svých děti. Vzdělaná žena — pravila —
jest oporou, útěchou a posilou muži svéma. Jako táž
mnohdy rádcem a utěšitelem může býti jemu, tak že
na nevzdělané naopak hrobem a zkázou jeho státi se
může znechucajíc mu domácnost a nntíc jej tak ne
římo vyhledávati zábavy mimo rodinný krb. „Žena

hospodyně, zlatý sloup v domě“, citovala velectěná
aní známé pořekadlo. A která žena můře býti lepší

Řospodyní, než žena opravdu vzdělaná, rozšafná? Jak
různých dovede ta nelésti pramenů, z nichž vytěšiti
se dá velmi mnoho, z nichž vydržovati dovede celý
dům a v čas potřeby i muži svéma přispěti. Nejvíce
vzdělání však třeba dívce jako příští matce, vycho
vatelce svých dětí. Vždyť té připadá lví podíl u vý
chově jich. Marná práce školy tam, kde dítě z domu
řijde zanedbané. Dobrý základ může dáti jenom mat

ka vzdělaná. Z duše mluvila nám, když dotkla se
nejbolavější stránky naší, dávání dívek na „handl“
aneb jiš z platu, aby se naučily němčině, Zbytečnost
této pak pro naše dívky vylíčila v pravdě erdečně a
i žertovně, poznamenavši,že jen = ješitnosti se často
tak u nás děje. S politováním zmiňoje se velectěná
paní ka konci avé řeči o tom, jak zdejší okres igno=
ruje ústav jí samé k vedení svěřený, ač se v něm
poskytuje vzdělání ve formě, jakóž pro dívky rolnické
jest nejpotřebnější. Sdělujíc pak hlavní body učebné
osnovy ústavu samého a zařízení jeho, končí přáním,
aby opravdová alova její alespoň částečného nesla
ovoce. Přednášející se po bouřlivém potlesku gratulu
je. — Po té ujal se slova předseda spolku, dp. Dou
da z Dobaliček. Řečníl „O tisku, jako velmoci světo
vé“. Obsažná látka tato, jak řečník uvádí, již něko
likráte v různých shromážděních byla probrána a
není divu. Jest vděčná a nanejvýš důležitá. Tíek je
všechno. Kdo má v moci tisk, dovede více než ten,
kdo má peníze. Tiskem dejí se vykonatí věcí dobré,
sle tiskem způsobí 8e i mnoho zla. A bohužel, še ve
dnešní době právě tisku se nadužívá ku zkáze mra
vů k otupění lidí zachovalých, ku hanobení, tupení
věcí dobrých, ku intrikám politickým atd. atd. ek
stojí dnes ve elužbě každého, jen když má peníze.
Tisk stal se výnosnou živností. Peníze mají židé, proto
je tisk jejich. Jdou za beslem: „Kdo má tisk v moci,
je pánem světa“. Co dovedli židé tiskem, toho nejlep
ším dokladem je aféra Dreifaaova ve Francii a Polná
v Čechách. I nynější válku Angličanů s malým né
růdkem „Boerů“ v jižní Africe přičítá důstojný pan
řečník tisku. Vybízí ku podpoře dobrého tisku, časo
pisů katolických a za povznešené nálady a hřímavé
ho potlesku krásnou řeč aroji končí. — Věak to pou
ze první skt dnešní elavnostní schůze a drahý začíná
ihned, neboť rozléhají se již zvaky rostomilého valčí
ka. Kdo by odolal svůdným zvukům? Párky se jenom
v kole míbají a po chvflce není nikoho, kdo by ae
děl. Vše sa veselí, všude nálada opravdová, srdečná,

rovázena zpěvem národních písní. Nebylo prý v Do
Řalicích takové, dávno a dosti dlouho též potrvala.
Však se to stydíme prozradit. Slouží to jen kacti a
ku potěše „Národní jednotě katolických mužů a jino
chů“, že spokojen byl kde kdo, starý, mladý, „stade
ný“ i „teplý“, neboť v pravdě nebylo ta rozdílu.
Vždyť i ti, co nejvíce se nás straní, bojíce se „na
stuzení“, přišli a statečně atírali pot a čela svého,
vkrůpějích se řinoncí. No tak vida a pak jsme prý
„studení“.

Z Posázaví. V neděli 11. února 1900. pořá
dají v Pertolt'cích společnou valnou echůzi Hospo
dářská beseda v Pertolticích a Dražstvo pro
svelebení chovu dobytka veVisatějovicích
při kteréž rokováno bude o prospěšných sájmech rolni
ctva okolí zdejšího.

Z Bestviny. Hospodářekábesedazdejšíchtějíc
více soustředit rolnictvo četby milovné založila v po
sledních dvou letech knihovnu čítající asi 300 avazků
obsahu bezvadného, která v neděli a ve svátek po
slašbách Bofích dopoledních četně jest navštěvována,
aby i v ohledu hospodářském ve větším rozměra mohla
svou činnost vyvíjeti, svolala dne 2. února pro galo
žení záložního a spořitelního epolku ustavující schůzi
ku kteréž dostavilo se z místa a okolí asi 70 hospo
dářů. Na schůzi té byl vyložen výsnam a důležitosť
Raiffeienovky, načež přihlásilo se 86 členů. Bylo uane
šeno povolati od ústřední jednoty pražské delegáta,
aby v době nejbližší podal nutné pokynyprozatímnimu
předsednictva a obecenstva, — Dne18. února pořádá
na spolkovém jevišti besedními ochotníky divadelní
masopustní představení „Olymp“ při čemž bude ta
neční vínek. Čistý výnos věnuje se na rozšíření spol
kové knihovny.

Z Čermileva. Katol. národní jednota naše
začala dne %. února t. r. pořádati ve své spolkové
místnosti přátelské večírky pro avó členy. Řadu před
nášek zahájil jednatel víp. Josef Mynařík, kaplan,

romluviv od srdce „o náboženském uvědomění kato
fků“. Na poučné a zábavné schůze tyto všdy v ne

děli a ve čtvrtek v 6 hodin večer konané, upozorňu
jeme pp.členy s okolních osad, aby i oni dle mono
sti jich se zúčastnili, — Ples jednoty bude ae konati
v neděli dne 18. února 1900 v hostinci p. V. Jindry.
Začátek v 7 hodin večer.

Z Cheltie. V pondělí dne 6. t. m. zemřelzde
sv. avátostmi saopatřen a do vůle Boží odevzdán ho

opodářekýsprávos p. Karel Stachlý. Zesnulý na slovovzatý odborník dovedl vlídností a osnalostí dělnému
lida mírniti tíši úmorné práce a těšil se s té příčiny

značné přízní svých představených. Býval úředníkemtaké na Opočensku.
Z Králík «e nám píše se strany věrohodné

a místních poměrů snalé: V čísle 6. ct. časopisu „Ob
nova“ ge dne 1. úaora 1900 dočetl jsem se dopísu

z Králík, ješ uvažuje o poměrech Čechův uzavíraném území a ilustruje poměry tyto příkladams Krá
lík, jehož faktické podklady spočívají všsk v mnohém
směru na nesprávné informaci. Tak zejména nesúčast
nili jeme se ani já, ani ostatní úředníci a zřízenci
kr. č. sem. polepšovny naprosto nikdy ruchu velko
německého, neostýchalí jsme a neostýcháme se nikdy
mezí sebou ve své mateřštině mlaviti, jakod vůbec
nikdo s nás národnosti ové zde nezapíral a nezapře.
S drahé strany také obyvatelstvo nevystapuje proti
úřednictvu polepšovnyepůsobem v dopise vylíčeným,
jako vypovídáním z bytů, odřeknutím stravování a
podobným boykotem; též obvujazyčné tabulky, od
otevření ústavu af dodnes v budově umístěné, nestaly
se podnětem demonstrací proti ústava, zejmena ne
byla nikdy okna ústava vytlačena. Učel humanní
ústava zdejšíhovyžaduje toho, aby ani s té, ani z
oné strany nebyl zatahován v boj národnostní.

Z Opatovic m. IL. Pics „Občanskébesedy
v Opatovicích n. L konati se bade 14. února 1900
„U Handerá“. Začátek v 7 hodin. Vstupné 2 K.

Z Nácheda. (Zespolka pro vystavění
nového farního chrámu Páněav. Vavřince
v Náchodě). Pan Vojtěch Matějka, městský sládek
v Náchodě, za příčinou jemu uděleného měsťanství
Náchodského přistoupil ku spolku pro vystavění no
vého farního chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě
jakošte zakládající člen s příspěvkem 100 K a složil
první roční lhůtu 20 K, začeš vzdávají se jemu vřelé
díky. Kéž by jeho příkladu bylo hojně následováno,
aby vznešený účel spolku dříve docílen byl. J. J.
Excellence ministři Call z Kulmbachu a dr. rytíř
Eugen Bohm-Bawerk darovali po 10 karanách a nejv.
zem. maršálek, J. J. kníže Jiří Lobkowic 20 korun.

Z Cuslavi Dne 4. února konala kat. jed
notu zdejší velnou hromadu za přehojného úča
stenství, Zasloužilý předsedu vp. Fr. Beran sdělil,
že spolek věnoval na odebírání katol. časopisů
132 zl, že konal 6 poučných schůzí, v kterých
přednášeli pp. dr. Horský, dr. Reyl, red. Šama
lík a jiní. Přičiněním spolku zavedeno pojišťo
vání dobytka na celé farnosti, Raiffeisenova
záložna, kterou řídí vdp. vikář Kaplan, protektor
našeho spolku, nachází se rovněž v plném roz
květu. Jak viděti, stará se náš spolek nejen o
praktické prospěchy, nýbrž též o věcné poučení
našeho českého lidu. O ušlechtilé zábavy a diva
delní představení je v našem spolku rovněž pe
čováno a proto se těší spolek přízni nejen domá
cího ale též přespolního obecenstva. Do poslední
valné hromady dostavilo se též mnoho pp. uči
telů. Dr. Rudolf Horský promluvil o thematě:
*Boj proti nám a naše obrana«. Ukázal, že bez
nepřátel není nikdo, ani Pán Bůh ne, Pravda ve
dla Krista na Golgotu a dobré katolíky -na pra
nýř darebáckých novin, Heslem katolíků upřím
ných jest: pravda, povinnost, hájení pravdy a
poctivé jednání. Nadávají nám klerikálů; ale so
cialistická »Pravda« musila sama doznati, že kle
rikalismus je katolicismus. Nepřátelé bojují proti
papežství. Však ze 258 papežů bylo jenom 6 ne
bodných a ti byli proti vůli dobrých katolíků od
předchůdců naších lžiliberálů dosazení na trůn.
Ostatně — kolik nehodných lidí je z 258 liberálů,
obřezaných i neobřezaných? Ukazuje se na chyby
kněží. Avšak těch nebodných jest pranepatrná
část a tito, zvláště pakli vedou život pohoršlivý
a vystoupí z církve, jsou obyčejně miláčky libe
rálů. Katolická církev je prý proti vědě. Ale což
nevyšli největší učenci na př. sl. lékaři Pasteur,
Sacharjin a jiní z katolické církve !? Což není v ka
tolickém Tirolsku jen 2. procenta analfabetů,
kdežto v jiných liberálnějších zemích je jich více,
třeba i 60 proc.? Katolíci prý nepracují pro do
bro lidu. Kdo pak založil první čtenářské, ho
spodářské a záloženské spolky? Byli to kněží a
dobří katolíci. V Německu, kde rozboduje katol.
střed, platí rolníci pouze 11 proc, z čistého kata
strálního výnosu a nic více. A co platí u nás?
Dané a přirážky rostou do nekonečna, takže platí
rolníci 60 až 90 proc. z katastrál. výnosu. Ne
jsme prý vlastenci. Což nešel kněz katolický vždy
s českým lidem, nehájil jeho zájmy vždycky, ne
stavili se proti vládě a netrpí proto od ní ústrků?
Co pak dělají ti pateatovaní osvětařští a reali
stičtí vlastenci? Hájí především i naposled jen
židy a židy, nebojují nikdy proti Němcům a ne
přátelské vládě,ale tupí jen upřímné katolické ob
hájce českého národa. To jest jejích +fustenecká«
práce, za kterou jim +flastencie také platí. Ne
přátelé naší bojují dále proti naší víře; ta je všsk
největší naší mravní oporou, tu bájití musíme 1
budeme-li vytrvale pracovati, nikdo nás neporazí
a vítězství bude naše. Řeč p. dra. Horského byla
za bouřlivé pochvaly vyslechnuta.

K čemu se poušívá jiš 1pluhu. Firma
Fowlerova poslala dva parní plaby do Transwaala pro
aaglickou armádu. Strojů těch užívají Aogličené k
vyorávání ochranných příkopů. Paral plah vyorá totiž
ze bodinn půldruhého kilometru dlouhou brázdu v
hloubce 1 a čtert metra, do které se vojácí položí
a odkud na bary střílí.K
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Tajemství nepravosti.
Proč jest na světě to, čemu se říká slo —

tolik jako utrpení? A proč jest na světě to,
čemu se říká zlé — tolik jako nepravost? Ja
to taky něco z toho, co lidský duch sám ze sebe
vyskoumati nemůže. Je to — tajemství. — O

„vyskoumání tohoto tajemství pokusili se v novější
době přemnozí učení páni, professoři mudretví čili
filosofie, mudrci bez Boha.

Jako pro obveselení nás křesťanů pustil se
. do:tobo tajemství dosud žijící berlínský professor

Hartmann. (Zmínil jsem se sice jiš o něm a jeho
mudrctví před delším časem v Obnově. Ale povím

„ke konci, proč právě z jiných mnohých vybírám
mudrce tohoto.) Pán ten tedy myslel, že on bez
Boba rozplaší všecka tajemství a to největší, kte

ným je svět sám. Povídá tedy: Nejdřív nebylo nic(latinsky nihil), a z toho nicu najednou povatala
„buňka (Zelle). A « té buňky Be vyvíjí avět,
„z ní totiž beze všeho vědomí a rozměru čili plánu
vysypávala se ven bmots. A ta se tak dlouho

„motala a spojovala, až z toho povstal tento svět
, 8 těmi lidmi na něm. Ale tento vývin, který by!

zeela náhodným, 8e nepodařil, jako k. př. se ne
-podaří šťastný hod nebo vrh kostek. A proto je
. svět tak špatný, velmi špatný (latiasky pessimue).
- Je na něm utrpení a zló vůbec...
. Že by pan Hartmann tím byl odstranil ta

jemetví, leda blázen může věřiti. Neboť to nic
« — tonibil — jest nám již samo sebou tajemstvím.
i/Ťím více pak nelze chápati to povstání něčeho

s ničeho beze vší jiné síly a moci. Ta buňka jest
: nám opět tajemstvím a to vyvinutí světa z ní zase

tajemstvím. A tak pak to zlo a to zlé pošlo z ta
. jemství. A není nic vysvětleno. A mimochodem

řečeno — jest nám pak to vše ostatní tajemstvím.
Dle pana Hartmanna, má-li zlo a zlé odstraněno
býti, musí svět zase nazpět do té buňky a ta buň
ka musí zkoušet nové hody, vrby čili výviny, až
by 86 podařilo vyhodit svět bez zla a bez zlého.
Ostatně však by bylo lépe, kdyby ta buňka uš
nic vevrhala a raději i ona vrátila 86 v Dic, a
tak by přestalo zlo i zlé. — To je tedy Hartma

. nův výklad toho tajemství, a nám by byl celý
an Hartmann tajemstvím, kdyby ut pohané ne

- byliříkali: Koho bobové chtí zničit, tomu ve
'gmou rozum. Jenže bohové pohanětí nejsou, a proto
nezbývá nic jiného než, že se o rozum připravil
pan Hartmann sám svým odporem proti Bohu,

“ Stvořiteli a věčnému Zákonodárci, jak jej blásá
. zdravý rozam a křesťanství.

Báb dle zdravého rozumu a dle učení kře
- etanského svou — ovšem přetajemnou mocí —

způsobil, že avět, který dříve nebyl, nyní jest. A
: „svět ten právě ukazuje, že pochází od takového
. Boha, jak jej hlásá křesťanství, od Boha, který

myslí a rozum má a tudíž po lidsku řečeno dle
promyšleného plánu čili rozměrusvět ten

:. zřídil.
Na tom světě nemuselo býti zlo — utrpení.

: Ale Bůh — v němž obsažen jest věčný zákon —
čili jak kateobismus řiká —- Bůh, který jest nej
výš dobrý, miluje dobré a nenávidí zlé — ten Bůh

- stvořiv člověka a učiniv svou mocí, že nic netr
pěl a bolesti neměl, dal mu zákon či raději
sákas. Zuchová-li člověk zákon ten, bude Bůh
mocí a láskou svou působiti, že nebude na světě

. "utrpení čili bolesti a nebude tuky tobo, čemu 8e
říká zlé. — Ale člověk odepřel Bohu poslušnost.
Na světěobjevilo se zl6 čili nepravost. Ale
poněvadě Bůh jest nejvýš dobrý, zlé má v nená
visti, ukazuje to tím, že zlé trestá — utrpením,
bolestí.

Ale že Bůh jest i nejvýš laskavý a dobroti
vý. poskytuje křesťenstvím úlevu utrpení již zde

. nadějí v život věčný — bezbolestný — a chystá
: jej všem, kteří ho milují. Nepravosť pak rovněž

odstraňuje křesťanstvím a těch, kteří ho chtí k pře
máhání zlého užívati. A přijde tedy — ovšem pro

— utrpení, ani zlého — nepravosti.
To je tedy to veliké učení křesťanské o tom,

odkud zlo a slé. A jest to učení, které zdravý
rosum rád přijímá, anofse jím vše nejlépe vysvět
loje a vše v jistém řádu se shledává.

Ale proto přece jeden s největších blasatelů
: kfenfanatví — Pavel -- nazývá nepravost — ta

V Hradci Králové, dne 16. února 1900.

Jemetvím a praví již v době, v které žil: Tajem
ství nepravosti již působí.

Ano něco při tom všem vysvětlení, jak jsme
je podali, zůstává přece tajemstvím. Jest to k. p.
taky to: Proč ta duše lidská tak často ráda má
nepravost? Proč lidé často a velikou prací a hor
livostí konají — nepravost? Sem enad patří ná
řek jednoho starého milovníka svóho národa, kte
rý dí: Převrácené jesí erdce vňechněch a nevy
zpytatelné; kdož je pochopí. (Jer. 17; 9). Tam
v tom srdci lidském jest to nevyzpytatelné „ta
jemství nepravosti“.

Jedním z největších tajematví nepravosti,
které za dnů našich působí, jest svobodné zed
nářství čili jak říkají po německu freimaurství.
To jest opravdu spolek, který pod rouškou lidu
milnosti 8 velikým úsilím a nákladem šíří nepra
vost čili vlastně původ nepravosti — odpad od
Boha, odpor proti věčnému zákonu, jak je uložen
v Bohu. A poněvadž jen katolictví nejpevněji udr
žuje víru v Boha, proto freimaurství vede vu
de boj proti katolicismu.

Proto freimaurství pracuje všude, aby 8e dá
valy zákony katolictví nepřátelské, náboženství
odporné, nevěře přející. Proto toto děsné tajem
ství nepravosti všude se zmocňuje školy a tisku.
Tisk jeho musí všude podporovati nepravost, mů
že-li se tím škoditi katolicismu. A proto lež a
pemluva, posměch a štvaní — Často ovšem jak
říkají, v rukavičkách, nachází tolik místav listech
druha toho. Ale na tisku není dost. — Tajemaetví
nepravosti musí vnikati do rodiny. Ta nesmí býti
svazkem, jejž Bůh stvrdil a posvěcuje. Proto ta
Jemetví nepravosti působí všude jen světské man
želetví a rozvody, obzvláště manželství židů s kře
sťany. Ale ani na tom všem není dost. Tajemství
nepravosti má za úlohu působiti všude i zkázu
křesťanské mravnosti. Proto, kde může, dělá zá
kopy ku podpoře tělesné žádostivosti a býřivosti,
divadly, obrazy, hostinci a zase tiskem. — A co
je nejdůležitější, to teprv nyní povím.

Tajemství nepravosti bledí všude rozbíti a
rozrašiti říše, které byly zbudovány ua základě
katolicismu, a stojí o svržení panujících rodin,
které by nechtěly povoliti zákony Bobu odporující.
A poněvadě ku všemu tomu jest zapotřebí peněz,

sobí tajemství nepravosti i penězi, a že jich
Řatolici mají nejméně, to není tajemstvím, obzvlá
ště ti praví katolíci, kteří se Boha bojí a tudíž
lichvy, nepoctivých obchodů a bankrotů, podplá
cení a křivých přísab se brozí.

Chceme-li tato působnost toho tajemství ne
pravosti pozorovati, na daleké cesty od Rakouska
se vydávati nemusíme. Nepravíme sice, že všecko
všude freimaurstvím přímo se u uás zaviňuje a
dělá; ale duchem jebo odpadu od Boha jest již
nyní celý stát a život náš proniknut a proto to
u nás zrovna tak vypadá, jak 8i to přejí ti, kteří
bývalý katolický stát zničiti chtí.

Nám katolíkům a Čechům jest Rakousko či
vlastně to jeho řízení jako tím srdcem, o němž
se dí: Nevyzpytatelnéjest; kdož ho pochopí?!

Zdá se, že to u nás chodí podle tobo ber
Jínského Hartmanns. Dle něho, má-li všecko zló
odstraněno býti, musí svět nazpět do té jisté boů
ky. A tou buňkou či raději bání jest — Prusko
neb aspoň Německo. Do té se má i dle pana Hart
mana Rakousko od Krkonoš až po adriatické mo
ře vrhnouti — a pak přestane ovšem všecko zlo,
poněvadž se celé Rakousko obrátí — v nic. Zvlášt
ním totiž — extra jen pro Rakousko vymyšle
ným — tajemstvím nepravosti jest němectví —
ne ovšem to spravedlivé, katolické, ale to libe
rální. Jen to může prý — dle nábledů i nahoře
panojících — ku pokoji přivéstRakousko. Ovšem
v nica by nepokoj ani býtinemobl. Mohl bych
k tomu říci, co jsem řekl o Hartmannovi, bozích
a rozumu. Ale řekl tuhle kdysi Kramář v dele
gacích, a hněvali se na něj.

A již spěchám ku konci. A proto jen krátce
povím, že jedno tajemetví nepravosti jest v Če
chácb odhaleno. Je totiž jedna báň a vedle ní
malé baňky. Do té báně vrhlo se s kapes před
platitelů ročně třebas čistých 90.000 zlatých, a
do těch malých baněk vrhlo se do každé několik
procent z této summy. Báň ta patří paní Grégro
vé atd., a ty baňky redaktorům N. L. a Šípů.
A když je strach, že do té báně a do těch baněk

|
Jnserty se počítají levně. |

Obnovavychásí v pátek v poledne. | VI. Ročník.

méně poteče, tu je to působení — tapením kato
ků — vždycky ostřejší. Kdyby se mluvila prav
da, nešlo by do báně nio, a N. L. by se vrátily
taky v nic. To je to tajemství.

Masaryk, klerikalism a moravsk
studentstvo.

Nové středisko (?) moravských studentů,
„klub Komenský“ konal 5. února v Praze svou
ustavující schůzi. Slovenský básník a novinář Hru
ban-Vajanský radil sice našim studentům, aby
především studovali, zkoušky udělali, něčím se
stali a tak matinkám a tatinkům radost udělali;
pa moadrou tuto radu však „realsstičií“ studen ti
moravští zapomuěli a proto rokovali „o kulfurních
a socialních poměrech na Moravě se eřetelem k or
ganisaci klerikalismu“.

Zpráva o této „chaotické“ schůzi zní v Pozo
ru: „Starosta Kalubis zahájiv schůzí velmi hojně
navštívenou, počíná debatu výpočtem bodů pra
covních: zmiňuje se o stránce kulturní (školství,
umění a věda), socialní a hospodářské a o vlivech
klerikálních na těchto polích. Zejména dotýká se
ženské výchovy v klášteřích a pensionátech, vý
chovy v chlapeckém semináři, vlivu kleru při 0b
sazování míst učitelských v místní i okres. školní
radě atd. Rozpředla se síce debutu, ale přákš cha
otická, z níž bylo vidno, že není nám jasno, za
který konec věci se chopiti, ba že není ani stu
denistvo si vědomo, co vlastně klerikalismus je, co
na něm dobrého a co savršení hodného, se chceme
bombardovat do všeho, co se černá kutnou . ....

Tu ujal se slova prof. Masaryk. Jak se po
stavit proti klerikalisma? Být chytřejšímsa lepší.
mi neš oni aneb aspoň tak chytrými a dobrými
jako oni. Rozebírejme jejich pevnou organisaci. Co
staví proti tomu neklerikáli? — — Pracujme též
v organisaci. Učitelstvo, studenti, intelligence vů
bec. U nás je vše roztříštěno, u nich pevně orga
nisováno. Stopujme organisaci literární, žurnalisti
ckou, hospodářskou.

Oč vlastně běží při klerikalismu? Co je kle
rikalismus? | Klerikalismem bych +ozumělpolitické
vyušitkování nábošenství. Oni jako strategové po
političtí využitkují všeho, co zajímá: hraji si 8 li
teraturou, 8 uměním, ve vědě a filosofii se dlýskají.
Hlavně kritika je u nich vyvinuta; jejich síla je
ve vyhledávání všech alabostí nás neklerikálů. U
nich se využitkuje všeho, co je akutní. Nuže re
ferujte, co praeají, studujte je! Klerikálové mají
vliv i na intelligenci; proč ho nemají liberáli?
Klerikál chytá vše přirozeně.

Náboženství je ohromná moc. Co vy naproti
tomuto náboženství postavíte? ©Pokud nebudem
mravnější a chytřejší neš oni, neb aspoň tak jako
ons, je marné všechnomluvení. Jaká je naše intel.
ligence* Ukasujele na nemravnost lidu, ukašte jen
na nemravnost intelligenceI

Přál bych si, aby se do toho klerikalismu
nebušilo jen na vlepo! ©Nevidé“ všechnu chybu v
Herikalismu. Stopovat, co dělá: co dělá dobrého
uznat, co dělá nedobrého neuznat. — Hlavní věc
je otázka náboženská. Jak se kní postavit? Proti
systemu postavme system! Pokud my nebudeme
míti systému, musíme probrat. Proč nemá naše
intelligence vlivu nad lid? Protoče nemá přesvěd
čení, protoše šíje nemravné. Vy budete též tvořit
tu intelligenci; nuše začněme slepšením sebe.

Jak pracovat v podrobnostech? Bože, to 8e
dá moc dělat: statisti ou, znalostí kraje etc. Lé
kař, soudce, polit. úředník, učitel, ti všichni by
mohli mnoho, mnoho pracovat. A co dělají?

Vidím, že nejsou dost opravdovi, že to u
nás nejde do hloubky! Reformovat záložny, nebrat
tak velká procenta, půjčovet bez drabých forma
lit. Zakládat Reifeisenovky — — Drobná práce,
jen v té je alla. Politická práce! Co se děje u
nás? Tříská se pro nechápající lid o politických
situacích atd. Napřed vysvětlovat, z dola začít!

Myslete na sebe, napravte sebe! ©Napravit
sebe, znamená in moravicís pomoci našim. Sami
na sobě začněte 8 reformou.

Hlavní věc je, abychom k těm, s nimiž ob
cujeme, byli upřímní. Naše názory o demokratis
mu jsou strašné. Náš lid- venkovský není demo



kratický: na každé vesnici mají mnoho distinkcí
a stupínků: sedlák, domkař,dělník... Jem ke
všem upřimnost. Ta zmůže nejvíce. — Co se týká
přednášek, tu třeba dáti bedlivý pozor. Ne nějaké
Jesklé, akademické přednášky, které nenesou ovoce,
nýbrž bodně věcně apocialit. Mluvit od duše k
duši. Velký spolek nemá nyní významu, neorgani
suje-li se v kroužcích, lokálně i věcně organisovat.«
— Pan prof dr. Tomáš Guryk Masaryk pověděl
moravským pánům studentům i naši intelligenci
mnohé pozoruhodné slovo. Po jeho mínění byl se
dal potírati klerikalismus nejlépe tímto receptem:
„Být chytřejšími a lepšími než oni aneb aspoň tak
chytrými a dobrými jako oni“.

Tak vida: Masarykovsko Herbenovské časo
pisy jiš po léta špiní klerikály, vydávají je za
-hlapce, nepoctivce, zpátečníky, lidi darebné — a
uajednou vyklouznou z Masarykových z úst slova,
která jsou zdrcující obžalobou posavadního reali
stickébo trbanatvi.

„Pokud nebudem mravnější a chytřejší neš
oni, neb aspoň tak jak oni, je marné všechno mlu
vení. Jaká je naše intelligence? ©Ukagujele na me
mravnost lidu, ukažte jen na nemravnost intelli
gence!“ „Proč nemá naše intelligence vlwu na idý
Protože nemá přesvědčení, prološe žije nemravně.
Vy budete téš tvořit tu inteligenci; nuše sačněme

slepšením sebe“.
Tuto sprchu pouští Masaryk na svá ctitele.

Nevíme, jak různé ty Hlasy, Osvěty, Listy, Obzo
ry, jak jejich redaktoři a intelligence Masarykova
slova přijmou, zajisté však suesou je klidněji,
než-li kdyby je prouesl některý klerikál. Pan prof.
Masaryk„zdokonalujea ušlechťuje“českouveřej
nost jíž celých patnácí let, ale po patnácti letech
neví si jiné rady, než-li přátelům svým raditi,
oby byli aspoň lak chytří, mravní adobří jako ti
klerikálové|

Po nesčetných příkořích, jichž se realisté na
klerikálech dopouštěli a dopouštějí: mobli bychom
glova Masarykova považovati za jakousi satistakci,
danou klerikálům. Tak šlechetným a poctivým
však p. prof. Doktor Garygue Masaryk není a ne
byl vůči klerikálům. Pan Masaryk dal naopak ve
schůzi moravských akademiků klerikálům také
mnobý štulec. S literatnrou, uměním, vědou a fi
losofií prý si pouze „Arají“. Díla a výtvory jejich
jsou prý slabé a neupřimné .. . . Nu výtky tyto
snesou katolíci zcela klidně. Doba 1900 let, ste
tisíce katolických učenců, filosofů, bvézdářů, ma
thematiků, přírodozpytců, lučebníků, lékařů, práv
níků, malířů, sochařů, hudebních umělců a skla
datelů atd. atd. vynikají nad Masaryku uspvů tak
jako on členy Komenského. Masaryk rozumí klers
kalismem politické vyušitkování náboženství.

Při tomto Masarykově názoru je především
mnoho perfidoosti. Klerikalismus je navrácení 86
ke Kristu, klerikálové chtí, aby lidé žili jak jim
to katolická věrouka a mravonka předpisuje. Ka
tolík, klerikál má ovšem zrovna tak právo proro
zovati politiku, jako každý jiný. Jesti zrovna tak
plnoprávným občanem jako evangelík, laterán, žid,
mohamedán, atbeista.

Kdyby katolíci využitkovali svóho nábožen
etví v politice, neroztahovali by se židé, prote
stanté a bezbožci v našem veřejném a parlamen
tárním životě jako dosud, nýbrž v katolickém Ra
kousko vládli by na celé čáře katolíci.

Co pan Masaryk pokrytecky podkládá ka
tolíkům, činil sám plnou měrou. Nikoli z přesvěd
čeví, ale z jiných pohnutek přestoupil k protestant
ství. Aby získal vládu, spojoval se s omladinou,
sbíral příspěvky na randalisty i anarchisty, spo
joval se se Staročecby i Mladočechy, s Němci, ži
dy í se socialisty, hledá popolaritu mezi studenty
v Praze, židy ve Vídvi a socialisty na Kladné
Aby se udržel nad vodami a dle možnosti došel
nadvlády, bude se spojovati ještě s mnobými.

Politicky přehled,
Z Vídně. (Dopis situační.) Říšská rada je

svolána na den 22. února k zasedání. Jak známo,
nalchali dajčnacionálové na svolání říšské rady a
německá strana lidová odepřela dokonce obeslati
vyrovnávací konference, nebude-li jí dána záruka,
že říšská rada svolána bude co nejdříve. Předseda
ministerstva dr. Kdrber vyhovél požadavku libe
reckého pana Pradeho. Ocitá se tedy dnes tam,
kde byl v loni hrabě Clary, když na počátku pro
since m. r, jednání o komproris, zahájené mezi
parlamentárními stranami bylo zmařeno Čechy,
kteří se zdrábeli zanechati obstrukce, nebude-li
dříve obnovena česká řeč služební. Neuzavře-li se
do 22. února kompromis mezi Čechy a Němci, a
neumožnísli se do té doby jednání parlamentární,
pak prý pracují Češi a Němci nikoli pro foedera
lismus neb centralismus, ale ve prospěch třetí
strany, která není ani centralistická, ani federali
stická, nýbrž která potírá ústavnost vůbec. Tak
naříká N. fr. Presse. Čechům prý nelze povoliti
dříve českou úřední řeč, dokůd není vyřízen celý
souborotázekmezi Čechy a Němci spor
ných. Parlament poskytuje prý Němcům i Slos
vanům příležitost, aby sami urovnali svůj vzá
jemný poměr a proto musí prý všecko na to vy
naložiti, aby parlament zachovali, Češi mají prý
dělnost říšské rady povolností umožniti. Mnoho

neděj me to aení, ale zkusit prý se to musí
Vláda prý vyloží také hned v první schůsi svůj
program v obledu národné politickém i hospodář
ském. Na českém radikálním křídle není k povol
nosti mnaohochuti a naopak dr. Stránský a jeho
přátelé chtí rozvinouti otázku vojenskou a hrozí
v otázce ohiere a povolení většího počtu vojen
ských nováčků o 50.000 mužů nejostřejší oposicí
a obstrukcí. Oproti tomu radí sopatrní státnície'
v klubu k největší rozvážnosti a střízlivosti. Při
pouštějí, že nejtvrdším oříškem pro českou dele
gaci po zaámé rozmluvě dra Stráoského s císa
řem bude vůbec otázka vojenská. Náš císař je pro
vojsko zaujat duší, tělem, i bude velice na tom
záležeti, aby otázky vojenské byly hladce projed
nány. Pro české poslence je to těžké, neboť zná
mo, že vysoké vojenské kruhy chovají vůči če
ským národním a politickým požadavkům noto
rickou nepřízeň. Jim by bylo vhod, kdyby Češi
bladké projednávání vojenských požadavků zmařili.
Umírnění Mledočeši e moravští Staročeši připou
štějí, že se stanoviska čistě národního nedalo by
se konečně proti antimiliterismu ničeho namítati,
leč kladou důraz na to že na vojenské záležitosti
pohlížeči třeba také z politického stanoviska. Není to
tiž žádné pochybnosti o tom, že Poláci, Jihoslo
vané, konservativní Němci a šlechtici, němečtí li
berálové i dolnorakouští antisemité povolí každou
vojenskou předlohu a že i proti vůli naši sežene
si vláde v otázkách vojenských vždycky většinu,
třeba ne z nadšení pro věc vojenskou, sle za do
bré slovo, které bude v budoucnosti tučně hono
rováno. Známo, že oposice Herbsta a Sturma proti
rozmnožení vojska a válečných nákladů r. 1878
odstavila Němce na 20 let od vlády. Némečtí lí
berálové si to zapamatovali a mladočeští poslanci
bojí se politických důsledků z odporu svého proti
vojenským předlohám. Jsou si vědomi, že vláda
pomocí paragrafu 14. stát. základ. zákonů prosadí

by snad svojí obstrukcí zmařili. Némci, aby si:
udělali na hoře dobré oko a aby si pojistili po
moc vysokýchvojenskýchkruhů, diplomaciea by
rokracie pro budoucnost učiní vládě v otázce vo
jenské všecko po vůli. Jim záleží nesmírné na tom,
aby Čechy prohlásili za nepřátele státu u urmády..
Němci počítají, že r. 1901. budou všeobecné vol
by do českého sněmu, vědí že v karii velkých
statků allodialních, kteří volí do sněmu 54 po.
slanců, mají mezi 401 voliči na 180 hlasů proti
asi 220 hlasům konservativníma českým.Némecké
banky a židé skupují stále větší počet velkostatků,
jich poměr se tedy lepší a konservativní většina
ztrácí pořád více hlasů. Pomocí nového chabrusu
německých bank doufají Němci, že k svým 70
blasům získají 54 hlasů konservativních, že seže
nou v Českém sněmu 124 hlasů proti 17 hlasům
fideikomisních velkostatkářů, 4 biskupů, 1 rektora
české university a 96 hlasům českých poslanců.
Němci doufají sebnati na českém sněmu většinu
6 hlasů, ale ty stačí, aby pak diktovali národní
smír a oktroyovali nepříznivé pro nás předlohy.
Jsovce pány ve vídeňském parlamentě i na če
ském sněmu odhlasovali by Němci třeba i proti
naší vůli a bez smiřovací předlohy v Praze a ve
Vídni a uzákonili by je proti vůli naší. Nám by
pak nezbylo nic jiného, leč kousnouti do kyselého
jablka a jistí trpký oposiční chléb v Praze i ve
Vídni O vládu v budoucnosti se nyní jedná, a
proto radí umírněná strana Englova a konserva
tivní šlechty k chladné vypočítavosti, aby věci
budoucí nebyli horší věcí přífomných.

O smířovacích konferencích soudí
čeští poslanci, že k obnovení národního smíru asi
nepovedou. V pondělí se v jednání opět pokra
čovalo. Český subkomitét jednal o sporných otáz
kách zákona o užívání jazyků u samosprávných
úřadů. Jednání valně nepokročilo. 13. února měl
český subkomitét poradu o opravě volebního řádu
na Český sněm. Projednány byly všecky zásady,
jež v opravě mají býti uskutečněny. Velkostatkář
ská kurie má býti rozdělena na několik volebních
okresů; poslanci za venkovskéobce mají býtirea
množení, okresy městské mají býti dle nynějšího
rozvoje měst změněny a má se dále zavésti 4.
všeobecná kurie. Němci nekladou navrhovaným
opravám žádný zjevný odpor, ale viděti ze všeho,
že by se rádi domohli práva veta. Rozbodnu'í o
volební opravě se nestalo žádné. Ve středu po
kračoval český subkomitét v rokování o zákoně
strun užívání jazyků u samosprávných úřadů.
V plenární pondělní schůzi delegátů z Moravy
nepředložila vláda zásady osnovy zákona o uží
vání jazyků při zeměpanských úřadech v mar
krabství moravském, zásady ty budou prý ale až
do čtvrtka, v kterýžto den koná se nejbližší schůze
konference pro Moravu, uvečeny v známost účast
níkům konference, V této schůzi jednalo se o
upravení užívání zemských jazyků u samospráv
ných úřadů na Moravě, po případě o návrhu
osnovy zákona, který podal v lonském zasedání
moravského snému posl, dr. Parma a soudr. De
bata byla také skončena; stalo se pak dohodnutí,

o stávajících různostech poradu konali členové
stálého vyrovnacího výboru a zároveň členové
sněmovních konferencí dr. Žáček a Gótz. Změna
volebního řádu do sněmu markrabství moravského

Až dosud volilo 19 voličů, majitelů fideikomis

(ních velkostatků 5 poslanců s tajitelé sllodial
ních velkostatků volili 25 poslaeeů.. K Úideiko

:telů tak zvaných vázaných velkostatků, kterédsou
; majetkem arcibiskupa olomouckébo, biskupa. br
I něnského, kapitol, duchovních řádů, světských

fondů a nadací. Těchto 39 voličů voliti má příště
ra- poslanců a nesvěřenské velkostatky na počet
příště 143' mají příště voliti jen »8poslsnců. Po
mocí 12 konservativních poslanců by česká strana
nabyla na snému v mnohých otézkách většiny a
centralističtí velkostatkáři by neměli oa snému
absolutní většiny jako dosud.

Usnesení konference máru v :
byla nyní ode všech 26 států, které ji obeslaly,
schválena. Ale schválení toto velké ceny nemá, jek 
nejlépe viděti z okolnosti, že krátce po ukončení ©
konference vypukla válka mezi Anglií a Zaválskem, .
Konference měla pěkný účel, učinila pěkná různá
usnesení ale vše zůstane jen na papíře a proto.
bude konference tato vždy jen »papírovou kon
ferencí.»

Hnatí v Erslktu. Vódcespojenýchstran irs-.
kých-J.obn Redmond vydalprovoláník irskému«
národu, v němž vyzývá k penéžitým příspěvkům a
poukazuje na to, že nynější krise anglické říše pos
kytuje irským poslancům nejpříanivější příležitost.
donutiti anglické politické strany k povolení home
rulu, uspořádati otázku půdy s odpomoci otstním
stížnostem Irska; radí Irčanům, aby vedli oposici
proti vládě v mezích zákona. ,

Pruský prine Jimdřěch, bratrcíseřeVi
léna skončil po dvou letech své politické poslání v
Číně a v Japonsku a vrátil se přes Terst a Vídeň.do
Berlína. Císař a veškerá arciknížata jej na nádraží

"slavně přívítali, Princ Jindřich, švakr ruského cára
"a. velkovévody Hessenského. byl hostem císaře,
' jemuž poděkoval za své povýšení na hodnost rakou
skébo admirála. .

Na bojlšti jihoafrickém daříseAngli

krát o vyproštění Ladysmithu, vždy v jiném směru,

cko tajil a ujistiljen,že:do 8 dní budo.vrLadys

jihovýchod k Escourtu a Pietermaritzbusku, po

stavnímu městu D'Uřbanu, odkudž dostával po
u oři zbraně, střelivo, potraviny a posily. Buller
musil dostati mezi Colensem a Ladysmithem dů
kladný výprask, když se obával sám, že by mohl
býti od burův zrovna tak zaskočen a sevřen, jako.
general White v Ladysmithu. Anglická vláda míčí
o porážkách svých vojsk jako zařezáma. Mlčení;
toto působí v Londýně horší sklesnuté myslí než-li:
otevřené přiznání kstastrofy, Anglické posádky v
Ladysmithu a Kimberley: odkázány jsou již jen
na koňské maso; jejich kapitulaci očekávají Ar
gličené každým. okamžikem. Vojska generála Ga:
tacra a Clemens utrpěly velikouporážku u Slia-.
gerfonteinu a musili Angličané ustoupiti až k Rens
burku v severním Kapsku, protože burové hrozili
levé jejich křídlo zaskočiti. Maršálek Roberts me
šká u Modder riveru na hranicích Oránska a k bitvě
s bury může dojíti každým okamžikem. Přadoí
stráže anglické a burské utkaly se již v prudkých
bitkách. Protože burové u Dozdrechtu, Moltana a
Rensburka vítěží, tedy se patrně nebojí, že
by generál Roberts u Modder riveru zvítězil a
Kimberley osvobodil. Naopak generál Boberts
musí se spíše báti, aby dráha z Kimberloye do
Kapska vedoucí nedostala se do moci busův,„kteří
ohrožují dráhy z Moltena na Steinsburk, Middel.
burg, de Aar a na jib k přístavním městům vě
doucí. Angličany stojí jiá válka přes 1.000 mili+
onů korunu a za to utrpěli dosud jes porážky.
Při tom doufají pořad v konečné vítězství. Mají
prý k disposicizještě409.000 branců (l)a do jižní
Afriky mohou prý ješte 130.000 mužů, ovšem ta
kových, kteří neumí střílet z pušek ani zděl,
kteří nejsou vycvičení vojáci. Vždyti výkvětu an
glického vojska se vytýká, že střílet neumí.

Rusko pošinuje svá vojska z Kavkazu ne
hranice perské a afganské. Své dráhy spojí skra
Persii s perským zálivem, aby tak opanozalo obcho«
dní cesty do Indie a zemí okolních. Dráby proje“
ktované mají býti do tří let dokončeny. Rusko
vede politiku míru, ale kdyby mů v ní byla pře
káženo, nebude váhati tasiti meče — tak posu
zuje » Journal do Débats nynější situaci, kdy Ru
sko se zbraní v ruce dostavilo se u brány Indie,
Heratu, a kdy opanovalo hospodářsky v Persii,
Tak soudí i ruské listy, jež s důrazem dovolávají
mírumilovnosti carovy, ale poukazují, že nikdo
uesmí se dotýkati ruských příspěvků. Kdyby překá“
žeti chtěl někdo životním potřebám ruským, spus
tily by pušky a děla naše samy sebou dokládá
petrobradský orgán. V Londýně působí nové asie
jské pokroky Ruska velmi nepříznivé, vláda všek
nesmí tentokráte si ani dovolit hrdopyšného řin
čení šavlí, kterým lekala odpůrce. Nad Kuškém,
jek zdopisu v » Nov. Vremeni« vysvítá, mají Ru»
sové do koncepevnost se zevními tvrtemi, která
ovládá tu krajinu, Počet ruského, vojska byl v této
končině uveden na takovoumíru, aby pro případ
útoku Afganci mohli býti skroceni, a pro případ
obsazení Heratu Ang'ičané odraženi. Co se Persie
čýče, poukazují »Moskovskija Vědomosti,» že ruská
baaka již dlouho jest v Teberanu v činnosti a puj



čku. Persii. ponešují za zlomení vlivu saglického
+Ca Aogličené saustředují své síly proti Boerům —

praví konservativaí'list moskevský — Rusko seu
jelo privilegované postavení v Persie. Především.
vidí v tom prospěch hospodářský. Ruský obchod s

„Persii obnáší nyní 45 milionů rublů ročně. Jest
všakteprve v začátcích. Cesta nyní již od Chvali
nského moře provedena a železnice usnadní vzáje

„mnost rusko-perskou. Průmysl ruský značně zase
může pomoci Persii.k většímu blabobytu, posěvadá
potřebuje surovin, skteré v horkém její podnebí ae
daří nebo dařiti mohou. »Sblížení na základě vaá
jemných bospodářských prospěchů=, nazývají »3.

VV.»nové toto vystoupení Ruska v Asii, Ovšem sblí
žení slabocha -s obrem „má politický význám jiný.

JJest to podání se jeho vlivu a moci.

Drobná obrana.
Jesnité a vědy. Roka 1887měl senátor

«Ginty v „bílém domě“ ve Washingtonu feč o slav
ném-missionářijesuitskémJakubu Marguet
tovi, který byl zván „otcem Jakubem“ a 8 jed
ním »Francoazem objevil břeh řeky Mimsisipi a
sejména mezi Indiány zdáraě působil. Řeč Ginty
ova „končilaslovy: „Kdekoliv se zdvihá kříž, jeho
milé světlo zahání tmavou noc barbarství. Proto
chceme Marguettovi vykázati misto, které mu ná
leží mezi největšími velikány severní Ameriky,
aby naše dítky a vnukové ctili « jemuitovi tom
badatele, přítele vlasti, apoštola“,

Jak se mé říditi dlecése králové
hradecká, tomu nejlépe rozumí bezkon
fessník Hajm a k helvetůmodpadlý dr.
erbem. — | Stanesli se v diecósi něco pohoršli
vého, tu se bubny a troubemi roskřikaje: Hleďto,
toble se děje ©„Brynychově“ diecési. — Chce-li však
blskop nějakým rozkašem nebo zákazem diecési svou
pohoršení ubrániti, tu p. Hajn hází bláto na biskupa
zase a nalezáme ho v řadách obranců nekázně. —
„Jenše jsme ještě nikdy neslyšeli, aby se bezkonfesníci
a odpadlící pletti do úřadu taky pastorům nebo rá
bínům; tam u nich je ovšem všecko krásné a čisté
jako andělé v ráji a hvězdy na nebi, —

Mravní rozhořčení. — Jaoujistí pánové,
dateří se „mravně rozbořčají“, když klesne kněs ka
tolický. Ale, když se nemravnosti dopustí žid, tu jistý
pán mlčí; patrně proto, že mlčeti jest — zlato. A když
nedávno ženatý pastor stropil hrozné věci s dětmi, tu
40 nikdo „mravně nerozhořčil“. A když nedávno smisel
pastor po jistých pletkách 6 brobařovou dceroo, tu se
taky uikdo „mravně nerosbořčil“. A kdyš některý
mrasní rozbořčenec nad pádem katolického kněze padne
sám, tu se rovněž „mravně nerozhořčnje“. Naopak,
zkušenost učí, že největší nremravové nejvíce se „mravně
roshoččají“ nad církví katolickou. Hledají v tom útěchu
evého vlastního špatného svědomí.

Drobné zprávy.
De okresního výboru byl zvolennámě

stekparkmistrůvp. accbitektViktor Welnbeogst
na místo odstěhovavšího se p. inžen. Tomáše Subrady.

Stříbrnom svatbu slavil tytodny starosta
měssa Josefova, p. Jindřich Traxler v nejužřím krubu

rodinném,
Vojenský kapelník J. Rippel od42.

c, a k.; pěšího ploka vyznamenán byl virtember
ským Bedřichovýmfádem III. třídy. Pan kapelník hral
totiž v Náchodě před virtemborskou královnou.

Šeredné počasí panuje v Čechách,na Mo
ravě a vo Slezsku od minulóbo pátko. Déšť ne střídá
s velikými cbumelenicemi, tání s mrazem. Na Moravě
1 v Čechách napadly spousty snčhu, takže v sobotu,
v neděli, pondělí atd. máme nejkrásnější saniče. O pa
lední nastává hrdinové opět odleva a jest nebezpečí,

- že povatanou veliké povodně, bude-li sníh rychle táti.
Škodlivé výpary a mlby množí opět nebezpečné chřípky
a různé vnitřní nemoce.

Světelné obrazy. Dne 24. a 25. února
uspořádány budou v Královéhradeckém divadle Klic
perově dvoje výklady se světelnými obrazy. Pro mlá
dež při představení odpoledním uchystány jsou vý
klady „O vodě“ a „Z Čech do Říma“; mimoto
připojena bude řada zábavných, skvostné malovaných
obrazů „Kočičky“. — Při večerním výkladu před
nesenybudoustati „Pod věčně modrýmnebem“,
„0 měsící“ a Vevlastijihoafriokých hrdí
pů“, Zajímavé tyto výklady provázeny budou více
než 150 světelnými obrazy, vrhsnými velikým skoop
tikem anglickým. Čistý výnos věnován „Místnímu
odboru Národní jednoty pošumavské“ —
Světelné obrazy, přivedeny byvše na nejvyšší stupeň
dokonalosti, ziskávají si stále rostoucí přísně; mimo
Jaroměř, Žamberk a Náchod, kdež již výklady uspo
řádány byly, chystají se zejména také v Týništi, Úplcí
a Hronově. Donfáme, že nalezneme hojně přátel také
v Hradci Králové, neboť tak bude možno získati serii
vždy nových a časově zajímavých. Doufáme, že v jiných
semích jako v Německu, ve Francii a v Auglii pořá
dají se předuášky se světelnými obrazy pravidelnýně
ba i v Aoglii přispěl v loni stát 50.000 zl. na za
koupení světelných přístrojů. Místní odbor Národní
jednoty požnmavské ziská tím nový pramen příjmů
voprospěch našich zápaaících menšin v uzavřeném území.

Filharmonie v Hradci Králové koné
své fádné koncerty ve dnech 24. a 2Ď. března t. r.
Na programu jest mimo jiné Dvořákova velkolepá
symfonická báseň Vodník a Beethovenova Symfonie
(omel, což nálešitě charaktorisuje uměleckou výši
prodokoa Podrobnosti programu oblásíme co nejdříve.

Sportovní iklkah. Pro obdobípostníchystá
výbor dva literární večery. Za členy přijati pp.: J.
Geissebreiter, úředník zálož. úvěr. ústaru“, Dr. J.
Kavalír, advokát, J. Mattoš, sládek a J. Řehák, m.
svěrolékař. Výbor ustavil se následovně: Náčelník od
bora cyklist. pan F. Lokeš, c. k. živnost. kommisuf,
odboru pro bry p. Dr. J. Hrouzek, odboru šermíř
ského p. inš. Stejskal, odbora turistického p. O. Vojta,
m. důchodní, jednatel pan Dr. B. Tolman, zpravodaj
p. imap. Buriánek a správce domu p. prof. Dr. Hruška.

Ples jednoty katolických tovaryšů

minelá, ačkoliv výrobní | společenské poměry json
letos všem zábavám ne závadu. Ples poctily návštěvou
četní vzácní bosté z krubů úřednických a duchoven
ských, uvádíme zejména p. státního návledního Ma
toaše a p. sabetitute JUDra Habáčka. Prostorná dvo
rana „Adalbertina“ našla u všech tenčících svrcho
vané uznání vzdor všem kletbám sdejších antikleri
kaloích a flosemitských krahů. Kdo obce míti při
taoei požitek, nedbá na politickou agitaci a jde do
„Adalbertina“.

Navenkovské knihovny bohoslovců
královéhradeckých bylydálezaslánytytodary:
10 kor. daroval vsdp. Ant. Suchánek, rektor U. se
minéře, 5 kor. vJp. V. Bobr, kapl, v Čermné po 4
kor. vdp. Dr. Fr, Šalc, prof th., Dr. G. Domabyl,
prof. th., vsdp. Dr. Jen N, Soukup, čest. kan. aprof.
tb., vdp. Dr. J. Hejčl, spíritual b. kn. sem., vdp. Dr,
J. Jindra, vicerektor, b. kn. semináře, vdp. Dr. Fr.
Beyl, rektor b. Borrom., vdp. Vác. Frůhbaner, gymn.

ba, „ vp. Dobr. Orel, vicerekt, b. Borrom., vp. Fr.a, kaplan v Lakavci, vlp. Vino. Jandík, kaplan
v Úpici. po 3 kor.: vdp. Dr. Ferd, Beneš, prof, th.,
dp. Ant, Hrubý, ředitel bisk, Loihtiekárny, dp. Vlad.
Sckera, katecheta v Rudolfinu, vdp. Dr. Kur. Truxa,
řed. dívč, paedag v Kutné Hoře, dp. Jos. Semerád,
far. v Potěbách, vdp. J. Hejtmánek, vik, v Něm. Bělé,
váp. J. Přibyl, c. k. prof. v Jičíně, 2 K 80 hal.: vdp.
Václ. Kudrna, far. a děk. v Kuněticích. po 2 kor.:
vdp. Dr. Jos. Mrštík, prof. th., vdp. Fr. Kerner, kon.
rada, vdp. J. Veverka, kat. uč. úst., dp. Ricb.Černý,
voj. kapli., dp. Ant. Paalns, praef. uč. konvikt., vdp.
Fr. Malý, děk. ve Smidarech, vdp, Jou. Šrámek, děk.
v Nov. Bydžově, vdp. Vince, Kleprlík, děk. v Rych
nově p. Ko., dp. J. Klapálek, far. v Sloupnici, dp.
Fr. Koteo, farář v Čachotíně, dp. Jos. Janský, farář
v Křivsoadově, dp. Jind. Kučej, far. v Lanžově, dp.
Frant. Jelínek, správce polepšovny v Králíkách, dp.
Ant. Boukal, farář v Pecce, dp. Jan Kaska, farář
v Kuklenách, vip. Fr. Kraus a Jos. Paulus, kaplani
tamtéž, vipp. Václav Zórnig, kaplan ve Vosicích, dp.
Vue. Laštovička, farař v Chotěboři, vp. Vojt. Leb
duška, kepl. a vp. J. Forman, kapl, temtéž, dp. Al.
Dokonal, far. v Zámreko, dp. Vinc. Erlebach, farář
v Bystróm, vp. J. Moravec, kaplan tamtéž, vp. Josef
Hypě, kapl. v Šlapánově, vp. J. Hladký, kapl, v Něm.
Bělé, dp. Mik. Simon, far. ve Svratce. po 1kor.: vlp.
Fr. Šebestík, kat. v Polné a dp. far. úřad v Potštýně.
Vdp. Váci. Flodermann, c. k. prof, professor v Trut
nově daroval koiby. Jménem všech těch, kterým se
se tyto laskavé příspěvky knih dostane, co nejácti
vější díky vzdává a o další příspěvky prosí Frant. J.
Strnad, t. č. jedna'el knib. odbora.

Konkurs firmyZadrobílek-Seyfried
v Kuklenách ukončen dobrovolným narovnáním. Věři
telé se spokojili eplátkou 409, na veškeré své kon
kursní požadavky.

Kněz naší diecóse dostal rozličné listy vý
brůšné květomlury. Na důkar, kam až sahá drzost
jistých protežovaných individní, stoj toto: „Sie ha
ben in Polca alles gemacht, Rache muss kommen l“

„Pomsta sa Polnou kdykolil“ Poslední pak visitka
zní: „Loumpe černej tvá brožůra a tvůj přednášky tě
bude mrset“, — Nuže jen dál šmokové, o uvítání jest
všdy důbladuě postaráno.

Na obranu českého mároda. Dosudne
byl vydán obšírnější spis, který by cizinu, blavně
Němce, poučil o národnostním boji národa českého.
Tyto dny vyšel jazykem německým epis s názvem:
„Der Nationálitáten und Verfansangsconflikt in Oester
reich“ von Radolf Vrba. V Praze 1900. Nákladem
vlastním. Cena episu jest 3 kor. 40 haléřů. V komiel
knihkupectví Cyrillo-Metbodějského Gust. Franzla v
Prate—I. Melantrichovaulice. Spis lze též objednati
u spisovatele R. Vrby v Košířích č. 193 pošta looo.
Dávejme spis ten do rukou těm, kteří českýnárod
snají jen z jedovatých řádků „Neue Freie Presse“.
Spis oplývá bobatým materiálem statistickým a mé
trvalou cena pro politiky s vzdělance vůbec.

Uznání vědy zvěrolékařské — za
zehramicemi. Jak dovedousi vážiti důležité vědy
veterinární v cizině, o tom nejlépe svědčí oběžník ba
vorské zemské rady rolnické, Vdobě nynější, kdy
nesaslouženě a neoprávně pohlíží se na gvěrolékař=

zpátečnické názory i od vzdělancův, vede snad
k lepšímu, proniknou-li památná slova doveřejnosti,
ješ vyšla z úst knížete Ludvíka Bavorského, jednoho
£ nejvzdělanějších knížat německých. Na žádost zem
ské rady veterinární sešla te somská rolnická rada
bavorská, aby za předsedníctví knížete Ludvíka roze
hodla, jakého stupně předvzdělání je potřeba ke stu

Návrh veterinerní rady bavorské

sněl: matoritní vysvědčení z gymnasis (0 nás jiš
před několika lety zavedeno pozn. red.) Když byl
referent Dr. Vogel návrh dostatečně Oddvodníl p
vstal kníže Ludvík a pravil: „Žádný z návrhův rady
nebyl mně tsk sympatickým a nezdál se moč tak dů
ležitým jako ten, kde žádá se jako předvzdělání pro
stadia zvěrolékařská maturitního vysvědčení. V ča
sech nynějších není pouze úkolem zvěrolékaře, aby

al a Ječil choroby, an má dnes daleko vážnějšé
a důležité pole činností, při vykonávání policie veto- *
rinární, při bádání potravin člověka vegetabilních i
animálních, na poli bakteriologie i jiných odvětvích
vědy veterinární tak konečně důležité, vysoce vážné
a nezbytné, že zdolat obtíže studia mohou toliko lidé
dachs bystrého s obětavého. Vzbledem k tomu nesmí
věda zvěrolékařská zůstávati zpět, nezaslouženě ane
oprávněně, aby se ns ní bledělo z vysoka, ale ons
mnsí býti postavena vzbledem ku avé vášností na
roveň jiným vědeckým odborům a jest mým přáním,
aby spojena byla s universitou jako fakulta veteri
nární a tím odčiněno bude nejlépe ono nezasloužené
penfžení a věda zvěrolókařaká nalezne náležitého usná
ní a vážností, tak jak toho zaslahuje. Návrh referenta
Dra Vogla přijat na to jednohlasně. K tomu pozná
mek není potřeba, to mluví samol

Millony pro Hilsnera. „DeutechesVolk
ablatt“ připomíná za příležitosti 162. výročního dne
popravy židovského ministra financí Sůesa-Oppenhei
mera ve Wůrlembersku (4. února 1738), že židovatvo
nynější zrovna tak vynakládá všecko, aby vraha Hůle
nera zachránilo od zaslouženého trestu amrti, jako ši
dovstvo tehdejší chtějící pomoci Sissovi-Oppenheř-“
merovi. Akce ve prospéch Hůlsnerův ujal se dle onobo
lista spolek „Oesterreichiech-israelitische Union“ ve
Vídní Spolku tomuto náleží též posl. říšský Karreis
a obecní radové Goldachmidt a Lucian Brunner.
„Deuteches Volkablatt“ otiskuje pak doslovně provo
lání ke sbírkám spolkem tímto vydaná, kde se židov
stvo „vůči nastávající revisi procesu polenského“ vy
zývá, aby v námahách k objevení pravého pachatele
s dvojnásobnou energií pokračovalo! Na dosavadní
„pátrání“ vydal prý spolek již několik tisíc zlatýcha
nyní prý appeluje na další „dobré židovské vědomí“
těch, na které pe obrácí.

Ministerstvo orby vydalodle$ 17.stanov
rady průmyslové a hospodářské definitivní jednací řád
rady bospodářeké, Béřese v něms malýmizmě
nami zřetel k usnesením posledního zasedání rady.
Ministerstvo zamýšlí od oynějška svolávati rada pra
videlně každý rok na jaře a nu podzim. Delší dobu
před tím mají se sejíti sabkomitéty. Letošuí jarní za
sedání hospodářské rady má se konati v březnu.

Převod jmění sirotčích pokladem
hromadných na zemské banky hypo
teční. Svéno času jsme seznámili čtenáře své a asne
šeními „všeobecného avazu rakouských společenstev
bospodářských ve Vídni“, učiněnými v představenské
achůzi dne 27. března 1899, kterýmiž bylo vládě do
poručeno, aby přenesla hypoteční obchod bromadných
sirotčích pokladen ne zemeké banky bypoteční (což
ve všech zemích, kde tento systém sirotčí správy pe
něžní trvá, jest uyní možno), i aby z uvolněných
takto reservních fondů byly udíleny zapůjčky bospo
dářekým společenstvům, úroky jejich pak aby se vě
novaly na zřízení a vydržování sirotčinců a dětských
útulen. Návrh ten v Čechách arci se skřížil se 6ně
movní akcií, která vrcholila v osnově zemského zá
kona, jímž mělo býti nařízeno odevzdání reservního
fondu českých hromadných pokladen sirotčích do správy
zemské k účelům cbudinské péče sirotěí, Zatím čilý
navrbovatel výše uvedené resoluce, řiditel rakouské
zemské banky hypoteční Hattingberg, nelenil a dal se
s vládou do vyjednávání o dotčeném převoda na by
poteční banky, při čemž by část fondu reservního 80
dala k disposici ministerstva orby k účelům výše ře
čeným za mírný úrok, část úrokového příjmu všěsk
ministerstva spravedlnosti k účelům bomanitním, ovšem
blavně v oboru sirotčím. Vyjednávání dospěla tak da

leko, že před pěkolika dny j.ž docíleno dohodnotí o
smlouvě mezi dolnorakonskou bypoteční bankou zem
skou a vládou, dle kteréhož by všecky bypoteční po
bledávky sirotčích pokladen mají býti podrobeny na
příště uucenó amortisaci po příkladě hypotečních za
půjček z peněz sírotčích odpadnouti, odevzdávaly by
se přiště nové sirotčí peníze prostě bypoteční bance,
kteráž by měla povinnost je zůrokovati, eplatné části
jistinné vypláceti, o uložení peněz v race její zůstá
vajících pečovati. Rozumí se, že by hotovostí přebý
vajících především ukládá ve svých zástavních listech,
čímž by obdržela ku prospěchu své dlužnické klien
tely veliký vliv na Kurs těchto listů. Atcit, aby rol
pictro v těch krajinách, kde dosud zápůjčky ze si
rotčích pokladen od soadů dostávalo, nemělo ze ztráty
této výhodné příležitosti ojmu, musilo by jinak pe
čováno býti o udržení snadného styku 8e zemskoa
bankou bypoteční. — O ten mají se dle dolnora
kouské úmluvy soudcové venkovětí sami starati radami
a udílením návodů. Dle doslechu již i moravská zem
-ká banka bypoteční o podobnou smlouvu jedná. V
Čechách, zdá se, zatím jest krokům podobným na zá
vadu výše dotčené usnešení sněmovní,

Jak zabráníti vylidňování rolmi
obých obcíť Naši hospodáři a hospodyněnaří
kojí si stále více, že nemohou ndržeti ve službě do
bré děvečky a čeledíny, ba že často jich vůbec ani
nedostanou, takže v době orání, setí, pletí, okopávání,
dní atd. ocifají se v největších nesnázích, neboť pozdní
setí, pozdní pletí a okopávání ohrožují množství i ja
kost sklizně a nemohou-li se posekané obilí, vyoraué
brambory a řepy zavčas akliditi, přicházejí více méně
na zmar aneb trpí sklizeň na jakosti. Protože země
dělské dělnictvo v mnohých obcích nemá po mnoho
neděl, ba i měsíců žádného zaměstnání a vdělku,
tedy se stěhuje do měst, kdež v továrnách dostává
stále celoroční zaměstnání anebo má aspoň větší pří.
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ležitost k výdělku. Jedním s prostředků, aby si ho
spodáři a obce udrželi zemědělské dělníky jest, kdyš
provejmou nádenníkům kus polička. Tím je připou
tají více k rodné hroudě, poskytnoujim možnost, aby
v zimních a jarních měsících měli z čeho žíti, aby si
mohli po případě něco zahospodařiti pro případ atáří
a pro' lepší vychování a zaopatření vlastních dítek.
Kdo má najaté dva,tři korce pole, snaží so zakoupiti
sobě vlastní poličko. Své nepatrné polnostiobdělá
nádenník, podruh neb baráčaík snadno a mimu tv
nalezne práci a výdělek povětší část roku u větších
rolníků a maloatatkářů. Takovýnádenník zvské polní
práci a přidržuje k ní také evé odrůstajíci děti. Nic
neváže tak pevně k venkovské půdě, jako pouto vlast
nické. Starousedlíci měly by proto obecní pozemky
dle možnosti co nejvíce pronajímati zemědělským pra
covníkům. Pak-li by platili za korec o 1 neb 4 ko
runy méně nájemného, získají to atarosousedlíci jinak,
neboť pojistí si spolehlivé a dobré dělníky, kteří po
zemky jejich dobře znají. Může-li ei nádenník a dom
kář vydržovati kravičku a prasátko, pojistí si lepší
potravu a přebytečný výnos z+ mléko, máslo, tvaroh,
slepice, maso atd. může ei zahospodařiti. Kde jsou
obecní pastviny, mají se učiniti přístapnými též pro
dobytek chudiny. Jiná na venkově dosnd špatně ře
šená otázka jest zaopatření zemědělského dělnictva
v případě onemocnění. Dosud je postaráno jenom o
čeleď potad, že povinnost nemocenského zaopatření
vložena jest čeledním řádem na zaměstnavatele. Po
savadní zaopatřování nevyhovuje však ani čeledínovi
ani zaměstnavateli. Snad by se měli hospodáři z celé
farnosti neb celého okresu spojit a za celoroční po
platek 2 korun mohli by opatřiti uvé dělníky v okresní
nemocnici zrovna tak, jako to činí čelední nemocen
ské pokladny v Praze, do nichž platí službodárci ce
loroční poplatek 2 koran. Pro případ stáří by se dali
zemědělští dělníci nejlépe zaopatřiti, když by posa
vadní závdavky a přilepšovací dary se jim uložili do
zemského pojišťovacího fondu císaře Františka Josefa
a tím Ly se jim po dokonaném 65, 60 neb 65 roce
pojistil přiměřený celoroční důchod. V „případu ne
schopnosti k práci pojistil by se jim ovšem rovněž
takový důchod, byť by snad byl i trochu menší. Vě
domí, že pro případ nemoce, neschopnosti k výdělku
a stáří bude zemědělský dělník zaopátřen, zachovalo
by ho povolání zemědělskému. Přednášky a knihy v
zemědělských a čtenářských besídkách -měli by uči
něny býti zemědělským dělníkům přístupné, aby se
odborně a všeobecně vzdělávati mohli. Yzdělaný děl
ník je lepší.

„Nás Domov“, ohlíbevýa nejlucinějšíčeský
obrázkový čtrnáctidenník zábavně-pouěný pro lid, na
nějž lze se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš Do
mov“ v Zábřebu. Přeplácí se poloročně jen 2 K 40
h, celoročně 4 K 80 b i a poštou. Právě vydán ro'
níku IX, sešit 3. s tímto z>jímavým, poučným a ros
manitým obsahe:.

Dobrovolnédary na stavbu chrámu
Páně v Opočnlel občanů z Opočnicev r. 1899,
Jméno darovatele: Plochý Václav 23 zl. 98 kr., Jan
Vrbenský 65 zl. 95 kr., Fipla Josef 61 zl. 06 kr., Jan
Mikšovský 63 zl. 26 kr., Jombor Jiří 65 zl. 55 kr.,
Novák Václav 62 zl. 31 kr., Čermák Vojtěch 33 zl.
90 kr., Marie Vlková 8 zl., Herčík Václ. 91 zl. 70 kr,
Jiřánek Václav 17 zl. 88 kr., Neték 8 zl. 50 kr., Bukač
19 zl. 96 kr., Liška František 16 zl. 90 kr., Herčík
František 11 zl., Herčík Jan 5 zl., Vrbenský Václav
29 zl. 05 kr., VrbenskýFrantišek46 zl, 88 kr, Ha
vlíček František 8 zl., Fipla Jan 40 zl. 96 kr., Josef
Kubelka 33 zl. 80 kr., Bittmon Václav 29 zl. 85 kr.,
Vrbenská Marie 7 zl. 30kr., Miller František 17 zl,
90 kr., Mikšovský Václav 42 zl. 50 kr., Jiránek Matěj
17 zl. 75 kr., Karka Vojt. 43 zl. 72 kr., Drahokoupil
7 zl. 17 kr, Kukaň František 40 zl. 76 kr., Váňa Fr.
12 zl. 65 kr., Tichý František 9 zl. 16 kr, Jiroudek
12 zl. 69 kr., Říha domkař 34 zl. 45 kr., Jiroudek
Jan 11 zl. 88 kr., Jan Procházka 16 zl. 86 kr., Zá
lobík František 3 zl. 09 kr, Růžek 5zl. 50 kr., Váci.
Jombor 16 el., Jombor František 8 zl, Čeněk Štěpán
5 zl., Liška Josef 8 zl., Mikšonský Pavel 11 zl., Šakal
Matěj 6 zl., Chrostný Jan 18 zl, Kukaň František
10 zl., Kukaň Jan 10 zl. 60 kr., Chalupníček domkař
8 zl., Roubíček Frant. 10 zl. 60 kr., Špína František
12 zl. 76 kr., Slovík Jiří 6 zl., Kobontek domkař 9 sl.,
Kysilka Josef 3 zl., Josef Mivik 3 zl., Frant. Herčík
3 zl., Matějka Václ. 36 zl. 50 kr. Janoušek Vojtěch
12 el., Vocásek Jan 15 zl., Jan Kroutil a Kučera 6
zl., Václav Janoušek 2 zl. 60 kr., Šorm, řidící učitel
5 sl, Zajíček hostineký 5 zl., Žák Theodor6 zl., Lelek
František, tesař 3 z). Vlková Marie, dělnice 1sl.,
Moravec nádenník 50 kr., VIk výminkář 2 zl, Žák
Th. výslužbě řidící 10 zl., Vondraška nádenník 1 zl.,
Novák kovář 2 zl., Styblík kolář 5 zl., Homola ho
stinský 1 zl. 50 kr., Kukaň Alois 1 zl., Kukaň Váci.
cestař 1 zl., Holon nádenník 50 kr., Vik nádenník 50
kr., Šalák obuvník 1 zl., Pejznoch domkař 2 zl., Mik
šoňský obuvník 1 zl., Fipla obuvník 1 zl., Fink isra
elita 1 zl., Zděněk Jan 3 zl., Kubelka obchodník 5 sl.
činí úhrnný 1269 zl. 98 kr.

Zvěsti z východních Čech

Z Kelíma. Naobzorunašemznova se objevnje
redaktor nedávno zaniklého „Oblasu doby“ Pelant.
Jezdí po okolních bohatých evangelicích, aby sebral
odběratele, fedrovatele a podporovatele nového listu,
který míní a čáslavským býv. svým dopisovatelem,
úředníkem tamního cukrovaru Jahodou založiti v ně
kterém polabském městě a tendencí, jakou sleduje re
alistický Massarykův „Čas“ — židovsko-helretskou.

e se jim podaří tato akce, o tom ani dost málo ne
pochybujeme; jsou evangelické kraby našeho a sou
sedních okresů dosti zámošny a proti svobodomyslným
mladočeským orgánům jakai zaujaty, ač jim tyto
hledí sloužiti, ja mohou, bez ohledu, že mají většinu
odběratelů mezi katolíky. Upozorňujeme na chystanou
tuto akci, aby nedali se snad někteří z katolíků chy
titi na novou tuto vějičku. Pelant svým rodaktoratvím
u nás osvědčil přímo infernální nenávist proti všemn
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katolickému a naprostou bézohledňost k
citům, hanobě a štve co nejosobně

Ze Zbraslavie. Dne4. února Gstavilse tu
odbor Matice Školské, kterého jsme dosud citelně po
utrádali, protoženebylo povsbusovatele vlasteneckého
snažení.Sbírky pro „matička“ konané vykazovaly tak
slabý příjem, že bylo nám časem až stydno. [an říd.
učitel zeman chopil ee konečně myšlénky této a pro
vedl ji ne zdarem. Nejen město ale celé okolí bralo
podílu na důležité organisaci této. Při volbách zvolen
byl jednohlasně za předsedu zařizovatel p. říd. učitel
Fr. Zeman, za jednatele p. V. Robovský, učitel, za

okladníka velp. T. Koutník. Do výboru pp. říd. uč.
k. Fiala z Červ, Janovic, říd. uč. A. Šnor s Bobdán

če a lesmistr B. Havlík z Ostrova. Novému odboru
přejeme hojně zdarul

Z Bychnova m. Km. Bývalý porkmistr,
nebožtík pan dr. Smrtka, zastupoval město jakožto
starosta přistavbě lokální dráhy Čelakovice-Bychnov
Solnice. Říkávalvždy, že si dá platit jen hotové vý
lohy, na něž dostal také přes 2.000 zl. zaplaceno.
Tato jeho obětavost a nezištnosť byla také na výsosť
velebená, jak to lokální patriotismus ve zvyku mívá.
Nyní přihlásila pozůstalost za práce se stavbou lo
kální dráhy palmární účet přes 20.000 rl, Posmrtní
tento požadavek vzbudil v celém městě i v městském
zastupitelsšvu úžas a podivení. Odvolávajíc se na uji
šťování zvěčnělého pana starosty dra Smrtky, nebude
ovšem město požadovaných 20.000 zl. pozůstalosti platit
a tak vznikne vpor, který asi nejméně prospěje pozů
stalosti p. dra Smrtky.

Z Chomntie. (NováRaiffeizenovka.Novýob
vod zdravotní) V naší obci utvořil se po přednášce,
kterou měl Jos. Hlavaa, farář, „epořitelní a záložní

čase již está Raiffeisenovká v Novo-Bydžovském
okresn. Také od 3. února máme zde-nový zdravotní
obvod se sídlem v Chomuticích, ku kterému patří tyto
obce: Chomutice, Malé Chomatice, Nevrátice, Obora,
Sobčice, Liskovice, Teresiedary, Třtěnice, Nové a Staré
Obnišťany, Nové a Staré Smrkovice. — Obvodním léka
řem ustanoven p. MUDr. Adolf Keyzlar, dosavádní
praktický lékař v Chomuticích. Tím vyhověno přání
a potřebě obyvatelstva a slavnému okresnímu zastu
pitelstvu v Novém Bydžově budiž za to zasloužený dík.

Z Dohaliček-Sádove. Oschůzinaší jed
noty přinesly jste již obsáhlý referát. Dodávám jen,
že ve schůzi byly zastoupeny všecky osady naší far
nosti a četné ženy a dívky z Klenic, Sovětic, Čistěvsí
atd. Po dokonaných přednáškách ve-volných návrzích
byl p. předseda jedním z členůa aice p. Václ. Bran
nem, truhlářem ze Sádové, požádán, aby o účeli kat.
jednot bylo ještě promluveno; neboť cestující — ma
jí-li někam dojíti — pravil, musí teké dobře cestu
vytčenou znáti. Přání tomu bylo vyhověno a účel
kat. Jednot znova byl posluchačstvu připomenut nej
dříve stanovami a pak kratičkou řečí a sice v tom
smyslu, že účel těch jednot jest, -nejvíce buditi nábo
Ženské a spolu vlastenecké, národní vědemí oproti

jednotlivé kat. spolky jsou ty pevné pilířenovostav
by na obrození a obnovu společností lideké, še jsou
ty dobře pořádané voje, které jako důstojníci se svým

sení duší lidských. Jednotě přibyli noví zase členové a
sice: Frant. Brožek, řezník z Dohaliček, Jan Novot
ný mladší, rolník z Dohulic, Jan Hlavatý, hostinský
z Mokrovous. Jan Bednář, starosta obce Třesovice,
Jesef Oret, dozorce z Johanova, Eduard Ryba, rolník
z Třesovic, Arnošt Mencl, dělník z Dcbaliček, Ant.
Teichman,rolník ze Mčan atd. Budoucí schůze katol.
jednoty konati se bude co nejdříve v Třesovicích v
hostinci p. Vác. Ryby. — Záložna zkvétá; od */,. 1899
až do *1,,. 1894 měla peněžního obratu 55.90858 K;
r. 1900 od '/—*/,. čili za měsíc leden měla peněžních
obratů 614942 K. Výroční činnost záložny bude dne
8. března 1900 a protož 11. března 1900 bude valná
schůze se odbývati. Výhody zálošny ct. občanstvo jiš
uznává a svépomocí z rukou lichvářů — dá Bůh —
Že se vymaní.

Z Černilova. Dne 12. t. m. doprovodiličle
nové katol. národní jednoty za velikého účastenství
občanů k poslednímu odpočinku uvého člena p. Váci.
Janáčká, statkáře z Bukoviny, V Pánu zesnulém ztrácí
jednota horlivého svého člena a chrám Páně černilov
ský obětavého příznivce. Byl —jak dobré ve avó krásné
pohřební řeči vldp. farář Jan Seidl se vyjádřil — muž
celý, kterýv životě avómvždy řídil se heslem: „Modli
se a pracuj.“ budiž jeho památce!

Od Jičíma. (Jak seto rýmaje?) Před14
dny byl u c. k, okres. soudu v Jičíně odsouzenp. A.
R., občan z P... .. še a člen místní školní rady
j..... cké, k peněžitépokutěza to, že urážlivým
spůsobem přerušil náboženské vyučování. Každý ze
asi podiví, še nsedlý občan, jenž devět roků jest čle
nem místní školní rady, stal se rušitelem
školního vyučování! Aleještě více musímese
diviti tomu, co se nyní stalo. Pan řídící učitel v JJ..
„ . Cích vyznamenal zmíněného občana p. A. B. s P.
tím, že si vyžádal manželku jeho za kmotru svého no
vorozenéhodítka, ač mnohásousedkaj..... cká
byla by snad kmotrovetví přijala. Nehledáme v tom
zlého úmyslu,še by enad byl p. řídící j..... cký
to dělal naschvál, ale měl přece povážiti, že v očích
lidu tím naše společná autorita mnoho utrpí. Už ai
to taky povídali lidé: „Tak koukněte, ten R. s P.
udělal velebnéma pánovi takový škandál ve škole, a
p. řídící ještě si vzal jeho manželku za kmotra a hostil
i i jeho (od 4 hod. odpol. až do 4 hod. z rána dru
ého dnel“ — Ptáme se: Jak se to rýmuje?

Z Vysokého Veselí. (Chrámovýzpěv a
hudba). Dne 1. února 1898 přistěhoval se k nám s No
vého Bydtova pan Fr. Vondráček, aby přejal řísení
obecné školy a vedle toho řízení kostelní hudby. Pan
Vondráček, jsa před tím učitelem obecné školy v No
vém Bydžově, tamtéž ředitelem kůru a učitelem spě
vu a hodby na c. k. gymnesiu, získal si v oboru cír
kevního zpěva s hudby sásluh patrných, neboť přiči
něním jeho zreformorána a sdokonalena byla obrámová
hudba, hlavně liturgická, dle pošadavků pravé badby

klestého pára obrámovest všeobecněznámo,še prvnía
míínkou zdařilého přednášení zpěv
dobré varhany. Této podmínce u nás vyhověno bylo
zásluhou důstojného farního a al. pstronátního úředa
bned při nastoupení nového regenschoriho. Oprava,
vyžadující nákladu k 700 z), sáležela v tom, še vys

derní, lahodně znějící, které jsou spůsobilé, aby na
hradily hudební nástroje. Práci k úplné spokojenosti
vykonal vsrhanář, p. Joe. Kobrle s Lomnicen. P. —
Snaha p. Vondráčka nesla se eměrem trojím: zlepšiti
a opraviti zpěv litargický, nacvičiti vybrané kostelní
písně se školní-mládeží a lépe upraviti chrámové spěvy
lidové. Co prvního se týče, uvádíme jen tolik, že sbor
pěvecký na kůra čítá nyní v damském oddělení 8 ao
pranistek a 6altistek, n mužských blasů 4 tenory a
4 bassy a že podání skladeb ponejvíce bývá za stá
vajících poměrů velmi zdařilé. Doprovásí se buď jen
na vathany neb -přibírá se průvod pouze houslový.
Z budebních skladatelů jmenovati dlažno Skuherského,
Jeremiáše, Saylera, poněkud Schěpfa a v nejnovější
době cvičí se Stehle, Kčnen a Witt. Cvičením pěvec
kým dobře slouží nově pořízené školní harmonium. —
Se stkvělým výsledkem potkalo se cvičení mešních
písní u školních díték Aby každému šáku a žákyní
dostalo se textu k písním, daly se tisknoa ti na listy
nákladem zádušé vybrané pleně mešní s „Oltáře“ a
z kancionálu Sratojanského a nalepiti na desky v počtu

tak že z dítky zpívají a jednoho tištěného exempláře
*

při ranní mši sv., kdy zaznívá zpěv lidový, kladou se
zmíněné texty ba lavice. Píseň kostelní lidová zdoko
naloje ee ovšemi'nejvůlněji. Než není radno ta spěchati.
Staré zvyty + té příčině těžko se mění. Uznáváme
nábled, vícekráte jiš pronesený, že má li zpěv lidový
v chrámu Páně se porznésti, nutno počíti se školou.
Tam nechť bndí ee nadšení pro píseňcírkevní. Avšak
při nejúsilovnější snaze vadívá okolnost, že lidu schází
texty k písním. Způsvb výše zmíněný, nalepení písní
na desky se osvědčuje a lidu zamlouvá. Lid, maje z
čeho zpívati, aniž by potřeboval doma zpěvníky shle
dávati — někdy se sapomenou, někdy bresy roztrhají
— spěchá na mši svatou i všedního dne. Uznávajíce
zásložnoa Činnost pana řídícího učitele Vondráčka,

směřojící ku povsnešení posvátnýchzpěvů projevujemepřání, aby lid materielního postavení spojenéhoa čin
ností ředitele kůra nepoškozoval, —K

Z Velichovek n Jaroměře.Čtenářsko-hospo
dářská beseda ve Velichovkách svolala minalou ne
děli schůzi občanů do hostince p. Frt. Hoška za pří
činou založení Raifeieenovy záložny. Členůse upaalo
28, e 20 koranovými fly. Zvoleni byli do předsta
venstva starostou p. SchejbalFrt. rolník, náměstkem
Klos. Daniel starosta obce, přisedícími Balda Frt., Bě
lina Frt., Šedivec Václav rolníci. Pokladníkem p. Jan
Bělina rolník. Do dozorčí rady: Pp. Seisser Karel, ná
jemce velkostatku Šabrt Jos., Kopecký Frt., Vopřada
Vác., ŠedivecJos., Michal Jan, rolníci.

Z Uhlířských Jamevie. Okresníhospo
dářská záložna zdejší koná dne 3. března řáduou val
hou hromadu o 10. hod. dopol. v hostinci p.Blechy.

Jednati se bude o důle
šitých otázkách národohospodářekých, v nichě záložna

Ze Nenožat. Dne 11. února přišelse s námi
rozloučit náš bývalý milovaný farář dp. P. Sales Rou
bíček, jenž náš o novém roce opoustil, povolán byv
za faráře do Želiva. Byl nám — jak vhodně o sv, 3
Králích podotkl vp. administrator P. Norb. Beneš —
„hvězdou betlémskou“ vedoucí nás ku Kristu, nebo
jeho péče a obětavost, s jakou jednoduchý a chudý

ostelíček náš proměnil ve volebnou svatyni, jeho láska
k chadině, již živila odíval, a jeho vrorný život pře
ovědčily nás, že mezi námi hledá jen Krista, a proto
také loni o av. missii jsme se všichni co jeden muš
s tím Kristem av. zpovědí a sv. přijímáním spojili a
slavně ústy misaionáře přísahali, že tomu Kristu vědy
věrni zůstanem. Tím, še povzal nás ku Kristu — jeně
láska jest, — přesvědčil nás o lásce své a získal si
srdce naše celé. To dokázali jeme mu tím, že kdyš
se s námi loučil, že jsme všichni — ač počasí nepří
snivě bylo — přišli doprovodit jej modlitbou svou na
jeho cestě do nového jeho působiště, kdež Bůh vyslyší
modlitbu naší, jíš jsme mu ústy dp. P. Norberta vy

prošovali milost, požehnání a zdraví ještě na „dloubáeta“,

Z Bolechoště. Bosedakatolická v Bolehošti
odbývala zase dne 11. t. m. echůsi, v níž přednášel
velp. Fr. Honců, kaplan v Přepyších o „četbě“, a al
ce vykládal co máme čísti a jak máme čísti, abychom
se čtení měli nějaký prospěch. Potom měl přednášku
říd. učitel zdejší p. Fr. Bůša o „cestě Nansenově ne
severní točna“. Obě přednášky byly velmi poučné, a
oba pp. řečníci byli odměnění hluěným potleskem.
Vzdáváme jim tímto srdečné díky, obzvláště vip. Fr.
Honcůovi, že si neobtěžoval již podruhé k nám saví
tati a zde v besedě katol. přednášeti. Jest jen lito
vati, že někteří zámožnější katolíci zdejší se epolku
našeho atraní. Snad se bojí aby nebylí od druhé stra
ny (evangelíků) považování sa „klerikály“ a tohoto
jména se snad lekají; nebo pročnikdy do schůso
nepřijdou? vždyť přecevidí,jak
vot katolický všade utěšeně rozvíjí. Doufáme, de ee
příště všivkni zdejší katolíci, kterým to mošné bude,
takovýchto přednášek súčastní, a za členy spolku při
stoupí. Dejš to Bůh!

Z Litomyšle. Katolická sociální Jednota
konala dne x8. ledna t. r. výroční valnou hromadu.
Předseda dp. Jan Bauer, kaplan sahájil schůzi apo
dal zpráva o činnosti Jednoty v uplynulém r. 1809.

Ze zprávy té vyjímáme: Jednota pořádala 9 přednášek a sice 1.) „Ó práci žen“, promlavil etih. p. Josef
Zelinka, boboslovec; 2.) „O tisku“, p.Jos. Portman;
3.) „O zřízení cechovním“, dp. Fr. Eušťoviška, kate
cheta; 4.) „O bytech dělnických“, dp. předseda; 8.)
„Příběhy s dějin“ uvedl p. J. Homole; 6.) „O svépo
moci“, přednášel p. J. Zelinka; 7.) „Omudě a pra
covní době“, dp. předseda; 8.) „Odůlošitosti organi



sacekatol. spolkové;dp.:předseda; 9.) „Oblah.Ed.
já it dp, V. Vesiřel,.kaglap. Jako jiná léta

podnikla-Jednota vyobásku p-+0v uplynulém roce do

obce Řikoyic,kde odbfrala nAPoReDKo i spolkovou,ři níž dp. předseda promlavil: „Olsocialismu“, pad
os. Audrle: „Jak amtýšlíkřesť, dělník o společnosti

a národaosti“, p. JWW.Dělefal:“

s p. Antonín Brokeš“ 30 Viva věřkokapřtšků ne ceny
obilnís-ooně pohům a Poešeprostranný sál byl plné. fátostech strany

křest.sociální,jkof g odietyvých pojednávali členově re 8v schůsích ponděl

nota zajisté za jinými“ Zalošřih ťožiš pohřební fond,
jenš obnáší 61k 6? b, podifor'netednýmh členům udá
ila v oboosě 148 kp- ba 19'čostujtcím.spolobra

trům dán noolecb, stmareransb přuěžitá podpora v ob

nosu 11 k 60h Peněžitěpřispěla stávkujícím polebratrům v Náchodě a Úpiti,cPro vzdělání členů od

bíráno: 9 ex. Děln.one "$4 ex. Obrany práce, buex. Lid. lista, 5 ex. Českéženy, 4až. Časových úvah,
1 ex. Dělníka, 1 ex. Obnovy,-1 -ex, Nové proddrja |
ex. Věstníku Litomyšlského,nečítaje jiné, jež. jsfué
tlivci na své jméno brali. Aby i širší obecěmetvoo
zásadách strany křesť. sociální se poučilo, dodávány
byly do veřejné čítárny městské: Obnava, 'Bělnické
noviny, Dělafk, Obrana práce a Lidovýsltet. Ae Jad
nota předplatila a na venkov zasílaja Selské hlasy

i p.ědya Lidový list. Naveřejnost vystoupila „Jedaoie
při význačnějších církevních a národních:glsěnekech,

jak to u našich spolků ohyalitebným zv a "Dálerkev. vese účastnila v srpnu depatácí slavnosti
Sloupvici, při kteréšto příležitosti ;přítomné tam Jeho
Bisk. Milosti vzdala bold úcty a oddanosti. Na osla:
vách císařských brala Jednota podíla bůď společně
neb deputací. Když v červenci zavítal do Litomyšle
Jebo Jasnost kníše z Thurn a Taxisů, uvítala jej i
Jednotá jako svóbo příznivce, od něhož dostalo se jí
daru 100sl. a garderoby ze zámeckého divadla. Pro
obveselení členů a přisnivců pořádala Jednota: věne
ček a tři přáteleké večery, při nichž provedeny vkus
né výstapy a kuplety. Mimo tu sehráno bylo 6 divad.

ředutavení,z nichž jedno bylo ve prospěch vánoční
ho stromku pro chudé školní dítky. Kusy sehrány
úyto: Protiva, Marijanka, matka plaku, Otčenáš, Na
esený dědio, Život za přítele, Pan Měsíček, obchod
ník. Zábavy i divadelní představení byly četně navětí
veny a vědys pochvalou přijaty, což účinkujícím by
lo milou dnou. Bohužel, že místnost spolková má
obmezen t míst, čímě finauční stránka všdy trpí.
Kéš dá Bůh,aby Jednota v brsku měla svůj vlastní
dům! Jednota zároveň tímto vzdává srdečné díky
všem svým dobrodincům, mezi něž zvláště patří slav.
občanská záložna, jež každoročně dosud darovala Jed
notě 26 sl. Z této zprávy zajisté vynvítá, še Jednota
snažila se vždy, aby důstojně řaditi se mohla k Jed
notém jiným, a še nesahálels, třebas se vším na ve
řejnost nespěchela. Další činnosti „Zdař Bůh !“

Z Hodkova u Zbraslavic. Naši diva
delní ochotníci, kteří dlouho již nedávali o sobě vě
děti, potěšili nás znova dne 11. února.-Za apolnúčin
kování některých členů ochotnictva Zračského sehráli
veselobrn: „Zmatek nad zmatek“ s výsledkem velmi
pěkným. Čístý výnos věnován byl ve prospěch škol
ních pomůcek. Přáli bychom ui, aby zase co nejdříve
podobnou zábavou nás překvapili.

Z Polmé. Dne 2. února zemřel ve Vídní pan
Karel Varhánek, rodák polenský, velkoprůmyslník a
velkoobchodník, milionář a mecenáš, rytíř řádu císaře
Františka Josefa a majitel slstóého cáslužného kříše
© korunou, vlastník 14 továren na konserrování ry
biček a na výrobu sýra, majitel několika velkoob
chodních závodů a tří domů velikých a tří domů
menších vesměs ve Vídni, čestný měšťan v Polné,
Isole, Aradu, Suchdole atd. Pan Yarhánek byl jedním
2 těch nemnohých amrtelníků, o nichž ne může říci,
že jim štěstí přálo. V mládí avém vyučil se kupectví
a odešel potom do evěta takřka s prázdnýma rukama,
ale ozbrojen velikou přičinlivostí a podnikavým du
chem, kterýmišto vlastnostmi svými vyšinul 8e aš na
osmeronásobného milionáře. Otec jebo Kašpar Varhá
nek, měšťan a mydlář a majitel domu na náměstí,
maje více dítek, nemohl syna svému Karlu značněj
čího věna uděliti, než Karel dovedl i s malou hřivnou
výtečně obchodovati. Zvětšiv poněkad svoje jmění,

počal vyráběti eýr z mléka ze tří dvorů na Moravě,dež zřídil si první továrnu v Suchdole. Než podni
kavost jeho nezůstala v Suchdole státi, nýbrž šla
stále vpřed. Pan Varbánek stavěl si nové a nové to
várny, hlavněv Haliči. Později pronajal si rybolov
na moři Jaderakém a zřídil si několik továren v Pří

moří a na ostrovech dalmatských, kdež konservoval
sardinky v plechových krabicích, k nimě vynalezl
dnes všeobecně známou páku, kterou si patentoval ve
všech zerních. Výtečnost zboží z továren Varhánko

víc klestila si cestu do všech dílů světe, čímějménoarhánkovo na poliobchodním stalo se světosnámým
a jmění Varhánkovo milionovým. Dnes páčí přes 8
milionů korun. Při velikém bohatatví svém byl pan
Karel Varhánek též velice štědrým. Zůstav po celý
život svůj svobodným, mohl tím více prokazovati se
štědrým a lidamilným i v rodišti svém, městě Polné,
i všade tam, kde jsou jeho továrny. Polná strácí
v něm velikého svého mecenáše, kterýš každému udě
lil snačnou podporu, kdokoliv jen ho požádal, buďsi
spolek neb jednotlivec. Neodřekl nikomu. V Polné
nevědy bude žít ve vděčnosti jeho památka. Polenský
sirotčinec a polenská radnice, dary to, jež učinil ro
dišti svému, vždy budou udržovat jméno Varhánkovo
v blahé paměti. Sirotčinec dostaven a otevřen byl r.
1884, Dnes chová 25 sirotků polanských. Tomuto ai
rotčinci odkazuje p. Varhánek v poslední vůli ještě
40.000 K. Městská radnice jest rodným domem p.
Varbánka, kterýž tam se narodil 50. ledna 1829.
Když r. 1808 elavilJ. V. 60leté jubileum vlády své,
koupi! p. Varhánek svůj rodný dvoupatrový dům na
náměstí č. 33 od svých příbuznýchza 34.000 K a
daroval jej městu s tím přáním, aby dům ten přemě
něn byl v městskou radnici, což město s vděkem při
jalo a opravy nákladem 14.000 K provedlo. V poslední

vůli avé odkasuje joětě městu 10.000 K jako přísvek na stavbu lokální dráhy „Polná-Štoky“ — „Polná

«“

město“. Bvrým příbusným učinil Jegery snacne, us
160.000 K (p. Adolf Patterlík, poštmistr v Polné)
aneb doživotní pensi aš 2400 K ročně. Universálním
dědicem stsl se syn jeho sestry, p. Hugo Anbelang,
kterýš všecky legáty má bez všeliké orášky vyplatiti.
Zízenci v jeho závodech a úředníci a dělníci v jeho
továrnách dostanou všickni legát trojnásobného svého
ročního elušného či výdělku, při čemž jejich běžný
plat jim dále bude vyplácen. Všeckytovárny i ob
chody povedou se navždy pod firmou jebo jména.
Určil si pochován být v rodišti svém, v městě Polné,
kterouf velice miloval a kdež si jiš r. 1863 na hřbi
tově sv. Katefiny hrobku vystavěl. Z té příčinyne
přijal příslušenství a měšťanství města Vídně, ač mv
je několikrát město Vídeň nabízelo. Do Polné převe
sena byla jeho mrtvola ráno dne 6. února, načeš vy
stavena byla na katafalku v městské radnici, načeš
doe 7. února ve středu ve 3 hod. odp. e největší alá
vou pohřbeas. Na 90 lidí pracovalo v Polné s přípra
vami ko pobřbu nejelavnějšímu. Dle přání příbuzných
měla mrtvola jeho býti tažena 6 koňmi, ale poněvadž
ani. jihlavský pobřební ústav, tím méně polenský,

stele děkanském vdp. děkan Jos. Šimek, kterýž v ja
drné řeči své podotkl, že by oprava velkolepého chrámu
děkanského tak daleko nepokročila, nebýti štědrosti
páně Varbánkovy. U hrobu poslední „s Bohem“ dal
„vzornému wynu města Polné“ starosta p. Rudolf Sa
dil. — Naproti rodnému doma Varhánkovu přes ná
městí stojí rodný dům druhého mecenáše města Polné,
utařičkého děkana vdp. Frant. Pojmona, kterýž též
značnou část jmění svého (12.000 K) na Varhánkův
sirotčinec odkazuje. Město Polná hrdo je na takové

Z Kutné Hery. Hladina veřejnostinaší
jest :š do dna rozčeřena nastávající kampaní volební.
Z obou táborů blýská se hrozivě a duní to strašlivě.
Přáli bychom staroslavné Hoře, aby po té bouři, tím
krásněji nad ní gsasvítilo slanko. Kéž by si naši ot
cové moudří vzali příklad ze sousední Čáslavi, kde
volby odbyly velmi blaďounce. — Společenstvo šiv
nosti oděvních usneslo se zvýšiti ceny svých výrobků
o 25 procent, tedy o celou čtvrtinu. Že zpráva tato
zvláště v krazích malého úřednictva a pod. způsobila
nemalý rozrach, pochopitelno. Snad bude to míti tu
dobrou stránku, že tím poněkadomezí se onen pře
pych v oděvech, kterým zvláště krásná pleť naše tak
se honosila oproti jiným městům. — Státní návladní
p. Schnejder-Švoboda, který tak spravedlivě si vedl
v procesen Polenském, začež byl napaden mnohými
německo-židovskými listy, jest prý poněkud churav a
nastoupí dálší tříměsíční dovolenou. Má se to za před
zvěsť -jeho pensionování, — Obrázek blahobytu Kut
pohoreka podává konání 186 dražeb v minulých dnech.
Všecky pro nezaplacené c. k. daně. — 7. února ko
nala se výroční schůze archeologického sboru „Vocel“.
Zpráva týkala ne hlavně restaurace velechrámu av.
panny Barbory. S povděkem přijatobylo oznámení,
že zemřelý mecenáš cís. rada Olivaodkázal v závěti
své 4000 zl. na stavbu hlavního oltáře. Protože však
již na hlavní oltář zabezpečeno bylo dříve 10000 zl.,
užito bude částky předcházeiící na nové varhany, na
něž 2000 zl. uloženo před tím, takže celkový náklad

úprava chrámu a seznáno, že zevnějšek bude v urči
tém čase hotov, vnitřek pak pozvolně oděje se v nové
roucho, bude-li budoucnost příznivá. Při volbě akkla
mací zvolení fankcionáři dosavádní. Archeologický
sbor „Vocel“ zasluhuje věestranné podpory, neboť
kdyby nebyl vykonal nic více, než že provedl restau
raci velechrárou svstobarborského, dosti vykonal. Ka
konci nemůžeme opomenoati i duše tohoto sboru vdp.
arciděkana Vorlíčka, který nelituje nižádné námahy
v domabání se šlechetných účelů „Vocela“. Proto pře
kvapila a zabolela nevšímavosti?) spisovatele památek
kutnohorských, který neměl pro něho slova uznání
při množství aváděných jmen, ač samo město poctilo
za to p. arciděkana „čestným měšťanstvím“. — Vý
stavní komité se taží. Přípravy pokračají hbitě atak

snaje býti výstava zajímavou a poučnou. Neš o tompříště.
Od Sázavy ma Dolne-Kralovicku.

Bylo nám teskno psáti věci tak smutné z našich Po
sázavských krajů, ale nemohli jsme jinak. Svědomí
velelo nám nemlčeti! Proto chopili jsme se vedeni
útrpností, péra k zoufalému výkřiku nad těmi útieky
ubohého lida i od těch, kteří by první měli státi na
stráži u jeho avatých práv. Tím spíše jeme tak uči
nili, protože lid náš nenalezá ani zastání u těch, kteří
za svatou povinnost přejali atarati se o jeho kulturní
a národohospodářeké poměry, davše ee zvoliti jeho
veřejnými zástupci. Konstatujeme tu před celou ve
řejnosti, že žádný kraj není tak zanedbáván svými
poslanci jako kraj náš. Každý poslanec přichází aspoň
ob čas mezi své voliče, aby vyslechl jejich přání, je

jich atesky, aby je potěšil,povzbudil jim poradil atu a tam i raky pomocné podal, ale náš zástupce po
slenec p. Dr. Brzorád, ten snad ani noví, kde naše
obce leží. Jeho nejdálší cesta do volebního okres
našeho vede k Ledči; dál ani krok! Což, pane po
slanče, obce od Ledče ku Zrači nejsou ničím? Přáli
bychom si, abychom mohli také jednou podívatise
na vás, abyste přijel mezi nás, abyste viděl ten za
nedbaný kraj bez naší viny, abyste' viděl ten židov
stvem a kobylkáři ojafmený lid — snad potom po
hnulo by se srdce vaše, a staral byste se o něj ví
ce neš dosaváď. Snad stratil byste pak slovo u roz
ličných těch okresních veličin, až byste polámal v
kočáře nápravy, péra a kola, aš by každým okamži
kem byl v nebezpečí drahocenný život váš, aby na
nás velmocní páni vzpoměli a k povznesení našemu
pracovali. A ne-li to, aspoň bychom snad došli vy
světlení. Domníváme se přece, kdo má stejné povin
nosti, že má míti takó stejná práva. Nečekejte, pane
poslanče, až k vám přijdou voličové aami. Proč? Inu

probo. Radili jeme totiž starostům, kteří si stěžovalio odstrkování se strany okresního zastupitelstva,
aby hledali odpomoc u svého poslance, který má u
těch pénň jisté nějaký vliv. A co nám řekli? „Jak
se můžeme k němu odvášit; ani ho neznáme a on
náe, a jeti do Německého Brodu je drahé a konečně

BOYORAU CIUVOKOUI USIIUVI HCE ZU DOLKU-, VYBYOLIO
vati, že jsou to všecko jen předsudky, nic nepomahá,
protože není viděti skutky. Proto vznášíme tm veřejně
žádost k panu poslanciza okres Dolno -Královický, aby
ns al schůzi ve středu našem buď v Zrači nebo
někde v.nejzazším koutě velebního okresu za Sázavou

ševní tuposti, do k
vršen byl nesvědomitostí otiskovatelů.. Spolu přáli
bychom sj, aby zpravil nás o dosahu.opravy navrže
ného zákona honebního, zdaž v něm nálefitě vzpome
nuto bylo enklav, jejichž majitelé obyčejně vydáni
bývají na milost a nemilost panských choutek. Vyko
ná tím čin velmi zásložný a všecek birý kraj bude
mu vděčen.

Z Čáslavi. Katol. vzdělávacíspolek „Práce“,
vČáslavi pořádá dne 25. února 1900 taneční vínek
„a Lišků“, Hudba p. Al. Košetického. Začátek v. 7
hodin. Vstupné 1 K 20 h. NM

r... : . S „K

Z Chotěbořska. Známýdopisovatels učir
telských krabů zdejších do „Školekého Obzoru“ od
lebčil sobě náležitě při odchodu p. inspektora Kovářs
nas Kutnohorsko. Připadá nám to však, jako v oné
bájce, kdy osal kope do Iva, když tento mu nemůže
již uškoditi. Nechceme a nemíníme hájiti p. insp. Ko
váře proti výpadům bandity ze „Školského Obzoru“;
chceme jenom pronésti svůj podiv, že zprávy onoho
Jistau chopil se Kutnohorský svobodomyslný orgán,
aby vyřítil se proti muži, který teprvé do Kutné
Hory zavítal, a jehož úmysly ani skutky za mák ne
zná. Divíme se tomu tím více, protože před několika
málo týdny při desetiletém jubileu svém odsuzoval
horlivě všeliké štvanice proti osobám. Ovšem řeč se
mluví atd... . Až Kutnohorsko pozná důkladně no
vého svého insp-ktora, pak půjde mu jistě ve všem
na ruku, zvláště okresní školní rada, Předpokládáme
jistě pravdivě, že zasedají v ní mužové, kteří váží si,
výchovy nábožensko-mravní, a kteří by ee poděkovali,
aby mládež měla se vychovávati bez Boba. A právě

o takovou výchovu dbal a nás p insp. Kovář nyuněštvanice beznabožské a stíhaje nemravy pánů, Skol
skému Obzora blízských. Že to činiti budea činiti
musí každý představený, nemá-li výchova vůbec pad
noati, to myslíme, chápe kda kdo. Tv byl ten kleri

kalismus, kterým Zopisovate] straší Kutnohorsko,ovšem s pramalým výsledkem, protože na Podvysocku
jsou lidé rozamní a intelligentní, kteří nedají si ma
lovati atraky na vrbě. Největší neštěstí nás učiteletva
jsou listy naše, které vým způsobem psaní odpuzají
od nás čmahem obecenstvo a rozšířili se známost o

probináhožennkých snahách naších listů do lidu hloušji, pak připrevení budeme i o ten poslední zbytek
sympatií. Že pan inspektor Kovář přes všecky podob
né výpady půjde klidně svou cestou, o tom jsme pře
eyčdčeni. a že všichni řádní kolegové najdou v něm
upřímnéko přítele, o tom přesvědčí je doba, podobně
bude i u členů okresní školní rady tamnější. Kutno

horskému orgánu radíme pak k většíopatrnosti usběru zpráv ze Škol, Obsora. U něho jest pravda vždy
věcí poslední!

Kníižeareibiskup pražský, Levsvu
bodný p. Skrbenský z Hříště, zavítaldo Hradce
včera o 10 hod. 17 min. pražským vlakem. Na nadráží
očekával vznešeného hosta svého J. M. ndp. biskup Ed.
Jan Nep. Brynych, který Jeho knížecíMilostipřed
stavil hodnostáře: pana c. k. místodržitelského radu
Steinfelda, pana c. k. dvorního radu a presidenta
krajského soudu Okenfusa, panu státního návlad
Matouše, vdp. vikáře Fr. Rychlíka z Kuklen, pana
starostu města dra Ulricha, p. náměstka Viktora
Weinhengsta, městskéhoradu pana Pilnáčka a
evéhoceremoniaředp. J. Novotného. Knížearcibiskap
Lev Skrbenský, který vypadalmladistvýa svěží,
děkoval všem pánům za laskavé a neočekávané při
vítání, zejména panu starostoví wměstaa jeho ná
městkovi, kteří primasa království Českého přivítali
jménem král. věnného města Hradce Králové. Na ná
draží dostavilo se také četné obecenstvo, jmenovitě
dámy, které knížetearcibiskapa Skrbenského, Jeho B.
Milosť královéhradechého pana biskupa a uledující je
hodnostáře uctivě pozdravovalo. Před biskupskou re
sidenof dostavili se rovněž četní pánové a dámy. V bi
skapské residenci rozmlouvili nejd. p. arcibiskap a bi
skup opět s výše uvedenými hodnostáři, načež J. M.
Milosť představil panu knífžetiarcibiskopovi králové
hradeckéjduchovenstvo. Jménem tohoto přivítal nejdů
stojnějšího primasa vys. dp. kapitolní děkan a gener.
vikář dr. Alois Frýdek, s nímž pak, jakož i s ve
škerými přítomnými vdpp. duchovními nejd. arcibi
skap promlavil několik ardečných slov. Na to si pro
hlédl ndp. primas v průvodu nejdůst. pana biskupa
Brynycha katbedrální kostel av. Dacha a kostelík
v bisk. semináři. Po polední pořádal ndp. biskup na
počest milého svého hosta na biskupství hostinu, k niž
pozváni byli vys. dpp. generální vikář dr. Frýdek, ře
ditel konsist. kanceláře vys. dp. kanovník Hampl a
městský děkan Matěj Musil, p. starosta města a jeho
náměstek, p. Pilnáček p. dvor. rada Okenfaa, p. místodrž.
rada Steinfeld, p. státní návladní Matouš, monsignore
ceremoniář Wiůinsch a dp. ceremoniář Novotný. Nový
primas království Českého ziskal si svou vlídností,
srdečností a roztomilostí všeobecné sympatie. Mlaví
ublazeně nejsprávnější češtinou. Svého hostitele, ndp.
biskupa Edvarda Jana Nep. Brynycha žádal, aby jej
svou zkušeností v těžkém a zodpovědnosti plném úřadě
podporoval, aby společnými snabami docílili nejlep
ších výsledků ku blahu svých diecósanů. O 3. hodině
odpolední rozloučil se nejd. knížearcibiskup pražský
srdečně s Jeho biskapskoa Milostí a všemi přítomnými
hodnostáři a jsa jimi doprorázen ubíral se na nádraší.
Obecenstvo Jej opět uctivě pozdravovalo, takže pan
knížearcibiskap s potěšenímpoznamenal,že jestn nás
velmi hodný a milý lid. Vzpomínka na Hradec, kudy
nbíral se před více než tisíce lety také sv. Methoděj,
o čemž svědčí četné kaple ev. Klimenta, zůstane ma
sajisté vždy milou.

Komecert pana 0. Málka, klavirníhovírtnosa,
AdolfaPoláka cellisty a sl. Mařenky Stocké,
učitelky solového zpěvu v dívčím ústavě hrabě Pět
tinga a Olomouci konati se bude v Hradci Králové
dne 10. března v městském divadle Klicperově s tímto



pořadem: 1.) a) Wagner-Lisst: Léótací Holanďan, b)
Smetsna: Polka přednese O. Málek. 32.)a) Picka:
Plsně, b) Treg'er: Písně přednese sl. M. Štocká, 3.)
Davidolf: Ko:ceit A moll I. věta A. Polívka. 4.) a)
Gluch Saint-Sšese: Ballet d'Alceste, b) Dobola: Cha
copne, c) Cbamináde: Pas des Amphores přednese O,
Málek. 5 ) a) Vendler: Písně, b) Bendl: Písuč před
nese sl. M. Stocké. 6.) a) Scbumaň: Snění, b) Ser
vale: Vito přednese A. Polívka. 7.) a) Dvořák: Na
táčkách, b) Grůnfeld: Romance, c) Grůofeld: Petite
Valse, d) Godard: Eo Conraut přednese O. Málek.
Koncertní klavír z továrny A. Petrofa Král. Hradec.

Přednáška. V; katolických
bade přotakdetí -v meěšů.dne 18. b. r. dp. předseda

Dr. Rej! „o vybraných kapi.olách z českých nábošen
pkých dějin“. Začátek o půl 3 hod. odp. Vstup volný.

Prof, Tomáš Masařík před soudem.
Nebof:Ik dr. Březina pravil před lety, jak neporolaný
obroditel a reformátor českého národa překřtil před
lety své poctivé české jméno Tomáš Masařík v Garri
guen Masaryka. Policejní ředitel vídeňský poradil Ma
sarykovi kdysi přátelsky: „Das Hackrle kčnnen sie
suslaseen und ds wird jhnen gar nicht schaden“,
Pan Masařík vynechal tedy jednoho dne nad r ten
háček, zapřel uvé české jméno po katolických rodičích
Janu a DorotěMasaříkové a proměnil se v interna
cionálního Garriguea Masaryka, nevěda ještě, zda li
má svůj drahocenný filosofický život věnovati české
mu neb německému národu. Když se stal professorem
na české universitě v Praze, počal ovšem do České
literatury a [donašeho veřejného života dloubat a
vrtat, až jej důkladněrozvrtal a našel konečně životní
úkol v obbujování židů, proti českým lidem. Přílišné
horlivosť jeho v obhajování židovstva přivedla jej do
konfliktu s trestním zákonem a tak se octnul Tomáš
Garrigue Masaryk recte Masařík v útery před trest
ním soudem v Praze. Vědec Masařík choval se před
soudem hodně nevědecky a neomaleně a musil si dáti
líbiti od předsedy pana rady vrchního zemského sou
du Štolly i od státního návladního p. Blattného —
pořádnoulekci „oprávnickém svém nevědění
i nóbl obbajování“. Jak známo vydal P Masařík spis „Nutnost revidovati proces polenský.“ Dle
článku VÍII. zákona ze dne 17. prosince 1862 č. 8
Ť. s., dopouští se zvláštního přečinu, kdo tiskem 0
trestním, právoplatně ještě nerozbodnutém případu
pronáší buď kritiku v příčině průvodních prostředků,
nebo uveřejňaje domněnku v příčině výsledku řízení
a tím působí nátlak na veřejné mínění před kone
čným výrokem soudním. Trestní sazba jest vězení od
1—3 měsíců. Spis Masarykův byl — jak známo —
ještě v den vydání zabaven proto, že se jím, dle vý
vodů konfiskačníhonáleza předbíhalo konečnému
rozhodnutí Hilsnerova procesu. Prof Masaryk žalován
jest proto, že jednotlivá processuální fakta a průvody
podrobuje kritice žalovsnému příznivě a že tím sni
žuje hodnověrnost evědků a lékařských znalců. Pro
fessor Masaryk se všelijak vymlouval, on prý chtěl
jen vyvracet lži v brožuře P. Vrby obsažené. Pfed
seda vrchní rada Stolla: To neračte tu hlásati! To
je zcela lhostejným, co psal jiný. Je za to zodpověd
ným a nebyl-li stihán, nic nám do toho není. Masa
ryk se vymlouval, že brožury P. Vrby a Radik. Li
stů nebyly skonfiskovány. Předseda: Do toho nám
nic není: Jedná ee dnes o formální delikt tiskový a
ne o delikt obsahem tiskopisu spáchaný. Prof. Masa
ryk: Jakožto neprávník nevím jak rozeznávati dle
zákona o formě a obsabu chci jen konstutovati, že
jiné episy o procesu Hilenerově pojednávající, konfi
skovány nebyly. Rovněž nebyla konfiskována „Deut
sche medicinische Wochenachrift“ č. 42. z. m. r., kde
dobrozdání pražských znalců vědecky bylo rozbíráno,
jako já to učinil. Sami znalci polenětí vystoapili proti
radovi Reichenbachoví a soudu kutnohorskému a přímo
jej z falšování vinili a nebylo to konfiskováno. Před
seda: To jsou překážky tiskovým úřadům činěné, což
nemohu trpěti, račte zůstat při věci samé. Prof. Ma
saryk: Než jsem vydal brožuru, radil jsem se 8 re
daktory a advokáty o svém úmysla a upozorněn byl
jsem jimi na to, co vše není konfiskovací. Ostatně mi
soud nedovoluje, abych fakta na své obhájení zde
uváděl; lituji toho a vidím v tom silný důvod pro
sebe. Já obžalobě dnešní vůbec nerozumím. Nemohu
pochopiti, proč a na jakém základě jsem žalován.
V žalobě se uvádí, že prý vystupují proti dvěma bro
žurám. Jest pravda, spisů žalobních, Hilenerovy věci
se týkajících, jsem ani neviděl a soud a žaloba na
tom zvláště trvají. Tu však dovoluji ei otázku: měl-li
snad tento slavný soudony spisyv race? Předseda:
Jste zde, pane professore, abyste odpovídal na otásky
soudu a nikoli abyste sám soudu otázky kladl! Ob
žal.: Tvrdím, že soud neměl základů, pro které mne
žalaje, a spisů neznal, jinak by mne nemohl z zod

povědnosti pohánět. Předseda: Ob, vždyť vás nežauje soud, nýbrž státní zastapitelstvo! Obžal.: Nu,
to je jedno. (Veselost.) Předseda konstatoval poté ad
personalia, že se obžalovaný p. prof. Tomáš Massaryk,
recte Masařík narodil dne 8. břesna 1850 v Hodo
níně z rodičů Jana Maeaříka a Doroty Kropáčkové.
Na to následoval výslech pana dra. Herbena, dru
bého obžalovaného. Předs.: Znal jste obsah vydané
vámi brožury? Obžal.: Znal a také jsem zařídil tisk.
Předs.: Neviděl jste v tom nic trestného? Obžal.: Ne.
Předseda: A což článek VIII. tiskového zákona? Ob
žal.: Neměl jsem tušení, že takový článek existuje.
Soud nedovolil, aby se přelíčení odložilo, nýbrž po
delší poradě vynesl rozsudek, jimš prof. Masaříka a
dra Herbena uznal vinným přečinu dle článku 8. tisk.
zákona a odsoudil je k pokutě 60, pro případě 40 ko
ran, neb k vězení na 6 neb 4 dní. Obhájce dra Ma
saříka a Herbens podal proti rozsudku zmateční
stížnost.

Noční požár v Hradel Králové.
V noci na pátek oznamováno vypuknutí požáru v zad
ní části domu p. speditera Vacka na náměsí. Za ně
kolik minut na to vyšlehly ze zadní kolny, kde bylo
množství sena mohutné plameny, které radým velko
lepě děsivým žárem oevítily kathedrálu sv. Dacha a
kapli sv. Klimentas bílou věží. Jiskry lítaly vysoko
ve vsdacha: na štěstí bylo úplné bezvětří, takže okol
ním domům, veswčs šindelem pokrytým nehrozil obez

M“

prostředně nebezpečí. Obyvatelstvo, nedostatečně jsouc
slarmováno, jen z části probuzeno byloze spánku.
Nájemníkům u p. Vacka hrozilo zatím již velké ne
bezpečí, neboť plameny rozšhavily pavlač i podlahu,
která brzy obytla. Kdvá p. Petříček z Pražkého Před
městí a číšník p. Jaroslav Rýdl od p. Holáska dříve
v Adalbertinum) vnikli do domu a s p. Sárou vyvá
děly ze stájů koně, pronikal dusivý kouř veškeré pro
story doma. V domě bydlícího nadporučíka vyburco
vali ze spánku, p. Rýdl s Petříčkem vnikli do cbyta
jícího na pavlači IÍ. poschodí a po dvakrát vynesly
odtud děti. Páni hasiči křičeli sice, še jsoo nahoře
děti, ale nikomu nenepadlo běžeti pro né. Rodina p

faletví m zmatku své dítky s II. poschodí dolů do
záchrané plachty na náměsti. Mladší dceraška Ma
řenka vyvázla šťastně, až na nějaké to škrábnutí, za
to, kdyš padala starší Elinka, klouzl p. Svoboda a
pustil cíp plachty, takže ubohé dítě ai zlomilo pravou
nohu, utrpělo dvě rány na bradě, vyraženy mu byly
dva zoubky a musilo býti krví zbrocené donešeno do
hostinské místností k Urnerům.

Hodrě pozdě přinesen byl tašíme od Collinů zá
chranný hřebřik, po něrož se pí Svobodováajejí slažky
v největších nedbálkách zachránily. Služka zachránila,
co na sobě měla Ubohá paní Svobodová sháněla se
po svých dírkách. Mladší holčička našla útulek n Ger
goričů, starší těžce raněné Ellince zatím dávaly zlo
menou nohu do deskového obvaza p. vládní rada dr.
Urban a dr. Holeček. Pan dr. Klumpar obvázal bol
čičce první obvaz na bradičce a krku. Ubohá Ellinka
avíjela ee bolestí a majíc hubičku krví zbrocenoa po
skytovala pobled žalostný. Zdali neutrpěla též jiného
většího zranění nedalo se večer zjistit. U Urnerů byla
celá záchranná stanice adítky zachraněné choulily se
na lavicích těsně k sobě. Na místo požáru dostavili
se brzy p. starosta dr. Ulrich, jebo náměstek p. ar
chitekt Weinbengst, p. rada Pilnáček a jiní. Nemile
působilo, že dva pání, kteří se měli starati o pořádek,
křičeli; civilisté pryč a odháněli tak mnohé, kteříha
sili dříve než-li vojsko přišlo. První se dostavilo od
dělení 36. pluku. Po tž. hodině bylo nebezpečí po
žáru tak dalece odstraněno, že se vědělo, že oheň se
nerozšíří. O 1. hodiuě byl oheň zdolán téměř úplně,
jen tu a tam v domě chytalo. Poslední požár nkázal,
že náš hasičský sbor musí býti osvěžen; čilejším a k
pohotovosti schopnějším a ráznějším Be ovšem etane
jen tehdy, pak li měšťanstvo bude mu věnovati větší
pozornost nož-li dosod a pak-li finanční stav basič.
ského spolku se zlepší. Pro dnešek se o příčinách po
žára nezmíňujeme a rovněž ne o kritice obecenstva,
poněvadž nebylo lze v tom zmatku o všem zjistiti pravdu.

Z Křesetle. Dne 11. t. m. odbýván byl vě

neček pořádený sberem dobrovolných hasičů v Křeseticích za velmi hojného účastenství v hostinci „u
Liberty“. Tato hojná účast ct. obecního zastupitelstva,
dp. faráře a jiných P. T. p. příznivců, jest nejlepším
důkazem dobré echody eborů se ctěným občanstvem.
Děkujeme ct. občanstvů za tuto vzácnou přízeň, dě
kujeme p. členům, kteří se o vkusné vyzdobeni posta
rali, i těm kteří se veselou nalada při zábavě přičinil.

Z Bolehoště. Beseda katolická v Bolehošti
odbývala za-e dne 11. t. m. schůzi, v níš přednášel
velp. Fr. Honců, kaplan v Přepyších o „četbě“, a sice
vykládal co máme čísti ajak máme čísti, abyckom
ze čtení měli nějaký prospěch. Potom měl přednášku
říd. učitel zdejší p. Fr. Bůša „o cestě Nansenově na
severní točnn“. Obě přednášky byly velmi poučné, a
oba pp. řečníci byli odměněni blučným potleskem.
Vzdáváme jim tímto erdečné díky, obzvláště vp. Fr.
Honcůovi, že ei neobtěžoval již podruhé k nám zaví
tati a zde v besedě kat. přednášeti. Jest jen litovati,
če někteří zámožnější katolíci zdejší ee spolku našeho
straní. Snad se bojí, abý nebyl od druhé strany (evan
gelíků) považování zs „klerikály“ a tohoto jména se
snad lekají; nebo proč nikdy do schůze nepřijdou?
vždyť přece vidí jak se nyní spolkový život katolický
všude utěšeně rozvíjí. Donfáme, že se příště všickni
zdejší katolíci, kterým to možné bude, takovýchto
přednášek eúčastní, a za členy epolku přistonpí.

Oltáře,sochy aj.
vo vkosném a- lovném provedení

odporučůje firma ©

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1858,
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyseneúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

4
Kočáry a saně

nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné
doporučojeČeněk Buben,

kočárník
v Hradci Králové.

Vysnamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.

Hradci nejvyšší vyznamenáníčestný diplom s právem ražní zlaté medailie s korunor.OC

"Cržní zprávy. “
V Bradot Králové, dne 10. února 1900, 1bl.

pšeníce k 12950—1300, što k 980—10-70, jedmona:
k 8-60—09-10. ovas k 530—580, proso k V60—:0'00,
vikve k 10'0U—11-60, hracba k 14-50—16:80, jáhly k
18:00—000, krup 16:00—43-00, bremhorů k 340 —280,
jetelového semínka červeného k 80:60—120:00, jetalo
véhosemínka (inkarnát) k 0040-00-00, můkak 2900
olejky k 0:00—0:00, lněného semeno. k 1900—20;00.
100 kg. šitných otrab k 11:00, pbemič,otrnb k 1060,
1 kg. másla k 3-00—0"00, 1 kg. dědis vopřotého k
1:44—1-60, tvarohu k 0-34—0-28, 1 vejce 7 b.

V Králové Dvoře n. L. dne 10. února 1900,
pšenice 0:00 0000, šito 9-60, 9-$0, 10-20, ječmen 8:40
oves, 460 5-80, hrách 14.40'44-00, čočka 83-00 86-00
vikev O— 0 —, jáhly i8-—, 28-— kronpy 30— 48—
brambory 2-60 83-00,vejoa (kopa) 400 4-40, máslo 180,
2-08, tvarob 324 h, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 1-90, maso vepřové k 144, maso skoporé k 11%,
no k 6.00, sláma k 8-—, k oves 1940,

K době velikonoční ! -©
Božíhroby.Mine

v reliefuesa

h Mižovýseosty né neblité.
i Vkřšení“, sochy,

oné 1 veškerákostelnízařízení
. doporučuje uctivě umělecký závod.

| sochařský a řezbářský

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE,

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul. č. 80.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1809. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky

„Založenor.1860.
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje .

Karel Zavadil
zlatník apasíř vChrudimi.

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho.
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzerněí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác.. Opravy
snovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná se chle a:
našlou se jiš svěcenó se stvrzením Jeho biskupské Mi-
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa
kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
ládo na sv. oleje, lamp, luceren, lastrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

o00000000000000000000()

FRANTISEK JIROUÝ,
závod řezbářský a umělé trahláství

v Slatiňanech
doporačaje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatel vědnice

' lavice,mělžky«hi ?
©slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zbotovených v mém závodu dotvrsuje náležitou 
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. dacho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty zhotovují sdarma.
mm Nejstarší závod v oboru tomto. mmmo ©

Šosocceo.. .4000000+Ď
W- Prvníčeská"i

spoclolněna amorickácottagoováharmeniazaří
zonátovárna

Rudolf Pajkr 6 spol,
VIiEHradoiKrálové,

toho druhu vwRlakousku-iikersku jediná.

Tatáž nabísí též harmonia sou
stavy orropské. Brilliantní ton,.
vylonděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im=.
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
: moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. —Illustrované cenníky

"© fránko a zdarma.
harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech
varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

2000000000000000000000
P000090000000000000000
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JAN KALIS

Stavební truhlářství.

BNNRSNONEKH VB K VEENTP NOH OOo BTOB CM KAR) OBA JEL OSN

Ignac V, Neškudla a syn
fi v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

M (bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
; všech kostelních paramentů.
M Ceonfky, vzorky, i roucha hotová na ukázka
; se na požádání franko zašlou.P Eon BOKBododobodooolaO 1]MMNTOMNMERUMITRINTNNEHENENNNINNERYTT

Vědy 9 Vždy

bo0'tutI ŽUPANŮ © očím
s dublu, ve srstí velbloudí,
V ne modernějším provedení

*
DaS“ Humpolecká"iy

SAKRA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky s čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflatelský závod

v Humpolci.
Vsorhy k mahledmutéfranko.

AEIEACICACICACAKICIFICIICIKICAC

POZOR! POZOR!

Tologram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

W" z prvérukyM
-obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubravav Náchodě
která za úplnou spokojenost rněí. .,

Nabízím a dobírkou zasýlám (též dle úmlavy)::
22 metrů kanafasu znamenitého 75 cm. . zl, 4-40
30 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. „ 840
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8. 6—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8. „ 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet. šotiě' jen . ... , 826
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . , 640
S ručníků režných, zcela velké . . . 90a£1.—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90až1—
6 ručníků damaškových, květovaných . . zl. 1-20

12 utěrek na nádobí . . .... 96, 1-20,1:50
1 sukně fanelová —90

... .. . ... .. . 1—
Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se sasýlá.

Levnýnákuepro školy ústavy, spolky, obce atd
Cenníka vzoryzdarmaa-fregie, -+

Specielní obchod
klatovským prádlem

Pro pány 1 dámy:

BaB“ Župany zhoto

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 Jitr
po 1 zl. 75 kr.

SUvoviol starou 1 litr po 80 kr.
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 lit
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Prahy v
značném mnežství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vébo prima cognacu stojí výrobce samého, kdy
z appažátu teče 1 zi. 50 kr.

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

Vzorky sasýlají se zdarma a franko.

SWP>4Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 procent.i

o

-©Výbornou chuť kávy dodiiže

doporučuje pro zimu

Velký výběr
novetinek kravat, límců, manžet a rukavic.

9

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.

Táž na splátky bez svýšení cen!

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
: provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ již r. 1889., rozšířil jsem za epolapůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všec.h obo
rech stavby varban v předních závodech ciz'ny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneamatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěr
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřelejí odporučiti. 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

Antonín Mělzer

„Hradec Králové
96

í Výbavy pro nevěsty.

até. v jakostech nejlepších.



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Dnenážní (dky $
všech potřebných rozměrů, tašky falcové,
obyčejné i patentní, vůbec veškerý sta
vební material má hojně v zásobě a do

poručaje ku jarní stavební sezoně

opolečná. Cihelná
ve Svobodných Dvorech

u Hradce Králové.

Ceny vzhledem na uznanou výbornou ja
kost velice levné a pevné.

Nejlepší matrací do postele pro soukromé, letní
byty, hotely, ústavy, nemocnice a vůbec všude |

jest jedině Pešoutova zdravotní

pórová žíněnka.
Tato činí lůžko skutečně pohodlným, vyniká nad
veškeré posavadní matrace čistotou, trvalosti, ne
vytlačají se dolíky jako v matraci drátěné, netr
hají se špagáty, neboť jsou péra spojena spirál
ními póry místolšpagátem, odpadá naprosto každo
denní přestýlání, natřásání žíněnek neb slamníku,
— který jest i vítaným útočištěm hmyzu a zdro

jem prachu.
Vzdor tomu jest ještě více jak

EB o polovici levnější [jjj
než dosavadní, všude jinde nabízené matrace neb

žíněnky. Vyrábí jedině

J. A. Pošout v G.Jenikově.
Cenníky těchto matrací, jakož i pohovek

sdarma a franko.

ST" Odramíuáska: Kotva. "YTTY
LINIMENT. CAPSICI COMP.
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t | z Richtrovy lekárny v Praze,

í

1

uznává se za výborné, bolesti utišu- +

: lol natírání; jest na skladě ve všech )
ékárnách j

:
:

“k
, za 40kr, 70kra lal
) Všeobecně oblíbený touto

domácí prostředek
Zádej vždy jen v původalch láhvích s )

i naší ochrannou známkou „ketvoa“,
z Rlohtrovy lékárny. Buď opatrný a 4
, přijmi jen láhve s touto ochrannou*

, známkou za původní přípravku. —
p- Alehžrova lékárna „U zlatého lva“ v Praze, dLk

Kosnodářstv
z volné ruky na prodej
ve výměře 37 korců polí a luk. Jednu hodinu
vzdálená od Hradce Králové a půl hodiny od
nádraží.

Po přání koupěchtivých s živým a mrtvým
ioventářem. K doptání v redakci „Obnovy“.

A1AI3

"
BE
é3
Pět

vedle záložny.

soustavy kuželové a pneumatické, lahod=
j.ného zvuku a důkladného provedení s prak

tickým zařízením hracích stolků doporu
čuje (taktéž harmonia, piana a veškeré hu
dební nástroje) majitel c. k. výsady a zá
služného kříže hudební akademie belgické

Bed. Čapek,
stavitel varhan a harmonii

v Poličce.

JOSEF ŠTEPÁN,
sávod pozlacovačský v Pardubloloh

opravuje jakož i nově staví

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

vedení a v cenách velmí levných.

uperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek,

největšívýnosnost.
Nevyhnutelné k jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojíven spo
lehlivě nahraditi.

Dáje:Kostní moučky, chliský ledek, síran
„ soli draselnaté, kal spool

m mí hrojiwa pro kuloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfálovou

k vrchnímuhnojení jetelišť e konserv. chlérské mrvy
pícní vápno,

dodá řesně zaručeným obsahem,
všude soutěžeschopné:.

Továrny na um. v Břeclaví

hnojiva a kyse- k OORRÁNÍ PoštornéaLískulinu sírovou. u Rostok.

Ústřední kancelář Y PRAZE Jindřišská ul. 37.

Křestní listy
nějších. 8 úctou veškerou ..

ex offo 40 kusů za 60 hal. nabízí Antonin Sucharda.
Bisk. knihtiskárna. 2

Ceny mírné.
Opony (draperie). Žíněnky.Záclony.

K masopustní době.

Fr. Šanda,
(Eliška Šandová) .

prvnía nejstarší výrobna

* sodové o0Ďy x

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

ve vlastnímdomě
""oh Tomkova ul. s

(saložena r. 1878.)

odporoučí své uznaně výtečné a výsta

slatou tmedaliiramonené virobky88
letním slavnostem a zábavám i:60.Bejr

zdravější nápoj domácí.

k

Spolkového *
« „0 ,9 u U

í přijme „
od 1. dubná b. r. „Beseda“
v Hradci Králové. Žádosti po

teli JUDru. Tolmanovi, a. k.
auskultantu v Hradci Kr,

4
Antonín Sucharda .

.-- vochař a řezbář .
v Noré Pawe (Krkonoše)

doporučuje +e ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění ojrkerníhoj též zhoto
vuje y světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající,bedlivě opravuje,

poslacnje a polychromuje.Za výrobkyvlastní dílnyručí, jakoš isa řádnou prácí pří cemách nejmír

«*

6

o Cenníkyzdarma.

V,Vacek,

škofřářský
v Pamět

níku
u' Chlumce

nabízí" pro zimat © jern
vysatování 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 cesefk mdarma,

3

6

KD
avu v Pardubioícoh.

Účet v clesrinku pošt. spoř. uher. č. 5916. Telefon č. 6.

Koupě1prodej
všech druhů losů, cenných
pspírů, akcií, priorit, zá.
starních listů, devis a valut,
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Loyalita a vláda.
Byl jelen muž a nemohl toho dokázati, aby

bo jebo žena měla ráda. Stěžoval si na to souse
dovi a povídsi: Už opravdu nevím, co mám dělat.
Vadím se sní každou chvíli, zavřel jsem ji do
komory, a včera jsem ji taky nařezal, a ne a ne,
aby mne měla ráda.

-© Tahle anekdota mně napadá v poslední do
bu velmi často. Tak k. p. pruský ministr berlín
ský vyčítá Polákům, že nejsou k státu pruskému
loyálními -- upřímně a srdečně oddaní, čili že
Berlín nemají rádi. A je to opravdu od těch po
znaňských, pruských Poláků divné. Berlín 80 8 ni
mi přece každou chvíli vadí, strká je jako do ko
můrky nebo do výměnické světničky, kdež si mo
bou až do brukého vymření ještě polsky mluvit.
Řeže jim takřka maso z těla, an kupuje velko
statky a prodává je Němcům, řeže jim takřka ja
zyk z hrdla vep, neboť ve škole nesmí se tam už
polsky ani blesnuut a nebndon-li tiše, vyřeže jim
svými ručnicemi a kanóny, a přece ne a ne. Oni
Bejsou k pruskému státu loyální; ne a ne, aby
měli Berlín rádi.

Tak tedy větěpuje Polákům loyalitu vláda
ruská. — Podívejme se do Francie. Židovako

imaarská bezbožnická vláda ustavičně vyčítá
katolíkům tamním, že nejsou k státu — k repu
blice — loyální. Už opravdu vláda tam neví, co
má dělat. Hašteří se 8 církví každou chvíli, za
vřela ji do komory výměnické vyhlásivší ji za
starou přešilon babičku. Řeže ji zastavováním
platů biskupům a kněžím, opováží-li se míti jiný
vábled, než ministr; řeže jí takřka všecku sílu
z jejího těla tím, že do školy nesmí kněz ani
vstoupili a učitel slovo Bůh ani vysloviti, ničí
vymyšlenými daněmi život katolických společností
a ustavičně nové a nové kuje zákony proti kaž
dému, kdo še opováší veřejně říci, že Francie
byne proto, že je v rukou židů a ti že udržují
bezbožný ronhavý tisk, bezbožecké zákony a ze
státních peněz se obohacující „zákonodárce“. —
Posledně zase ztrestala tam vláda společnost „as
sumptionistů“ a to proto, že mají tiskárnu, list a
peníze k šíření časopisů hájících víru a usilujících
o to, aby se Francie zbavila — bezbožectví. A
ne a ne, aby měli katolíci tuhle vládu rádi; ne a
ne, aby byli téhle republice, tomuhle státu srdečně
oddání čili loyální.

A tak je to i v jiných zemích, obzvláště n.
p. v Aoglii, kde protestantští boháči udělali z ir
ského národa žebráka a otroka, jemuž Be beře i
jazyk i škols, jemuž se zkrátka řeže maso z těla.
A když posledně královna měla jubileum, i z Au
stralie « z Iodie přišli na jubilejní průvod. Ale
Irové ne a ne. Zůstali doma; vládě anglické se
nepodařilo dosud vštípiti jim — loyalita.

A přece loyalita, totiž ta, která není jen
tupým mlčením i když srdce bolí a poslušností
e pěstí potají zaťatou, která není kriminálem a
bodákem vynucena, ale loyalita, která je srdečnou
a pokornou oddaností k panovníkovi, tak jeko sy

takže členové jeho s radostí obětují k vůli jeho
zachování jrění, krov i život; loyalita lásky, je
to nejdrahocennější, co panovník, co stát má. A
proto má každé vlády býti úkolem, tuto loyalita
v srdcích poddaných péstovati. Ale toto pěstování
nedělá se ustavičným se hašteřením, do komůrky
výměnické tlačením a „řezáníme.

Naopak! Loyalita lásky jest jako útlou kvě

tinkou, která musí of všemožně pěstována, zaléváns, mrazu a jiných pohrom chráněna. Pravý—
z povolání zahradník — skutečně tsky tsk jedná,
a když mu mráz květině drabocenné uškodí —
on je smuten a takměř pláče.

Co ae týká českého lidu, to se mu musí to
svědectví dáti, že je takřka přirozeností svou
loyální. Ovšem byly ve Vídni vlády, kteří tu loga
uta v erdcích Čechů přepodivně pěstovaly.

zpomeňme na Beusta, Auersperka, Jiskru atd.
a na to pověstná tlačení Čechůke zdi, a národ
ten, i když se e ním vadili, jej do výměnické ko
můrky strkali, dragouny do něj „řezali“, on
přece byl loyálním.

V poslední dobu ta loyalita — ta ordečná
oddanost kříši rakouské — utrpěla nesmírně těž
kou ránu. Proti přirozeným a svatým právům ná

roda toho se na novo jednalo, a do roztrpčeného
lidu — se „řezalo“. A ne a ne, aby byl z ticha,
ne a ne, aby tu „Vídeň“ měl rád; chce stále
„Prahu“. V jednom pak zvláštním případě ukázalo
Bezaso, jak pan ministr vyučování pěstuje ta útlou
květinku loyality v urdcích našich.

V Chrasti, v letním sídle biskupa králové
hradeckého byla po přání obecenstva nákladem
biskapovým vystavěna (za 40.000 korun), zřízena
a nyní jest vydržována (ročním nákladem mnoho
tet korun) měšťanská škola dívčí. — Škola
ta byla slavnostně vysvěcena a za jubilejní
dar J. V. císaři a králi našemu v neděli po nej
vyšších jeho narozeminách r. 1898 veřejně podána.
Pro rok školní 1899—1900 byla postupně otevře
na (s rostoucím nakiadem) třída druhá. Sám c. k.
okresní školní inspo+tor radil, aby se už zadalo
o právo veřejnosti. Stalo se tak proto, aby
rodiče do třetí třídy na rok školní 1900—1901
děti své rádi dali čili aby se škola nehubila tím,
že se mnozí rodičové odrazí námitkou, že hned
na začátku třetího roku není veřejnou, nemohouc
veřejně platných vysvědčení pro další postup dí
vek k. p. do ústavu učitelských vydávati.

Ale pan inspektor s biskupem míní — a pan
miuistr mění. J. E. pan ministr žádost biskupovu
zamítl, až prý bude škola celá. Že to byl ústav
jubilejní, zřízený dle přání samého J. V.císaře
pro dobro lidu, napsal biskup uctivou prosbu
k J. V. přímo 8 tím doložením, že to je výraz
upřímné loyality a že se dalšímu rozčilování roz
drážděného lidu českého milostivým povolením
žádoucího — pro zajištění dalšího trvání — prá
va zabrání. Ale i na tuto žádost přišla od mini
sterstva odpověď, „že ne“.

To nás zde v Hradci nesmírně dojalo a pi
sateli těcbto řádků zvlhly bolestí oči, ač je jinak
v podobných případech otužilý. A spolu s ním
vzdychalozde mnohé srdce mužů nejváž
nějších. V nezabavenémvídeňském „Vaterlandu“
objevil se na to dopis s Hradce Králové, v kte
rém se na neblahé následky tohoto — ne snad
zákonem přikázaného ale na vůli ministerstva zá
ležejícího — rozhodnutí ukázalo a oznámilo, že
katoličtí Čechové nyní praví: „Tak ani jubilejní
dar od nás nechtí“.

To mrzelo ve Vídni i v Praze. Ihned ohlá
šeno „Vaterlandu“ s hůry, že 8e to rozhodnutí
stalo na základě $ 72. školského zákona. A s tím
paragrafem přihnal se též bývalý Pražský Den
níček — nyní vládní „Pražské Noviny“ a v pa
trném rozčilení, který vládnímu orgánu nesluší,
vykládají, že to tak ten 6 72. přikazuje, a vybro
žují, že se tak stane i budoueně. Že prý totiž
k udělení práva veřejnosti některé škole jest za
potřebí, aby byly zřízeny již všecky třídy. Kdo
se zlobí, nemá pravdu —a tak a6 to stalo
i vládním novinám pražským čili původci té po
drážděné odpovědi „Vaterlandu“. :

Opakujeme, že „Praž. Noviny“ nemají prav
du. V $72. není otom, že masí být všecky třídy
již otevřeny, ani zmínky. Je tam jen, že musí
Škola (nestátní) soukromá býti co do organisace
(rozměru, plánu) a ačiva taková jako (státní) ve
řejná. A tak se ukázalo, že by při ministerské
blahovůli právo veřejnosti bylo mohlo býti uděle
no. Vždyť n. p. v Kostelci n. O. má reál
ka teprv tři třídy, a už právo veřejno

cím slabost svých vytáček, že musí býti všecky
třídy, aby se mohlo posouditi, zdaliž je škola
taková, jako státní. — Vědyť při reálce 8e
už ze dvou neb tří tříd soudí, že je ja
ko státní A vůbec to kroucení, že reálka a
měšťanská škola není jedno, je nezákonné. V $ 72.
o tom teprv ani zmínky není. Děkujeme tedy
pěkně panu původci onoho rozčileného a vybrožu
jícího článku za jasnější poučení a za příležitost
k pohovoru o této neblahé věci. Tolik si ale vy
prosíme, aby nám vládní novinář nevyčítal, že se
« naší strany dělá „uměle“ znepokojení a štvaní.

V ústavním státě — je-li jím Rakousko —
může přece dle zákonů každý své politické mínění
pronésti a to tím více, když se domnívá, že ve
mu stala protizákouná křivda a způsobila bolest.

Tu neblahou, neslýchanou, zde vylíčenou
událost žádný dopis do „Pražských Noviu“ ze
světa již nesprovodí. Jisto jest, že biskup ve jmé

nu svého dobrého lidu podal jubilejní dar na dů
kaz loyality. A jak se k tomu zachovali vyko
navatelé vládní moci? — To se přece mohlo oče
kávati, že se zachovají asi tak, jako otec k dítěti,
které v den jeho svátku blíží se k němu se září
cím okem, s radostí v srdci, a darem v ruce,
s blahopřáním na jazyku. Ale zcela jinak stalo se
biskupovi a katolickému lidu českému. Ledová
lhostejnost liberální byrokracie byla nám odpovědí.
Kdybychom byli žádali výjimkuod zákona, ne
měli bychom příčiny k bolesti, ale zákona tako
vého není. Nechceme přeháněti, obzvláště ne proti
vládě popouzeti neb štváti, ale jsme vysoké vládě
tou radou, aby uvažovala, zda-li to stojí za to,
Go Be zase způsobilo.

Odepření onoho práva veřejnosti bolí nás —
jsk jsme právě podotkli — jako poddané, kteří
touží po loyalitě, která láskou jest a láskou se
pěstuje. Ale bolí nás to taky jako katolíky.
V celém světě všude se to bortí a praská právě
tím neblahým odpadem států od Boha, Rakousko
samo je jako sopka hrozící obnivými výlevy, ale
stát náš je dosud v tom zaslepení, že Se posilní
tím, když ukáže, že je více než církev. Matka
školy vzdělanosti a státu strčena jest do světni
čky výměnické, tam ať si říká oa svém nebeklíči,
ale „ve statku poroučí“ — dcera. A daří se jí to
divně. Když byla ve cti matka, poslouchali lidé
s chntí, s radostí a pro svědomí, a nyní, když je
matka na výměuku, drží 8e vše pohromadě sotva
kriminály a kasároami.

Ledovost ministerstva v neblahém příně,němž mluvíme, bolí nás taky jako Čechy.
kola ta zřízena na ulevení městské obci české,

na zvýšení vzdělání a lepší ve světě postavení
dívek českých, na Besllení národa vychováváním
dobrých budoucích matek dorostu našeho, a jest
tedy nerozvážné to a zákonem nepřikázané odmít
nutí, třebas bezděčnou, ale přece osudnou ránou
do kulturního života, do vzdělání chudší části če
ského národa. Tim vykonávatelé vládní moci lijí
sami olej do obně a nadbání stranám výstředním.
Neseďte, pánové, jen za zeleným stolem a jděte
mezi lid. Uslyšíte hrozné věci, uvidíte, jak uměle
se vládne tam, kde sama vláda hubí loyalitu v
srdcích lidu. A když vám biskup vlastně chtěl
být i podporou v povinném pěstování loyality, byl
úzkoprsým byrokratickým rozhodnutím snížen, za
banben a odstrčen. Nechceme věřiti, co 86 už ta
ky na povrch dostává, není li to odplata biskupovi
za jistě jeho vystoupení.

To tak a podobně lid ge nechává unésti. Ale
celá věc je taky důkazem, ze se z Vídně dělají
chyby proto, že se vládne z Vídně. Náš lid potře
buje jiného — své povaze přiměřeného vedení —
a proto by bylo lépe. aby byl epravován doma a
ne na dálku. Neboť může doufati, že by byl do
ma spravován těmi, kteří ho milají. Pak by novou
krásou vykvetla zaso ta útlá květinka — loyalita
lásky, což přese všecky ústrky jest nás všech
přáním nejvrononějším.

Před zahájením říšské rady.

V úterý večer konal mladočeskýklubza pří
tomnosti předsedy ministerstva Kórbra a ministra
krajana dra. Reska poradu ve Vídni, ve které
vůdcové strany mladočeské prohlásili, že se obá
vají, nebude-li nám vrácená česká vnitřní úřední
řeč,že se klub nsnese, aby zahájena byla
obstrakce a že oni sotva to budou mocisame
siti. Na projev tento měl nepopíratelný vliv vý
sledek volby na Velvarsku, Rakovnicku, „Slánsku
a Lounsku, kde mladočeský kandidát a jinak vý
tečaě kvalifikovaný kandidát, předseda Ústřední
Matice školssé a universitní professor dr. Jaro
smír Čelakovský obdržel jen 1068 hlasů, kdežto
na radikálv a soc. realisty připadlo 1600 hlasů,
totiž p. dr. Baru dostal 824 a učitel Mrasík (Ma
sarykovec a socialista) 776 hlasů. Protože pp. dr.
Čelakovský a dr. Bara přijdou 28. února do užší
volby, tedy dle všeho hlasy Mrazíkovy připadnoa
Baxovi a zvolení jebofíénamená pro mladočeský
klub hroznou porážku ecném mínění lidu.

Z výše uvedené zprávy vysvítá, že vůdci ne
jsou pro obstrukci, že se jí obávají, poněvudě



vědí, že Poláci, Jikoslované, konservativní Němci
ze zemí rakouských je do obstrukce prováseti pe
budou a že osamocení poslanci mladočeští utrpí
v obstrukci porážku za porážkou. Čtenáři „Obnovy“
jiš dávno vědí, že v klabu mladočeském nenalezá
se bohužel žádný Rieger, který by měl odvahu
pověděti národu holou pravdu o smutné nynější
naši politické a národní sitasci, který by měl od
vahu čeliti veřejnému mínění a jíti mužně za nej
lepším svým přesvědčením. „Vůdci se obávají, še
klub se usnese, aby zahájena byla obstrunce a še
oné sotva to budou moci samesiti.“

Ve slovech těch jest více než doznání, tady
se ukazují, že vůdcové neví v dobé kritické kudy
kam. Němci dobře vědí, že poslanci bez vymože
nosti musí se báti svých voličů a píše proto „N.
W.T.*:

„Mladočeši sledují týž politický cíl jako za
ministerstva Claryova. Chtějí docíliti nějakého po
sitivního úspěchu jednak tím, že vyhrožují ob
strukcí, jednak odhodláním, že dělnost parlamentu
musí jim býti zaplacena, aby zdálo se na venek,
že taktika jejich strany zvítězila. S tím musí vláda
počítati pro všechný případy a zdá se tudíž, že
při vyrovnacích konferencích usiluje o to, abypří
šla formálně potřebě Mladočechů po vítězství vstříc,
aniš by uraeila věcnépožadavky Němců.Všeobecně
se pochybuje, že tento choulostivý problem bude
rozřešen úspěšně. Nejdůležitější český požadavek,
totiž zavedení vnitřní české úřadní řeči, nemůše
býti více splněn cestou nařísení, nemá li se vláda
vrátiti ve šlepějehr. Badeního Zákonité provedení
však předpokládá delší normální činnost parla
mentu a tu radikální šivlové v mladočeskémklubů
nechtějí přistoupití ma pouhé sliby. Naděje vlády
může se opírati jen o umírněnou skupinu Mlado=
čechů, která snad bez zaplacení hotovými upustí
od obstrukce, bade-li za souhlasu Němců v říšeké
radě projednána bez odkladu osnova jazykového
zákona pro Čechy, která by povolovala českou
vnitřní úřadní řeč pro české území. V tom Jevil
by se pro Čechy bezodkladný úspěch proto, poně
vadž Němci považují zásadně české vyrovnání za
jednotný celek a mohou jen svoliti, aby německé
a české požadavky byly splněny současně. V tom
to německém junktim stala by 8e v zájmu Čechů
výminka a tento ústupek, na nějž vláda nalehá,
má umožniti Mladočechům,aby zanechali obstrukce.
Pronikne-li tento záměr, na němž jest založena
vyrovnací konference, na straně české, o tom roz
hodne mladočeský klub teprv při zahájení říšeké
rady. Pochybno jest, zdaří-li se tento plán na straně
německé. Neboť kdyby otázka jazyková neměla
býti spojena 8 ostatními požadavky Němců v Če
chách, zejmena 8 právem veta sněmovních kurií
v otázkách národních, musí Němci trvati při tom,
aby jejich jazykové požadavky byly splněny sou
časně s požadavkem české vnitřní úřadní řeči.
Musí míti napřed bezpečnou záruku, še nejen bude
ustanovena v úsemí německém úřadní řečí vý
hvadně němětna, nýbrá še konečně bude provedeno
také národní ohraničení okresůa rozdělena správa.
Posléze nelze si dobře mysliti se stanoviska cen
tralistického zákonité uznání české vnitřní úřadní
řeči bez současného zákonitého zabezpečení státní
prostředkovací řeči. Má li se upustiti konečně od
sovstavy Taaffovy, která chtěla si nevinně pohrá
vati s federalismem a ukájeti potřeby ústředního
státu jen tajně ve stydlivém zabalení, pak musí se
konečně začíti se zákonitým upravením jazykové
otázky. Osnova jazykového zákona, již vláda před
loží vyrovnací konferenci a později říšské radě,
uusí obsahovati rozhodný důkaz, má li ministerstvo
Kórbrovo úmysl a povolání vrátiti se k otevřené
politice centralismu.“

Jak viděti, jsou požadavky Němců hodně drzé
a mladočeští vůdcové, kteří uznali Gautachova ja
ayková nařízení, která fakticky dělila Čechy na
tři pásma jaeyková: české, smíšené a německé,
ocifují se dnes vlastní vinou ve velikých rozpa
cích. Radikálové, realisté, socialisté škubají je
dnes na všech stranách a i ti nejpravověrnější
Mladočešihlásají: „od úplné rovnoprávnosti neupu
stíme nikdy, k vosdělení Cech nepřivolíme níkdy.“
Totéž hlásali též poslanci, ač Gaučova nařízení
hlásala zcela jinak. Dnes nám Němci nechtí vrá
titi ani Gautschova nařízení a proto úznáváme
dnešní nesnáze našich poslanců, ačkoli o dobré
jejich vůli nepochybujeme.

Co tyto řadky píšeme, má p. dr. Engel asi
krušné chvíle a potíže, aby udržel klub pohroma
dě a pohnul jej, aby se do obstrukce zatím ne
ponětěl a hleděl vyčkati příznivějšího okamžiku
ve prospěch naší věci. Svědčí o tom rozmluva prý
vynikajícího mladočeského poslance s členem re
dakce „Budivoje“. Poslanec pravil: „Věřte, že 8e
v situaci dnešní sám nevyznám. Jsou jisté symp
tomy, které by radily k opatrnosti a k vyčkání,
naproti tomu však daleko silnější je proud, jenž
žene nás k obstrukci. Jak znám klub, hned vpr
vé schůzi střetnou se tyto dva směry prudce a
sotva zažehnávání dra Engla tentokrát pomůže.
U nás je totiž trojí drub poslanců: jedni jsou
oportunisty či etapisty z přesvědčení, kteří dobře
znajícz amýšlení rozhodujících kruhů vycházejí ze
zásady, še poselstvo české proto obesílá říšskou
radu, aby tu národu dobylo všeho, co se za stá
vajících poměrů dá a upevňujíc pozvolna jeho
posici nahoře razilo mu cestu k lepší budoucnosti.
Oportunisty také nabádá k opatrnosti nerosřešená

dosud otáska následnícká, které ažkdo v Čechách
nevěnuje posornosti, ač má pro budoucnost význam
dalekosáhlý. Druhou jnu, početně velmi skřov
noa, tvoří stoupenci radikálnějšího směru, jichž
násorem je, že v Rakonsku po dobrém ničeho ne
svedeme a proto je příkazem nutnosti, přivésti
stávající státní formu ad absurdum a podsti argu
mentum ad hominem, že nynější ústava, dítko ně
meckých liberálů, na kterém tato zbankrotělá stra
na velice si zakládá, mobla stačiti v dobách, kdy
slovanští národové v Rakousku neuvědomil si
náležitě svého postavení, významu a afly v tomto
státě, dnes však jest anachronismem. Třetísku
Dina nemá žádných zásad, ta Ipl na svých man
dátech a v bázní o ně provozuje politiku nálady.
Věřte, že právě tito lidé jsou největší překážkou
oněch taktických obratů, které pro tu chvíli širo
kým vrstvám lidu sice se nezamlouvají, ale jež za
krátko mohly by se vykázati trvalým úspěchem.
Tato skupina poslanců ve schůzích voličských z
pravidla nejvíce břmotí a vede si bojovně, ale
sotva Se octne ve Vídni, neví si rady a čeká na
spasitele at již zo strany živlů radikálních nebo
oportuních. Čítáte-li pozorně referáty « říšské
rady, poznáte, kterak se také u nás vykonávají
důležilá usnesení. Na př. když náš klub, vzdor
přání mocnářovo, aby opastil od obstrukce proti
tak zv. státním nezbytnostem, nepatrnou většinou
hlasů přece na tom 8e ustanovil, že se obstrukce
prováděti musí, kdo ji vykonával? Jen hrstka po
slanch a nota bene především těch, kteří hlaso
valí proti obstrukců, avšak nicmeně museli se zá
vaznému pro ně usnesení podrobiti. A korunou
všeho bylo, že jen radikály kaceřovaný dr Kašsi,
vládní stvůra, zlý duch české delegace atd., byl
skutečným řiditelem oné obstrukce, ač ve svém
nitru s touto taktikou nesouhlasil. :

Kdo zná zákulisní poměry v mladočeském
klabu, ten ví, že . Budivoj“ nepraví nic nového.
Čtenářům „Obnovy“ nejsou tyto věci neznámy. 

Po pronesení rozsudku, jímě vojenský soud
odsoudil Kyjevské záložníky pro hlásení se slo
vem sde do těžkých žalářů na 6 měsíců anebo
dokonce až na 15 měsíců na pevnost, z čehož
účetní okres. nemoc. pokladny prý zšílel vře to
nyní v českém lidu více než jindy. Rozbití říšské
rady obstrokcí bylo by zajisté všem Čechům
vbod, kdyby přišel foederalismus s rozšířením práv
národních a zemských. Tak nás ale soudě dle
různých tajemných příznaků očekává přísný abso
latismus, v němž centralistická byrakracie a ně
mecká generalita bude vykonávati rozhodující,
nám nepříznivý vliv.

ští poslanci touží dnes na to, že nynější
punktační konference ve Vídni nekonají se jako
r. 1889—1890 pod předsednictvím císafe, neboť
přítomnost císuře v poradách měla by pro nás
aspoň ten dobrý vliv, še by byl císař aspoň správ
ně informován o požadavcích českých a německých
a še by s vlasiního násoru s řečípronesemých po
smal, kde je právo, kde nadpráví a křivda.

Každý ví, že dnes máme na rozhodujících
místech a přímluvcích málo; čeští poslanci zví
snad teprve v poslední chvíli, pokud chce v Če
chách české vnitřní úřadování připustit. Kdyby
byla vláda chtěla zabránit obstrukci Čechů, mohla
poslancům umožnit, aby pro nová břemenahlasovali.

Při zahájení říšaké rady musí vláda nezbytně
ukázati své karty a tím snad bude učiněn nyněj
ším emiřovačkám konec. Vídni všakradíme, aby
se o smýšlení v Čechách neklamala. Byť by i vět
šins českého národa poslancům těžké jejich po
ctuvoní ztrpčovati a zkoršovati nechtěla, tedy če
ský lid práva svá nohami člapati nedá. Ve Vídni
stalo se již tolik chyb a tolik křivd českému ná
rodu, že míra naší trpělivosti je,dovršena.

S$vhůze kložoodníků a kožnšnků
V pondělí po 2. hod. odpol. konali v sále Živ

nostensko-čtenářeké Jednoty kloboučničtí mistři a ko
žešníci eohůz: vHradci Králové. Účastníci se dostavili
z Hradce Králové, Police n. M., Pardubic, Litomyšle,

stí n. O., Kostelce n. 0., Vysokého Mýta, Jarnměře,
s. Skalice,Úpice, Tratnova, Kyšperka, Jablonného,

amberka, Chotěboře, Nymburka, Králové Dvora,
Chlamce n. C., Náchoda, Chrudimi, Hořic, z Prahy,
Vamberka, Nechanic, Rychnova atd. Za „ředsedu schů
se byl zvolen jednohlasně p Al. Pinkava z Hradce
Králové a zapisovatelem p. Novotný z Cbradimi.
Pan Florian Průša, jednatel Zemeké šivn. Jednoty
v Praze vyřídil shromášdění pozdrav této jednoty,
který byl přijat s potleskem.Na to p. Fr. Katser,
kloboučník z Vamberka zahájil rozhovor o zdrašení
veškerého zboží kloboučnického. V delší řeči dovodil,
že téměř veškeré výrobky kloboučnické se o více než
30 procent zdrašili a že tudíž i kloboučníci s tím
musí počítati. Pan Josef Dvořáček z Hradce Král.
navrhl, aby ae ceny výrobků kloboučnických zdrašily
0 15 až 26 procent. Po delší debatě usneseno uve
řejniti v novinách provolání k P. T. obecenstvu seve
rovýchodních a východních Čech, v němž se praví:
„Veškeří kloboučníci a obchodnící klobouky severo
východních Čechshromáždění ve schůzi dne 19. února
v Hradci Králové uvášivše důkladně okolnosti a od
volávajíce se na provolání v denních listech z roku
lonského, dávají tímto velectěnému P. T. obecenstvu
na vědomí, že vzhledem k tomu, že minulého roku
suroviny jakož i veškeré pomůcky spadající do oboru
toho značně etouply, takže dosáhly výše 30—35 proc.,
není více možno kloboučnické zboší za staré ceny

prodávati, nemá-li býti: existence jejich ohrožena a
nemá-li býti na jakosti zboží ujma. Nazákladě tobo
dovolují ul kloboučníci a obchodníci klobouky

veškeré zboží kloboučnické počínaje dnem provelánío 25 procent svýšiti. Kloboučníci a košešníci doufají,
že povolání jejich bude příznivě velectěnym obecen
stvem přijato, poněvadězvýšení cen surovin a v to
várnách jest vělat, než-li svýšení cen u kloboučníků.
Tito budon míti ovšem i levnější klobouky za staré
cenyna skladě. Pan Dvořáček uvedl pak taxativně,
sůě asi by se jednotlivé druhy kloboučnického sboží
prodávati měly. Někteří řečníci dovodili, že klobouč:
níkům4 obchodníkůmklobouky se mnoho klobouků
ve výkladní skříni a ve skladišti skasí, takže tím
výdělek prodávajících značně se smenšuje. Má-lí klo
boučník vyjíti a svou rodina uživiti, musí v nyněj
ších dobách se zvýšením cen počítati. Někteří řečníci
si stěžovali na velikou konkurenci obchodníků a pan
Matek v ostré řeči kritisova) nezřízenou konkurenci
obchodníků židovských, kteří spokojí se při klobouku
často výdělkem sice jen 6, 20 neb více krejcarů, kteří
však vedouce obchod třeba dvacatery druby sboží,
na jiných látkách kupujícího tím důkladněji obnou a
napálí. Obsah navrfeného provolání byl přijat jedno
blasně. Debaty se účastnili zvláště pp. Pinkava, Prů
ša, Dvořáček, Keller, Ekl, Níč, Král, Durdík, Vávra,
Boček, Matek, Beran, Katzer a jiní. Pan Keller na
vrhl též, aby se staly kroky za příčinou zrušení 9 38.
Živnostenského řádu. Debatta se odchylovala někdy
příliš od projednávaného předmětu, ale při tom byly
přece jen mnohé stesky tlamočeny. — Druhým předmě
tem programu bylo jednání o organieaci. PanFr.
Katzer z Vamberka dovodil, še provedení organisa
ce kloboučníků mělo by za účel a v zápětí povzne
sení řemesla kloboučnickéhe, pěstování a hájení du
ševních, výrobních i obchodních zájmů všech klobonč
níků. Toho všeho dosíce lze ovšem jen účinnou orga
nisací klobončnického spolku zemského, který by se
pro království Českézřídil. Spolek tento by se do
mahal podpory země a státu ve prospěch svých účelů,
podával by za tou příčinou petice a dobrozdáními a
stíšnostmi působil by k tomu, aby se zákony dle po
třeb živnostnictva směnily a malé živnostníky chrá
nily vůči velkokapitalistům. Zemský spolek klobouč
nický moh! by působiti k založení společenské tržnice
a jiných účelných zařízení, které by kloboučníkům
zjednávaly možnost levnějších nákupů = původních

ramenů, které by obchod hotového zboší prostřed
ovaly a nové krahy a země odbytu by mu zjedná

valy. Zemský spolek pracoval by o zdokonalení sta
rých epůsobů kloboučnické výroby a k vynalezení po
kročilejších a levnějších nových spůsobů výroby.
Zemský kloboučnický spolek pořádal by spolkové
schůze a odborné přednášky i kursy, zařízoval by
sbírky vzorů, doplňoval a odporačoval by osvědčené
stroje a nářadí, činil by též přípravy k vydávání od
borného poučného časopisu; spolek by se staral o
řádný dorost, vyučil by učeníky řádně řemeslu, aby
nemusili se dříti jako Špatně vyučení dělníci v továr
nách, spolek by pečoval o pořádání poučných kursů
kloboučnických a o zřízení odborné školy, podporoval
a rozšiřoval by odborné písemnictví tak aby jeho
členové seznámili se se všemi novými a výhodnými
odbornými pokroky a vynálezy. Zkrátka, spolek by
mohl pracovati všemi dovolenými prostředky ku pro
spěchu svých členů, jimě by byl vůbec svědomitým
a nesištným rádcem při všech záležitostech řemesla
kloboučnického se týkajících, pečoval by o sblížení
a příbuznými odbory řemesel, jednal by a výrobci
surovin i spotřebovateli již hotového zboží atd. To
by byl po náhledu pana řečníka hlavní účel takovéto
organisace, která by kloboučnickému řemeslu velice
prospěla. Jen ve spojení kyne řemeslnictvu spása a
ta jest na něm, aby kašdý pracoval něco pro spolek.
Bude-li řemeslnictvo solidárním, dosáhne při dobré
vůli a houževnaté vytrvalosti poznenáhla svých cílů.
Debata o organisaci kloboučníků a příbuzných živlů
byla velice čilá. — Pan Flor. Průša v delší věcné
řeči pravil, že odborných spolků jest sice mnoho, ale
že pracují málo nebo nic a sotva seženou do valné
hromady potřebný t členů. Radí přítomným,aby
se stali členy zemské jedmety a tam dlepotřeby klo
boučnický odbor zřídili, který by společně s oststními
odbory a správou zemské jednoty spojenými silami
domahal se žádoucích oprav. Řečník ukázal na mnobé
vady řemeslnictva, jich netečnost“k vlastním zájmům,
o něž stařost ponechávají jiným (hldey doktorům a
neřemeslnickým slancům) a pak to se zájmy živ
nostníků ovšem divnědopadá. -Řemeslnictvo s rolní
etvem tvoří jádro národa, ale má bohužel hlavně dva
nepřátely: velkokapitál a dělnictvo. O toto posled
nější se musí starati, o jeho odborné vzdělání i bmot
ný jeho blahobyt, aby se cítilo dělnictvo za jedno
s mistry, jsk tomu bylo ze trvání starých cechů. Mi

stři nesmí také kořistit s učeníků, musí je řádně vzdě
lat, k sobě povznést a připoutat a nebnati je do řad
nedocvičených hudlařů, kteří nemohouce psk jako
dělníci dostati práci u mistrů, jdou k továrníkům a
spojojí se s nimi pak proti řemeslníkům. Řemeslni
ctvo musí spoléhat především na sebe, -musí se 0 80
be. starat samo, musí se ctít, nesmí se sa své řemeslo
stydět atd. Řeč pana Průši, který téš dokasoval, jak.
řemeslnictvoje jinými vykořistovánoa k cizim sobe
ckým účelům používáno, potkala se s všeobecným
souhlasem. Tlumočil tento názor obuvník p. Mažík
a poukázali téš jiní řečníci, že by sdružených 4000

českých kloboučníků samenaloi prol kapitalistůmmnobo. Výhodnost zemské živn. jednoty uznávána si
ce všeobecně, všem kladeno na srdce, aby v kruhu
svých známých v její prospěch pracovali, ale uznáno
též, že o svláštní zájmy kloboučníků a spřízněných
krahů má pracovati semaký kloboučnický spolek. Do

užšího prozatímného výboru, který by vykonal Při:pravné práce k zřízení zemské jednoty zvolení byli
pp. Dvořáček s Králové Hradce, Ékl« Chotěboře, Fi
binger z Chlumce, Katzer ze Žamberka, Keller s Ja
roměře, Linhart s Pardubic, Novotný r Chradimí,
Pinkava s Hradce Králové, Vávra s Hořic. Pánové
tito ovšem milerádi vyslechnou „a uváží zaslané jim
rady s pokyny. jak mnosí rokující si přáli. Po vy

čerpání programu poděkovalpředseda p. Pinkavajménem asvolavatelů odbývané schůze všem přítomným
a provolal příští činnosti ardečné: Na zdar!
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Moravský odber vídeňských kom
feremeí konal v pondělí dopoledne všeobecný
rozhovor o jazykových poměrech při zeměpan
ských úřadech. Jednalo se hlavně o vládní před
loze v příčině enějšího úřadování, ale rozprava
byla také rozšířena na úřadování vnitřní. Roko
vání se súčestnili Češi i Němci; vláda se ooniéř
ním úřadování naprosto nevyslovila, avšak mo
ravské časopisy prozrazují, že vláda český úřadní
jazyk na Moravě připustiti nechce, ačkoli morav
ské obyvatelstvo je ze tří čtvrtin české. Co se
týče jednání se stranami, tu nebylo mezi českými
a německými zástupci podstatných neshod, nsopsk
prý byla dosažena sbode. V jiných kusech ozná
mených základních rysů navrhly obě strany změny
a doplňky. Hlavní překážkou českého vnitřního
úřadování je prý rytíř dr. GElvert. Co se týká
vnějšího úřadování, tu podala vláda Kdrbrova tuto
osnovu:

ČI. I. Jazyk ústního a písemního jednání se
stranami (vnější jednání služební) řídí se jazykem
strany (jazykem žádosti, podání). Tento je zejme
na rozhodujícím pro jednání ústní, pro vyhlášení
a vyhotovení nálezů a pro vedení protokolů.

Ve věcech trestních sdělují se obviněné straně
obžalovací spis a všechna, jí se týkající snesení,
která se dějí mimo líčení, její jazykem. Státní zá
stupce a obhájce pronášejí své řeči jazykem stra
ny obviněné,

Jazyk, ve kterém podává se žádost, je ko
nečně rozhodujícím pro vklady do veřejných knih
(zemských desek, knih pozemkových, knih horních,
knih depositních atd.) a do rejstříků společenstev
a jiných veřejných rejstříků, jakož pro intabulační
klausuli, která se přikládá k listinám. Při výpisech
z těchto knih a rejstříků budiž užíváno jazyko
vkladu. ,

Čl. II. Úřadní vyřízení, které se nestalo po
žádosti strsn nebo se nevydává osobáin, jež věc
zavedly, děje se jazykem, jebož užívá strana, které
se úřadní výkon týká, nebo které se vyhotovení
dodává.

Není li tento jazyk znám nebo není-li to
žádný z obou jazyků zemských, budiž užito ja
zyks, který může se předpokládat pedle povahy
věci, zvláště pak podle bydliště strany.

ČI. III. Ústní líčení, jehož jest účastno ně
kolik osob, neužívajících téhož jazyka zemského,
děje se jazykem, o kterém se účastníci shodli.
Nedohodnou-li se, koná se oběma jazyky zem
skými. V případě druhém protokolují se vyjádření
obou stran jich jazykem. Nálezy vynášejí a vy
hotovují se oběma jazyky. Budiž však úřadem o
to postaráno, by strana neznající drubého jazyka
zemského nabyla úplné vědomosti o vyjádřeních
a výrocích, tímto jazykem za líčení učiněných.

Ve věcech trestních sdělují se obviněné stra
ně, obžalovací spis a všechna jí se týkající ane
sení, která se dějí mimo líčení, jejím jazykem.
Hlavní líčení proti několika osobám obviněným,
nemluvícím tímže jazykem zemským, budiž ko
náno jazykem, který soud uzná účelným.

|. IV, Při úřadních úkonech, jimiž vyřizují
se bez líčení žádosti nebo podání několika stran,
užívajících různých jazyků zemských, užívá se
obou jazyků zemských. Vyřízení vybotovují se
v obou jazycích zemských.

1. V. Z ustanovení čl. I. a II. o platnosti
jazyků v řízení trestním, může učiniti se výjimka,
nejsou-li vzhledem na poměry uskutečnitelna. Ze
jmena se zřetelem na složení porot anebo je-li
obviněná strana sama srozuměna, by se užilo
druhého jazyka zemshého.

Či. VI. Svědkové neho znalci mohou uží
vati každého jazyka zemského. Jejich výpovědi
protokolují se jazykem, kterým se staly.

ČI. VII. Příloby a jiné pomocné listiny, se
psané jedním z obou jazyků zemských, netřeba
překládati.

ČI. VIII. Úřadní vyhlášky, určené pro obec
nou známost v celé zemi, vydávají se v obou
jazycích. Jen jsou-li určeny pro jednotlioé okresy
nebo obce, jazykem tam obvyklým.

ČI. IX. Štíty, pečeti a razítka úřadoí jsou
dvoujazyčná.

Z jihoafrického bojiště. Pro týdenoík
je těžko vypsati válečné události v kratičké zprávě
a zároveň stanoviti pravděpodobný vývoj váleč
ných událostí v době nejbližší. Naše sympatie patří
nepopíratelně burům a posuzujíce střízlivě pře
četné sobě na vzájem odporující zprávy denních
časopisů z anglických, burských, hollandských, fran
couzských a německých pramenů a sledujíce be
dlivě na mapách bojiště pobyby a pravděpodobné
síly jednotlivých vojsk, referovali jsme celkem
správně. Anglická přesila bojovala dosud všady
podél anglických drab, posýlala na bojiště obrněné
vlaky a námořní děla zasahovala přímo v boj na
trati. Nanejvýš pustili se Angličané do boje ve
vzdálenosti dvou, tří až čtyř hodin od železničných
kolejí. Dnes usilují Angličané s obrovskou přesilou
proniknouti do středu nepřátelské země. Čím dále
se odchýlí od anglických tratí, čím blouběji pro
niknou do Oránska neb Transválska, tím více
budon potřebovati dopravních prostředků a tím
více upadají v nebezpečí, že nepřátelské sbory pře
ruší jim železniční a telegratní spojení s přístav

ními městy, odkudě dostávají válečné posily, ná
boje a potraviny. Čím dále se vzdálí Aagličané
od Kapska, tím slabší budou a tím více vojska
budou potřebovati k uhájení železničných tratí.
Vzdor některým nepříznivým zprávám není tedy
postavení burův zoufalé, naopak tito jsouce byb
nější, budou nepřítele stále napadati, znepokojo
vati, seslabovati a budou se bledět zmocnit hlavně
dovážených potrovin a nábojů. S bury a burghery
drží věrně kapští Hollandané, kterým Angličané
nikdy důvěřovati nesmí. — Průběh válečných udá
lostí byl v poslední době tento: V neděli o 3. ho
dině v noci dne 11. února začali Angličané po
stupovati od Modderu a Rietu ke Kymberleyi a
15. února odpoledne dorazila jízdní divise Fren
chova do Kymberleye. Za ní následovala 7. divise
generaliejtnatna Tuckera, u které se nalezal mar
šálek Roberts s-Kitchenerem, pak následovala 6.
divise pod Kelly-Kennym, 9. divise pod Polem
Carewem a poslední šla r. divise pod velením lorda
Methuena. Z poslednéjší zůstala gardova brigáda
pod generálmajorem Collevillem na stanici Mod
der-Riveru jakožto záloha. Generallajtmant Methuen
zaujal opuštěná burská postavení u Maggersfon
teinu, Tucker obsadil městečko Jakobadal v Orin
sku a divise Kelly-Kennyova zaujala Klipdrift vý
hodné od stanice Modder-Riveru při silnici z Fau
resmithu do Emaus. Dne 16. února došlo o Kof
fyfonteinu na silnici z Fauresmithu do Jakobsdalu
k menší bitvě,vkteré ukořistilibuři asi 4000 an
glických volů a 200 vozů s potravinami anáboji.
12. brigada Knoxova marně se snažila vyrvati
burům kořisť, Angličané ani nevěděli, zdali jim ta
kovou kořisť odňal generál Cronje nebo Delarey
nebo jiný burský generál, spěchající Cronjovi od
jihovýchodu na pomoc. Jedny anglické zprávy totiž
tvrdily, že Cronje ustupoval k hlavnímu městu
Oránska, Blómfonteinu, který se nalézá od kym
berleyské koleje něco přes 20 mil čili 150 kilo
metrů, jiné že od Kymberleye ustupoval podél
dráhv severněji k Dronfieldu (na dráze k Mate
kingu) se svými 20.000 muži. Jisto jest, že burové
více méně opanovali dráhu v severním Kapsku,
která se dotýká Moltens, Steinsburku a de
Aeru, Graaspanu a při stanici Modder-Riveru se
aspoň burové ukazují, severní Kapsko znepokojují
burové a ohrožují zadní voje Robertsovy i spo
jení jeho armády s Kapském. Nejistota, kde se
nalézá hlavní burská moc, nedostatek povozů, dlou
hými dešti rozblácené cesty, únava koní i volů
přinutily Robertsa, že na pochodu se zastavil.
Hlídky musí míti na všech stranách, smí postu
povati jen krok za krokem, aby burové nezničili
to nebo ono křídlo armády. Obroženému u Bloem
fonteinu Cronjovi od Ladysmitbu a Johannesburg
rychle spěchá po dráze přes Transvaal na po
moc burský generalismus Joubert, o němž eejiž
dávno nevědělo, kam se poděl. Jisto jest, že burové,
když porazili generála Bullera na Spionkopu a
zahnali ho za Tugelu ke Colensu a ještě jižněji,
že jednak odjeli do Transválu jednal ohrožovali
přístavní město Durban, odkudž Buller čerpá po
sily a se zásobuje. U Ladysmithu a na Tugele
ponechali si burové jen tolik vojska, co stačí kobraně
proti Bullerovi u Ladysmitbu a dračích hor. Není
tedy divu, že tolikrát již poražený Buller pokousil
se již po čtvrté o vysvobození Ladysmithu, tento
krát z méně hornaté krajiny východní. Než se
Buller tak sesílí, aby mohl ohrožovati cesty do
Transválu, chráněné nepřístupnými horami, vyko
nají zajisté Cronje a Joubert kus poctivé práce
na západním bojišti. Podaří se jim to zejména,
pak li je pravdivou zpráva, že vzbouření obyva
telé kapští táhnou Oráncům a Transva cóm na
pomoc. Ostatně, i kdyby burové utrpěly některé
nehody, tedy na drobnou obrannou válku stačí
jejich prostředky ještě velmi dlouho.

Rozmnožení rakouského ledstva.
Německo v Asii. Německodosáhlo právosta
věti dráby od Cařihradu, Smyrny, Bajrutu atd.
skrz Malou Asii a poříčím Eufratu k Perskému
zálivu, tedy Rusko nechce býti patrně Německem
tísněno. Německo dostavši do své správy dráhy
maloasijské, vytiskne odtud rakouský odbyt zrovna
tak, jako bo vytiskla z evropského Turecka, z Ru
munska a Řecka. Tato okolnost pobnula prý spo
lečnou vládu rakousko uherskou, že v květnu
předloží delegacím osnovu za příčinou rozmno
žení rakousko-uhberského válečného loďstva. Uhry
jsou asi pro tuto myšlenku již ziskáni, neboťMa
daři dostávají pomalu strach, že Německo bližším
připojením se Rakouska k Německu mohlo by opa
novati Terst a přístavy v moři jaderském, čímž
by velmocenská politika uherská utrpéla rány nezho
jitelné. Nedivno proto, že mezi Maďary začíní na
bývati půdy lepší smýálení o požadavcích Čechů
a Jihoslovanů, jakožto přirozené protiváhy německé,

Rusko slaví právě velké vítězství v Persii.
Anglický vliv v Persii zničila, anglické věřitele
v Persii vyplatila a rozhodla se spojiti své zskav=
kazské a turkestanské dráhy s blavními městyper
skými, které prodlouží až do přístavních měst v
Perském zálivu. Rusko získá tedy přímé spojení
s Indickým oceánem i s arabským a africkým po
břežím. Na Turecku vymohlo si Rusko současné,
že nesmí nikomu vyjímaje Rusku udělovati kon
cesse ku stavbě drah v Arménsku.

, Polský klub usnesl se zasaditi se o to,
aby předloha o odvodu branců bez prodlení byla
vyřízena.

Na říšské radě usnesl se dělati
český klubopravdovouobstrukci. Hr.
Pálfy a dr. Pacák podali pilný návrb, aby známé
výnosy ministra Kindingra ze dne 16. října 1899
byly zase odvolány a aby ústavou zaručené rov
noprávnosti všech rakouských národů v každém
směru bylo co nejpřísněji šetřeno.

Jihoslované nebudoupodporovatičeskou
obstrukci, oč se jen poslanci knéz Bianchini, Spin
čic, Leginja s Perič zasazovali.

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésmí. VPánu zesnuli: p.

Jos. Hanuš, vík. sekretář a farář v Kocléřově, + 10.
únore, (naroz. 1839, vysv. 1866), pan Frant. Bartoš,
konsist. rada, b. vikář, děkan v Jilemnici, $ 11. února
(naroz. 1826, vysv. 1848), p. Josef Skalický, b. vikář,
děkan v Oujezdě u Chocně, 1 15. února, (nsroz. 1825,
vysv. 1850), p. Jan Míkan, farář v Sádku, + 19. února,
(naroz. 1866, vysv. 1889.) Ustanovení jsou: pan
Ludvík Hora, farář Chvojenský, za faráře do Dašic,

, Frant. Schneider, kaplan Trutnovský, za faráře do
tarých Buků, p. Josef Štemberku, administrator, za

faráře ve Staršově, p. Vlad. Hornof, ketech. Dobrašeký,
sa proz. katech. na realné škole v Kostelci n. Orl., p.
Váci. Vostřel, kapl. Litomyšlský, za kaplana do Svín
čau, pan Frant. Víša, katech. Dašický, za administr.
do Bělé u Pardubic, p Petr Jiříček, kaplan Svinčan
ský, za katech. do Dašic, p. Ant. Zikeš, koop. v Bělé,
za administr. do Ponchova, p.Václav Vaško, admin.
v St. Bakách, za administr. do Kocléřova, pan P. G.
Kahler, O. S. B. kapl. Verneřovický, za kachet. do
Broumova, p. P. Edm. Hanuech, O. S. B., za kaplana
do Verneřovic, p. Váci. Rotter, koop. ve Švarcentale,
za katechet. do Rokytnice(Rochlitz). Uprázněná
místa: Kocléřov(Ketzelsdorf:,fara, patr, J. Etricha,
od 11. února, Jilemnice, děkanství, patron. hr Har
racha, od 12. února, Chvojno, fara, patron. markrab.
Pallavicini, od 14. února,Újezd u Chocně, fara, patr.
nábož. matice, od 16. února, Sádek, fara, libera col
lationis, od 20. února b. r.

Členy panské sněmovny se stali bý
valý předseda pražské obchodní komory Fr.Šebor,
nový předseda rakousko-uherské banky dr. rytíř Bí
liňski, Němci dr. Plener a dr. Menger.

Sňatek. Paní Maraška MorávkovarozenáJan
díkova z Černilova a pan Josef Vlačiha, sládek a ná
jemce pivovaru v Třebechovicích alavili eňatek svůj
20. února v chráma Páně v Černilově.

Královéhradecký bisk. seminář část
bývalého hradu českých královen, jest stará budova,
která moderním a zejména zdravotním požadavkům
naprosto nevyhovuje. V úterý odpoledne konala se sa
předsednictví c. k. okresního komisaře pana Pirchana,
cís. rady pana MUDra Urbana, zástupce města p.
Weinbengsta, rektora semináře vdp. Suchánka a c. k.
inženýra Beneše komise, která budovu semináře ohle
dala, aby dle možnosti posavadní nedostatky přístav
bou, přestavbou neb vhodnou opravou k obývání
sehopnou učinila. Komise uznala, že všeliké opravy a
přestavby by nevyhověly, že by byly příliš drahy,
takže bude nejlépe, když se biskupský seminář úplně
přestaví. Poněvadž posavadní steveniště nynějším po
žadavkůmnevyhovuje, bude se musitfseminářo budovu
c k. okr. hejtmanství neb c. a k. vojenskou nemoc
nici rozšířiti. Nejlépe bude, když se stavbou semináře
počne seco nejdříve. Stát, který zabral v minulém sto
letí církevní jmění, měl požadavkům lidekosti a zdra
votnictví již dávno vyhověti. Protože se bude letos
neb nejdéle na přes rok stavěti nová budova Borro
mes, tedy by páni bohoslovci mohli býti na čas v
bisk. studentském Borromeu, dokud nová, prostranná
a všem moderním zdravotním požadavkům vyhovující
budova bisk. semináře se nepostaví.

Ze spolku pro podporování chu
dých studujících vyšší obchodní koly
v Hradei Králové. Spolekčítá 118 členů a 2
dobrodince. Přibylo tudíž během Ó měsíců 38 členů.
Za uplynulé období podporován byl 31 žák (26 škol
nimi potřebami, 6 dostávalo příspěvky na obědy, ve
čeře, na. oděv). Věneček vznesl 316.23", tl.
čistého. Spolek má naději, že P. T. ctěné obecenstvo
v té míře, jak dosudčinilo, jeho lidamilné snahy pod
porovati bude, neboť jen tím spůsobem množní 80
chudým žákům absolvovati naši obchodní Školu.

Na nádraží konala se komiseohledněroz
šíření nádraží. Správa severozápadní dráhy chce kolny
pro lokomotivy a topírny zříditi proti nádražní bu
dově vedle strojírny. To by mělo za následek, že by
byla stavba viaduktu na silnici kakleneké neodvrat

nou. Tím by trpěli majitelé okolních pozemků při ilnici kuklenské i jedoucí po silnici hradecko-kaklenské.
Usnává se za nejlepší, aby vůbec za viadukt
hradecko-všestarský nákladní nádraží se přestěho
valo směrem k plotišťskému nádraží — tedy k
Předměřicům. Posavadní nádraží by bylo pouze pro
dopravu osob a doprava mezi Králové Hradcem, Praž
ským Předměstím a Kuklenami by netrpěla. 0 těchto
věcech se při komisi zatím nejednalo, nýbrž jen v
rosšíšení parku k továrně.

Ze spolku českých stenografů III
programový večer ua 24. února 1900. projoktovaný
spojeu byl pro nahodilé překážky 8 bulkarským ve
čerem na den 24, března 1900. ustanoveným, ku
kteréma budo. zvláštní oznámení rozeslána,

Z pošty. Dva sešity „Velehradského
sborníko“ skvostně vázané došly zdejší
ho c.k. poštovního úřadu — bez pásky.
Ten, na jehož adresau byly do Hradce Králové po
slány, račiš“ňe u c. k. poštovního úřadu přiblásiti.

martí dne 19. února odpoledne zesnal na
Prafském Předměstí v Pána v stáří 72 let, p. Eduard
Riedl, bývalý majitel panství Přímu,který jako rysí

ech chabrasu neprodal, poslanec na sněma krá



orství Českého ze skepin velkostatků, zakládajícíčlen mnohých vlasteneckých a dobročinných spolků,
muš pro své rozšefné jednání všeobecně otěný a vá
šený. Zetěm zvěčnělého jest zdejší praktický lékař,
p. MUDr.Ladislav Tvrsský. Tělesné pozůstatky svěč
nělého byly včera v domě smutku na Pražském Před
městí vykropeny a odtud po 9. hodině ranní do rodin
ného hrobu na hřbitov v Problnsi převezeny.

Ve středu odpoledne byl v dci Králové po

chován žák vyšší průmyslové školy v Praze, P Aut.Falta, syn zdejšího p. stavitele, který podlehl rychlé
chorobě plicní. Konduktvedl za assistence pp alum
nů a dpp. kaplanů městský děkan vys. dp. kanovník
Mu nil. Pohřbu ee súčastnili zdejší páni stavitelé,
četní měšťané, professoři, úředníci a zvláště dámy. —
V Čístěvsí zemřela náhle vážená choť statkáře a ob
chodníka Inem, psní Marie Klazarová v stáří 40

let. Rančna byla mrtvicí a Bd hlavou do vodynepatrného čistoveského potůčka za vesnicí, kamš

šla procháskon. Na okolním poli pracující dělnícipřišli na pomoc pozdě. Vážené rodině p. Klazara do
stalo se četných projevů erdečné sonstrasti.

Přednáška. V jednotěkatol. tovaryšů bude
přednášeti v neděli dne 25. února b. r. dp. místo
předseda D. Orel „O živočišném magnetismu a spiri
tiemu“. Začátek o půl 3. hodině odpol. Vstup volný.

Přátelský večírek pořádáspolekčíšníků
pro Hradec Králové a okolí, v pondělí dne86. února
ve spolkové místnosti u „České Koruny“.

Stateční burové, kteřís takovounevída
nou hrdinností a úspěchy brání vlast svou před su
rovou hrabivosti anglickou, jsou předmětem výkladů

ana MUDra. L. Baťka, předsedy místního odboru N.
. S. provázeného četnými obrazy světelnými. Mimo

pěkné mapy obou bojišť ukázána budou blavní místa
této války, přední města jihoafrická, zlaté i déman
tové doly s obrovskými stroji, typy Burů a Zulukaf
rů a j. Mimo tento výklad uspořádány budou př: ve
černím předvedení světelných obrazů také krásné pů
vodní fotografie měsíce z hvězdárny Lickovy v Kali
fornii a celá řada mást z Italie, Španělských staveb
staroegyptských a j Také odpolední představení, ur
čené pro mládež bohdá díváky mile pobaví a bude
jim také vzávným poučením. Doufáme, že místní od

r z obou nedělních předetavaní (dne 25. února v
městském Klicperově divadle) bude míti slušný zisk
a návštěvníci vzácný požitek.

Osobní. Okresní školní rada ustanovila pana
učitele Novotného z Libčan, za řídícího učitele v Pla
čicích. Pan Ponr ze Lhoty ustanoven byl tamtéž za
učitele. V nově postavené škole plačické začne vy
učování dne 1. března. Starosta p. Morávek a pla
čicští občané, kteří pro svou školu takové oběti při
nesli, dosáhli tedy uskutečnění svých přání. O místo
řídícího se ucházelo 31 a o místo učitele 16 kompe
tentů, z nichž mají někteří až 23 let služebních.

Vojemský vrab Lesák, který odsouzen
byl k trestu smrti provazem nebude utracen, neboť
trest smrti proměněn mu byl v těšký žalář na 17 let
a 4 měsíce. .

Nečtěte při svitu lampy v posteli!
Často se mlaví o neštěstí, která se stala nočním čte
nářům, buď že hořící lampa vybuchla nebo převržena
byla a šaty, peřiny, nábytek neb záclony zapálila.
Podobné neštěstí stalo se též ve Vel. Pavlovicích na
Moravě. Adjunkt p. Vambera četl v posteli, lamra na
stolku zapálila neznámým spůsobem postel a záclony
a způsobila v pokoji pošár. Tento byl pozdě pozoro
ván, teprve když okna pokojepana adjankta popra
skala; když vnikli lidé do pokoje, nalezli na posteli
ohořelou mrtvolu pana adjunkta Vambery, rodáka
z Čech. Pan adjunkt byl velice oblíben a vynikal
vlasteneckým působením v českých spolcích na jižní
Moravě.

Zdrašžené uhlí — zdražení plynu.
Následkem zdražení uhlí zdražila se také výroba plynu
v městské plynárně. Následkem toho usnesla se sl.
městská rada zdražiti kabický metr plynu z 28 na
81 halířů, tedy o nepatrnou částku 1*/, kr. při kost
kovém metra plynu. Zdražení plynu potrvá jen tak
dlouho, pokud budou ceny uhlí nepřiměřeněvysoké.

Požár v továrně Němečkově způsobil
v pondělí v Hradci v samé poledne veliký poplach.
Jak se s námi sděluje, propálila ee v staré továrně
poblíže kuklenského cukrovaru pánev. Z továrny se
vyvalila okamžitě veliká oblaka dýmu, která šlehají
cími plameny zrudla, takže divákům na nábřeží se
zdálo, še se nalezá celá továrna v plamenech. Škoda
požárem vzniklá není prý tak velká. Pan Němeček

poerk v loni novou továrnu na bývalém cvičištiradeckém poblíže Plotišť u tak zvaného Jose
fova, pracovati se prý můše v staré i nové továrně
na lepenky.

Hrabě Vejtěch Štermberg z Časte
lovic válečným zpravodajem burův.
Známý přítel všelikých čportů a ducbaplný společník
v kruzích aristokratických dobře známý, mladší bratr
pána ns Častolovicích, Zásmokách, Malenovicích atd..
brabě Vojtěch Šternberg odjel 22. října £ Vídně do
Cařihradu a odtad přes Suez do zálivu delagovského
v jižní Africe a do hlavníbc města Tranaválo, Pretorie,
Hrabě V.Šternberg odebral se jiš r, 1896 do Trans
válo, chtěje zde bojovati po boku barů proti Angli
čanům. Na štěstí skončil vpád dra Jamesona a Cecila
Rbodesa do Transválu záby velice nešťastně a hrabě
Šternberg dostavil se tudíž na bojiště pozdě. Tento
krát byl šťastnější. Na počátku prosince se dostal do
Afriky a dne 18. prosince představil se přesilentovi
Krůgerovi. Pretorské „Lidové hlasy“ (de Volkastem)
píší o jeho audienci: „Dnes ráno učinil hr. Šternberg
státnímu presidentovi návštěva a byl mo doktorem
Heymanem představen, kdežto redaktor „Volkastemn“
dělal tlumočníka. ©Vznešený návštěvník ojletil presi
denta sympatiemi, které mají pro dobrou věc burův
v Rakousku a jmenovitě tlamočtl blahopřání, které
vznešený svět v Rakousku cbová a burům přeje v ny
nějších bojích skvělá vítězství. President Krůger, který
následkem dobrých zpráv « posledních dnů byl v nej

lepší náladě, děkoval vznešenéma svému hostu za pro
jery sympatie a mluvil pak s ním delší dobu o růz
vých záležitostech. „Hrabě Steraberg, který učinil
pávštěvo též Neapoli, odebéře sc v brzké době do
okolí Kimberleye, aby tem válečné operace sledoval
a materiál pro rozsáhlé vojenské studie o válce konal.
Jest nejen dobrým vojínem, nýbrž také vynikajícím
spisovatelem a velkým sportemanem a proto sdělujeme
dnes s velikým nspokojením s našimi čtenáři, že brabě
svolil, jako svláštní zpravodaj pro „Volkastem“ peáti.
Doufáme, že příští dny uveřejníme s jeho pera ně
které okissy o rozvoji války na sápadě“. — „Jak se

Sternberg,
který se k předním blídkám odvášíl, u Kimberleye
od Aogličanů zajet a do Ospetownu po dráze dopra
ven. Po dopravení do Londýna bnde na čestné slovo
propuštěn.

Nucené vychování. V prarkém sněmu
chystá ministerstvo vnitra předloha zákona o nucené
výchově sločinné mládeše, Návrh zákona tohoto jest
veřejností německou velmi schválen, jen se žádá, aby
provádění zákous tohoto svěřeno bylo orgánům obeo
ním a ssmosprávným a vsšato bylo s moci úřadů kri
minélních a policie. — U nás otáska nocené výchovy
zvrhlé mládeže jest sice brošůrkami a novinami dostí
prodiskutována, ale k osnově zákona, který by byl
na výsost nutným jsme se ještě nedostali. Snad nyní
postačí příklad pruský, jenš šel zase no všoru an
glickém, který se velmi osvědčuje.

Ce nového přinesloosvícené stoleti?
Nové říše, nové státy, drabé ublí a aotomaty,
elektriku, světlo z plynu, exekuce, prach bes dýmu,
páru, stroje, konkurenci, konfekce a Švindl v práci,
bursy, losy, papír kletý, loterli s handrlaty,
zastavárny, odbadce, dvacet procent, sloděje
nová děla, pušky, bulky, sadem atrkat na lid kulky,
velká vojska, množství lídn, velké daně, utálou bídu,
Blemarkovské velké války, nové daně na kutálky,
velké platy úředníkům i z protekce všem pochlebníkům
ministry a generály, kteří nikdy nevyhráli,
pensisty a služby všaké, také anitormy slaté,
velké pány, bandrlata, poníženost, purklata,
chabras, švindl, jeho smečky, na chudý lid brozné léčky,
parádu a přepych velký, nechať k práci, dluhy, lelky,
aporty s sló fiaance, kracby, špatné bilance,
deficity, defraudace, útěk mnobý za hranice,
peněžnictví, kapitály, oa hromady s lidí atáhli,
sobectví a kalkulace vyděračské spekulace,
růsné vlády různých vad, pro lid jenom velký hlad.
Komu by toho dobrodiní, <o nám ze století přišlo, bylo
málo, můše ei i sám k němu ještě dosti phdati. J.

+ Pam Heřman Josef, zakládajícíčlen
Sokola královébradeckého, zemřel předčasnou, náblou
a nenadálou smrtí, ale prozatím jen ve výroční správě
činovníků tělocvičné jednety Sokol v Hradci Králové,
předložené v řádné valné hromadě dne 11. února.
Jinak je živ a sdráv jako buk a přejeme starému So
kolu, by dočkal ue ještě aepoň příštího čtvrt století.

Všeslovanský plesv Olomouci. Vna
šich vlasteneckých kruzích se velice mnoho tančí a
každá dáma musí utančiti nejméně 30 km tříčtvrteč
ním valčíkovým krokem v masopnstě. Dámy patrně an
nevědí, že němečtí pastoři vypověděli nejprudší vá
lečné tažení tomuto „nemravnému, nestydatému a ví
řivému tanci. Němců“, ony nevědí, že anglický
spisovatel horlil vášnivě ve spisech svých proti
ubohému valčíku a že za čneké a uherské královny
Marie Terezie byl dne 18. března 1758 vydán dvor
ský dekret proti novému tanci, „který jest zdraví
škodlivý, tak i pro hříchy velice nebezpečný a kte
se vůbec valčík nazývá“ Tančení valčíku věa
zmohlo se teď na celém světě a pouze na protestant
ských dvorních plesích v Německu považuje se valčík
podnes za tanec nevhodný“. Naší „tančící omladině“
sdála by se jistě směšnou otázka, zda li je tanrc zá
bavný, prospěšný a ušitečný. Odvolávala by se hned
na staré Řeky, kteří tanci přáli, říkajíce, ša se jim
duch i tělo ušlechťuje a tělo i chování nabývá
zvláštní elegance; mládež by se odvolala též na steré
židy a Římany, kteří tančili při náboženských obřa
dech. Všeho příliš škodí a tedy též nemírný tanec.
Ostatně tobo přílišného tančení dopouštějí se jen ne
mnosí, neboť většina tanečníků dnes tančiti neumí a
tančí všecko na jedno kopyto. Plesy dnes nepopíra
telně sovšedněly, zábava se honí sa zábavou a páni
nudí se na monotonních plesích atále více. Sotva si
odbyli jeden, dva tanečky, oddávají ae v sále na
setradě neb galerii zevlování, okonní na ostrově upro
střed sálu kolem sedící a procházející se dámy. a
kdyš je i to omrzelo, sednou si ve vedlejších efních
ke skleničce. Slečny zatím sedí, čekají, nada zachva
cuje mladé krasavice a soufelství ubohé „my a gar
dedámy. Jak znamenitá to zábava! Jak nevýslovná
radost z mládí života! Kam se poděly ty zlaté ,
kde i ve velkých městech krásné tanečnice opouštěly
taneční síň s blahým pocitem, že na plesu ani na
chvílku nepostály, tím méně poseděly, ale že te vy
tančily na celý rok, takže v libém unavení kladly se
na hebounké lůžko, aby v krásných snech prcžily pří
jemnou zábavu ještě jednou. Kam ee poděly časy,
de výteční, nennavní, ovižní a zábavní tanečníci po

několik dní byli oslavováni milými vzpomínkami svých
tanečnic i jejich matiček? Jak jste dnes dámy po
litování bodny, še se na plesích tak nudíte! Naše
plesy jsou pořádány podle cizácké mezinárodní ša
blony, zrovna tak jako náš veřejný život v posledním
čtvrtstoletí, který ztratil srdečný ráz slovanský a
který vzdor všemu nucení v mesinárodních šněrova
čkách a fracích nemůže si zvyknouti. Na štěstí není
tomu tak všady. Všeslovanský ples dne 11. února v
Olomouci pořádaný ukázal, še můžeme žíti život svůj
vlastní a že pak ta stará slovanská ardečnost, bo
drost, veselost apestrost sjedná si opět platnosti. Již
dekorace velké dvrorany v Národním domě líšila se
od obvyklých a namnoze nevkusných dekorací pleso

ch. Staraly ee o to vším předsedkyně olomou

dáho Pottinges paní JohannaŽáčková, choťříšského
Jance, a pokladní téhoš ústava, psní ředitelová

e Pospíšilová, které velkou část slovanských dra
perií, praporů a dekorací samy nhotovily, ktoréza

vlasteneckých olomouckých dam věnce pletly
s které panu čalouníkovi Židkovi při výzdobě dvo
rany neanavně pomáhaly. Jeviště upraveno bylo ve
ekrostný raský stan nádhernými koberci a kožešina
mí (s polárníchmedvědů, vlků atd.) dekorovaný. Prů
delný koberecpředstavoval raské pohostinství. Hoepo

dář starší a bojaryně vítají mladého hosta svého, Kenýsa svobodna ji miloval. Světelný effekt kobercovýc
obrazů svýšen byl četnými elektrickými žárovkami sa
kulisami. Pod jevištěm byl stánek © výhrami, mezi
nimi pravéraskó ikony s kovu, růsné předměty s la
kovaného dřeva, předměty s plechus ruskými národ
ními motivy, krásné“a vzácné pohledové lístky s Ru
aka, vůbec velmi vkusné a originální věci. Balkony
a galerie ozdobeny byly festony, pletenci, guirlanda
mi a draperiemi v sákladních barvách slovanských.
Kolem první galerie byly dále amístšny znaky zemi
koruny české a všech zemí a národů slovanských,
věrně heraldicky provedené. Galerie zdobily ovšem
nejkrásnější kvítke s České zahrádky, živá, růžolící.
Pod galeriemi vyplňovaly jednotlivá pole dvorany
věrné obrazy nejpamátnějších míst slovanských: Ve
lebradu, Hradčan, Wawelu, Kremla, Serajevs a Zá
břebu. Již před 8. hodinou večerní počali plniti sál
raští bojaři a barině, malorusky, Poláci a Polky, Sr
bové, Bosňané, Bulhaři, Černohorky, Hanačky, Slo
vačky, Plzeňačky, atd. atd. Kostymy nebyly obvyklé,
jarmarečné z různých půjčoven, které bývají obyčejně
paskvilem na národní kroje,nýbrž byly to buď stkvělé
originály, neb dle originálů dovednými račkami dam
vlastnoručně shotovené. Vyzsvání k tanci účastnil se
ovšem kde kdo a tančil svižnou Českou polku; upro
střed sálu nebylo obvyklého ostrova s plešatými a
blaseovanými mládenci. S napjetím učekávány národní
tance. Když o půl deváté hodině z Žerotínových
místností vešel průvod do velké dvorany, bu
dily stkvělé a nádherné úbory všeobecný podiv Ko
stymovaní tanečníci obešli v průvodu dvakrát velkou
dvoranu — těšíce se všeobecné pozoraosti hodnostářů,
pánů i dam na estradě, na galeriích a ostatních ho
stů v sále — načeš atvořivše kolo, začali tančiti ná
rodní tance: starodávný, zahradnička, rožek a pože
bnaný, který s velikou pílí, a mistrně s aměleckou do
vedností nacvičila paní Marie Pospíšilová Na to tan
čena raská mazurka, u nás do té doby rovněž nesnámá.
Starodávné a ryze slovanské tyto tance vynikají pe
strostí a malebností a přispěly by rozhodně k osvě
šení plesů v Čechách a na Moravě,kde dnes mimo
besedu tenčí se téměř výhradně mezinárodní tance
národní. Na tancající byla také skutečně milá podí
vaná, vše šlo zuamenitě jako na drátku, živě a odu
čevněle, takže se slovanskými tanci nosnesou moderní
salonní škrobené tance, které se tančívají řemeslně a
bezmyšlenkovitě, sni porovnání. Hudbu k národním
tancům harmonisoveli hudební skladatelé, řiditel p.
Petrold z Olomouce a p. Lev Janáček z Brna. Po 10.
bodině seřadili se tanečníci k velkému polskému ma
zaru, který nacvičil a velikou dovedností p. MUDr. Ka
simír oswer společně s pány Borysaowicsem Bagniew
skim a Hincsem. Všichni páni rození Poláci x Haliče
a ruské Polsky tančili jako praví šlachčici bravurně
a figary, řetěs, uzydzony, krakowská provedeny skvost
ně: ohnivé tanečnice i mrštní páni oduševnělým tan
cem veškerou společnost přímo elektrisovali; diváci
tleskali a když vrchní pořadatel dr. Sawer velel pod
slekowanie, rozlehla se celá dvorana olučným potle
skem. Mezi národními tanci tenčena ovšem též polka,
valčík, beseda, třasák, masurka a čtverylka. Po od
počinku sestoupili se tanečníci a tanečnice u estrády
a sapěli slovanské národní písně: elováckou (Nestiskaj
mi), ruskon (Na hore je kalina), chorvatskou (Bez
tebe), polskou (Do Kielicha) a naši národní hymnu

„Kde domov můj“. Po čas plesa prodávali dívky kyticea pí. posl. Zapletalová, Žáčková a Pospíšilová, Pecoldo
vá, sl. Porazilová atd. u boffetu výtečné masité, moučné
a cukrové pochoutky, dále čaj, kávu atd., což všecko
vyneslo Matici Národ. domu v Olomouci pěkný penís.
Representativního plesu se súčastnila všecka čelnější
města moravská několika členy. Takto pořádané plesy
budí vkus a smysl pro krásu, vynesou dobré vlaste
necké věci alušný obnos, pobaví všecky účastníky a
tanečnice při takovýchto plesích jistě nenženon rů
zných nemocí. A to je konečně velmi důležitá věc.
Nač se pořád opičiti po cisotě, když máme lepší věci
slovanské?

Lex Heluze. Zákon na ochranu mravopo
čestnosti stal se v Německu nutností. Před lety tropil
v Berlíně chovatel a dodavatel lehkých ženštin strašné
darebáctví. Do jeho smilných brlobů lákání synové i
dcery nejpočestnějších rodin, chudých i bohatých,
kteří brali skáza na těle i na duší a měli neobyčej
non spustlost mravů v zápětí. Katolický střed i vládní
kruhy usilují jiš po leta, aby návrh zákona, který
nasván dle jména hlavního svůdce, tákonem Heinzo
vým, stal se skutkem. Vláda a fíšský německý sněm
se však nemohou obledně ustanovení zákona dohod
nouti. Všichni souhlasí v tom, še proti svůdoům a
kuplířům lásky se musí zakrodíti. Katolíci i věřící
protestanté chtějí mimo to zakročiti proti všem pro
stopášnostem a nemravnostem. Žádají, aby se zakro
čilo téš proti těm, kdoš malojí a na odiv vystavují
sviňácké obrásky, sošky, píší oplslé věcí a napomá
hají tak k svádění a kasení mládeže. Klerikálně kon
servativní většina na říšském sněmu německém chce
oplslost vypuditi z veřejného šivota v Německu a
chrániti jmenovitě mládeš před zkázou. Liberálové se
obávají, še by tím trpěla osobní svoboda i volnost v
umění. Tvrdí, še posavadní zákony a posavadní poli
oejní opatření úplně postačují. Mládež prý se zachrání
řednemravností,bude-li vychována mravně.

Mrarnost prý se zákony chrániti nedá. Ale coš nepo
tírají liberálové v celém světě nábošensko-mravní vy
chování? Konservativec Henniog háji) zákon Heinsův

rávě, še úkolem umění není snázorňovati všady prav
u a přirozenost,ale idealnost a zákon masí chrá

piti veřejnou wravopočestnost. Mládeš nemusí a uemá
snáti obscenní obrásky ea pohoršlivé scény s pokout
ních míst. Zákon Heinze praví proto hned v 1. para



prahu, še propadne trestu aš do 6 měsíců nebo poutě aš 600 marek, kdož přenechá sa peníse spisy,
obrazy a kresby, které, aniš by byly emilné přece
stydlivost hrabě urášejí, osobám v stáří pod 18 roků,
anebo kdoš takové spisy, obrasy a kresby veřejně na
ulicích na odiv staví. Jiný paragraf ohrožuje vězením
do 1 roku nebo pokutou do 1000 marek, kdo pořádá
vařejně- divadelní představení, zpěvobry, pěvecké a
deklamatorní přednášky, výstavky osob neb věcí, které
hrabě stud a cit mravnosti uraziti a veřejné pobor
šení vsbuditi mohou. Připouš.íme, že sde trestné pří

ady nejsou přesněvymezeny, ale soudce a slušní
idé jiutě v jednotlivých případech vycití, kde překro

čeny byly meze sluňnosti. Větší přísnost v těchto vě
cech ostatně škoditi nemůže. Kdyžby soudce meze
dovolené překročil, uvedou vyšší odvolací úřady roz
sudky na pravou míru.

Zvěsti z východních Cech.
Z Chrasti. Dne 11. t. m. přednášelv naši

katolické jednotě p. Čeněk Buben, kočárníks Krá.
lové Hradce „o výchově rodinné“. Dolení místnosti
jednoty byly posluchači do posledního místa vyplněny.
"Moni posluchači bylo četně dam zastoupeno. Řečn
odměněn hlučným potleskem.

Ze Nemil. Veřejnáschůze politického klubu
křesťansko-socialního pro okres jičínský, jilemnický a
semilský, která a byla dne 18. února 1900 v
Semilech v hostinských místnostech „v ráji“, vydařila
úe velmi pěkně. Obě místnosti byly naplněny členy
klubu a uvedenými hosty ze Semil, Benešova, Pod
moklic, Slané, Bytouchova, Spálova, Hořenska, Pří
krého, Kuchelby, Staré Paky, Nové Paky, Studence,
Ústí u Paky, Kaadratic, ano i až ze vzdálených Sob
čic u Ostroměře. Politické strany zdejší byly zastou
peny svými důvěrníky. Po zahájení schůze křesťan
ským pozdravem horlivý náš I. místopředseda p.Vác.
Čistecký, přijímač zboží v továrně ve Staré Pace,
udělil slovo dp. J. Kousalovi, faráři z Mříčné,
předsedovi kluba, jenž v odborné řeči své srovnával
zasady křesťanských sociálů ve zásadámi ostátních
politických stran v Čechách i v cizině a za stálého
potlesku pojednával o nejdůležitějších otázkách časo
vých. Po ukončení jeho zdařilé přednášky byla navr
Žena, jedoohlasné odhlasována a přijata ode všech
přítomných tato resoluce: „My shromáždění na veřej
né ecbůzi politického klubu křesťaneko-socialního pro
„poličické okresy jičínský, jilemnický a semilský pro
Elašajecno: 1.) že cílem naších snah bude 1eforma Ji
berálních zákonů na základě křesťanském, od níž
"očekáváme i náprava poměrů národohoapodářekých;
2.) prohlašujeme úplnou rovnoprávnost s rovnocen
nost národní i jazykovou za důsledek apravedlnosti
křesťanské; 3.) očekáváme od českých poslanců, že
tohoto požadavku pro národ náš domáhati se budou
-všemi zákonnitými prostředky a že v konferencích
"nepřistoupí na nic, co by se s rovnoprávností touto
'neshodovalo;4.) vůči stávce uhlokopů pak prohlašu
„jeme, že jsme pro převedení dolů v majetek země a
pro slušné a spravedlivé upravení životních podmínek
dělnictva v dolech“. Hned po přijetí a schválení této
„resoluce byla učiněna sbírka mezi přítomnými pro
stávkující křesťanské socialy v dolech uhelných, jež
vynesla 12 korun. Pak předčíta! jednatel klabu vlp.

-J. Filler, kaplan v Semilech dopis J. B. M. nejd.
;p. biskupakrálovóbradeckéhoEduarda Jana Nep,
„zaslaný klabu,v němž p. biskup projevuje radost nad
založením našeho klabu, vzdává srdečný dík za vše
cku horlivou činnost v tom ohleda, vyhovuje žádosti
mu přednesené a žehná všem podnikům našeho klubu.
Při slovech: „Bůh žehnej díla tomu a adržuj vsecky
členy v lásce k ava'é církvi naši“, všichni povatávají
a celé shromáždění propuká v radostný jásot: „Slá
va p. biskapu Brynychovi! Mnoháléta! At
žijel“ Radostí při tomto účhvatném okamžiku mnohé
mu z přítomných oči slzeli. Pak vybídnul předseda
klubu po dvakráte přítomné, aby, má li kdo nějaké
„přání, stížnost nebo námitku, aby wepřihlásil ke slo
vu. Když se však nikdo nepřihlásil, ač společnost byla.
složena z lidí názorů nejrůznějších, byla tato první
zdařilá schůze našeho klabu, v pořádku započata a
vedena, i ukončena. Vzdálení členové a hosté bratr

kr se rozloučivše, rozjížděli se půlnočnímvlakemopět do svých domovů. Nových členů se přihlásilo 23.
Dlouho budou všichni vzpomínati na tento den.

"psané společenstvo u ručením obmezeným, konati bude
4. března 1900 o 8. hodině odpolední 27. výroční val
nou hromadu v divadelním sále v domě Občanské
záložny v Bělehradě. Ve valné hromadě se přečte pro
tokol o poslední valné hromadě a pak se podá zpráva

zorčí rady a schválení účtů, hodnostářům a členům
-dozorčí rady vykážoa we za r. 1899 odměny a jednati
se bude o echválení návrhu výbora o správním pře
bytku. Pp. Fr. Plecháč, Petr Stuchlík a Jos. Vonky
vystupují dle stanov z výboru; mobou však opět zvo
Jeni býti. Volné návrhy. Podrobné účty. výkazy,
zpráva dozorčí rady a výboru isou k volnému na
hlédnutí vyloženy pro každého člena v úřadovně zá
lošny. Výbor žádá za hojné účastenství při valné
hromadě. Čistý zisk vykazuje za rok 1899 v obnosu
2.956 zl. 85 kr,

Z Nového Města m. W. (Vybláška.)Jak
-snámo, zařídilo zastupitelstvo zdejšího okresu Novo
„Městského nad Metují nenesením svým ve schůzi, ko
nané dne 81. měsíce prosince roku 1885 ku zvelebení
a řozkvětu ovocnictví ve zdejším okrese Novoměst
ském n. M. ovocnou školku okresní na roli číslo par

celní: 644 pro 1 jitro před starou školou číslo: 32.v městýci Krčíně se nacházející a ku kostela tamše
náležející, najaté za činži 40 zlatých ročně od P. T.
pana P.Pelhříma Nováka, děkana, vikáře, kanovníka

'etc. v Novém Městě n. M. smlouvou ze dne 17. IX.
1886., číslo: 900 z. o. na dobu 18 roků ode dne 16.
měsíce října roku 1885 ee počítajících. Úkolu, Jjenž
školce této vytčen byl, dosaženo býti má především

Mdným a sonstavným vysazováním ovocných stromůpodél veřejných silnic, v příčině jehož zákon pro krá

lovetví České ze dne 2. měsíce prosince roku 1884,
číslo: 72. s. s. ukládá okresním výborům právo a po
vinnost naHmovati, aby se podél silnic, jež nejsou
erární, stromořadí nová vysazovala, jakož i stromo
řadí, která tu json, doplňovala, ustanoviti kde a ja
kého draha se stromy silniční mají vysazovati a do
hlížeti k tomu, kterak se jednotlivé stromy alojní
anebo oslá stromořadí vysasují, oklesťají nebo kácí.
V druhé straně má řečenému úkola býti vyhověno
tím, še i mimo silnice na pozemcích vhodných a způ
sobilých ovocné stromy způsobem řádným mojí býti
vysazovány. Rozumí se samo sebou, še řádným a
soustavným vysazovávím ovocných stromů jakosti sa
ručené na posemcích, jež dosud často ladem leží neb
způsobem nepřiměřeným jeon osázeny, bude nejen po
vznesen blabobyt jednotlivce a tím i celku, zejména
v první řadě obce, nýbrž bude i zlepšen vzhled obce
a celého okolí. V příčině té poskytneme též potřebné
pomoci ustanovením levné ceny stromů z uvedené
ovocné školky své v městysi Krčíně a radou správce
školky této, toho času P. T. pana Františka Nepilého,
řídícího učitele na obecné škole tamže, Žádáme tudíž
obecní představenstvo, aby za přispění celého obec
ního výbora, v němž zasedají zajisté rozšafní mužové
a zkušení hospodáři, přiložený seznam vyznačením
pozemků, jichž vysázení ovocným stromovímdle jeho
nábledu se odporačnje, v rabrikách 1.—6. vyplnilo a
jej sem nejdéle do dne 28. příštího mésíce (února
1900) vyplněný a P. 'T. panem starostou a dvěma P.
T. pány členy obecního výboru podepsaný předložilo;
zároveň budiž v příčině každého takového pozemku
majitel jeho poučen a na potaz brán. Seznam tento

rozkoumá pak jmenovaný správce ovocné školky naší
P. T. pan František Nepilý, řídící učitel v městýsi

Krčíně, a týž navrhne zároveň drah ovocných stromů
jichž vysázení vzhledem k poloze pozemku a povaze
půdy se odporučuje. Zsjména očekáváme, že obce samy
v příčiněpozemků obecních dobrým příkladema i ji

pak radou a skutkemk tomupr aby obresnízastupitelstvo cíle svého v příčině té dosáhlo, což
bude nejenom okresu, ale i obcím a hařdému jed
notlivci sloužiti ke cti. Doufáme tudíž, že obecní

fedstavenstvo lhůtu shora řečenou dodrží, tsk aby
u vysázení dorostlých stromků z ovocné školky

okresu zdejšího všechny potřebnépříprovy pro letošnírok v čas byly hotovy. Výbor zastapiteletva okresu
Novo-Městského nad Metují. Václav Pozdílek, starosta.

Z Kácova mad Sázavou. Velkéhodo
brodiní v letošní kruté zimě dostalo se zdejším dítkám.
Zařízen byl přičiněním správy zdejší školy polévkový
ústav, v němž den co den rozdá se dítkám okolo 250

rcí chutné polévky. Věra radostí naplněn býti musí
Kašdý, vida, jak tito nejmenší a nejchudší, z nichž“
mnozí až půldruhé hodiny cesty do školy jíti musí,
přijímají s hlabokoa vděčností v jasných očkách za
hřívající a posilující pokrm. Správě školy slouží ku
cti tento čin a odporučnjeme k následování na mí
stech i jiných. Pravda třeba k tomu námahy a trpě
livosti, ale ta hojně jest odměněna. Šlechetní dobro
dincové, kteří přispěli k umožnění toho nejlepšího
rozluštění sociální otázky mezi chudou mládeži, nechť
přijmou tu veřejné a srdečné: „Zaplat Bůhl“

Z Náchoda. (Zespolknprovystavě
nínového farního chrámu Páněsv Va
vřince v Náchodě). SI. Marie Němečkováv Ná
chodě, sestra veledůstojného konaistorialního rady, bi
skapského vikáře a děkana p. P. Jana Ev. Němečka
v Náchodě, přistoupila ka spolku pro vystevění no
vého farního chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě,
jakožto zakládající člen s příspěvkem 2000 K, kteroužto
částku dne 8. února 1900 k rukoum pokladníka apolku
také hotově složila, začež vzdávají se jí díky nejvře
lejší. — Kéž by jejího příkladu bylo hojně následo
váno, aby vznešený účel spolku dříve úocílen byl|

, Dr. Alols Prašák, který v r. 1848ziskal
si v první řadě největší zásluhy o zrušení selské
roboty, jeně společně s Palackým a Riegrem hájil
práva českého národa, samosprávu zemí a české státní
právo, slavil 21. t. m. své 80, narozeniny. Po zrušení
absolutismu od r. 1860 do 1879 byl uznaným vůdcem
Moravanů, vedl obezřetně moravský lid a od r. 1873
společač s Hohenwartem položil na říšské radě základ
k nynější pravici. Jako ministr krajan a správce mi

nisterstva spravedlnosti oů r. 1879 do 1892 prokázalČechům, Ji oslovanům a všem stranám pravice ne
sčetné slažby, svým jazykovým nařizením rozšířilpráva
českého jazyka,Čechům pomohl k většině u vrchních
zemských soudů i u většiny krajských soudů, důle
šitá místa notářů v zemích českých i jihoslovanských
obsadil Slovany, do centrálních úřadů nváděl jako se
kretáře, rady a dvorní rady Čechy a jiné mužé nám
příznivé. uznávaje, že, kdo má ve státě exekgtivů, má
větší moc nežli ata řeči sebe radikálnějších poslanců,
Miadočeši se hofrátské politice barona Pražáka s Riegra
posmívali, podryli jeho vliv ve Vídni a způsobili jeho
pád, sle dnes sami správnosť politiky Pražákovy uzná
vají ačeský národ uvítal by s radostí, kdyby Čechové
dostali do ústředních úřadů třeba tucet hofrátů, sté
naroz. P.slavili atejně upřímně Mladočeši, Staročeši,
klerikálové i fendálové. Vestředu dopoledne dostavil
se k baronovi Pražákovi výkonný výbor pravice paneké
sněmovny: kníže Alfred Liechtenstein, br. Fr. Thun
baron Helfert, president dr. Habětinsk, hr. Bedřich
Schónborn s gratulací. Nástupce Pračákův v mini
sterstva spravedlnosti, hr. Bed. Schonborn velebil zá
sluhy barona Pražáka o Rakousko, Slovany a spra
vedlnosť. Pražák ukázal, jak národnost vlastní lze spo
jiti s vlastenectvím rakouským. Moravští poslanci všech
stran baronoví Pražákoví rovněž srdečně blahopřáli.

, Barové soustřeďující se rychle k Bloemfon

teinu, aby převahou maršálka Rohertsa zdolali; brá
nilí se na ústopu statečně a připravili Angličanům
opět větší porážku Chtějí patrně Angličany vlákati
na bojiště, které by obranné taktice barův co nejvíce
vyhovovalo.

O Požáru 
Dám píše:
hodnověrn

domě pana speditenra Vacka se
Poplašný signál o požáru, jak jeme se od

Tých osob při vypuknutí ohně od přítomných
dozvěděli, dán byl teprvé, když již větší část zadního
domu byla v plamenech a to ještě tak nedostatečným
spůsobem, že ani obyvatelstvo v nejbližším okolí nebylo
ze spánku vyrušeno. Na místě požáru nastala panika,

obecenstvem, po většině z hostinců se vracejícím za.
viněná a jen málo rozvášnějších radilo ke klidu s
posečkání, až sbor hasičů na místo se dostaví. V té
době nerozvážnými lidmi roztažena | nedostatečná
plachta vozová co záchranný prostředek,do níž pí.
Svobodová, vdova po c. k. aetníku (panikou rozčílená)
přes volání p. Weinhengeta, by své dítky dolu nehá
šela, že hasiči jiš jedou, bez dalšího rozmýšlení jednu
z dcerašek skočiti nechala, drahou sama do plachty
hodila. Tím zaviněno bohužel, ono známé neštěstí, že
starší dceruška vážně se poranila, zlomivši si pravou
nohu a sanici a vyrazivši si 6 zoubků, nečítaje v to
rány na bradičce utrpěné. Holič p. Marvan zachránil
před tím již paní hostinskou. Právě v tom okamžiku
blíšili se však jiš hasiči a sice pp. Šefc a Vaňousek,
přinášejíce žebřík zanechaný u kostela sy. Klimenta
z dob opravování věže. Po tomto žebříce unikla pí.
Svobodová se složkou z ohrožené budovy. Na to
vnikli hasiči Adamíra a Fleisner do ohroženého po
schodí táhnouce s sebou záchranný pyle). V té době
zahájil první oddíl hasičů, po daném signálu v době
15 minut na místo se dostavivší, účinný útok od ko
stela sv. Klimenta. Po 5 minutách dostavil se i druhý
oddíl, vniknu! po schodech až na půdu a takto za
chránil již chytající předníbudovu a těsně přiléha
jící budovu c. k. krajského soudu od zničení. Jak z
uvedeného viděti, nenese vinu pro pozdě učiněný po

plach sbor dobrovolných hasičů, poněvadž noční hlída jimi se neděje. Přijíti k požáru za 16 minut po
daném signálu, jest doba nejkratší, jaká se může za
stávajících poměrů — jen n aborn hasičů najlépe vy
cvičených požadovati, neboť jest ovážiti, že tito musí
běžeti ku hasičské kolně, odtuď potřebné nářadí vzíti
a za úplné netečnosti a bez pomoci obecenstva (často
ještě nemístně vtipkojícího) vyjma ojedinělé případy,
až na místo požáru mnohdy a velkou námahou do
praviti. Spolu podán důkaz, že skok s okna do plach
ty byl zbytečný, neboť když i v době, kdy požár nej
více se rozšířil podařilo se odvaze hasičů vniknouti
po schodech až na půdu, bylo by se jim podařilo za
jisté též zachrániti obě dítky, kdyby obecenstvo svým
neklidem před jich příchodem onen osudný skok bylo
neuspíšilo. Ohledně malé účásti obecenstva v zájmech
hasičských souhlasíme s poslední zprávou, ale na-'
prosto ohražajeme se proti posudku obecenstva o vý
cviku hasičetva a můžeme poukázati na požár u p.
Pilňáčka, kde hrozilo mnohem váž“čjší nebezpečí tím,
že ve sklepě nahromaděno bylo množství třaskavých
látek a jen dobře vycvičenému sborn mohlo se poda
řití oheň v zárodcích adolati. Ovšem musí-li, jak se
stalo právěpři posledním požáru, sbor sám po kluz=
ské půdě stříkačku tlačiti, nelze očekávvti divy. Jen
více porozumění a účasti místo úsměšku.

ABAK
"Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 17, února 1900. 1 hl.
přeníce k 12'40—19-60, žito k 980—1020, ječmena
k 8*40—9-00, oves k 4-10—6-80, proso k 9/20—10'00,
vikve k 10-00—1100, hrachu k 1500—17'00, jáhly k
19-20—0 00, krup 16*00—44-00, brarohorů k 8:40—2 80,
jetelového semínka červeného k 72:00—120'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 29:00
olejky k 0'00—0:00, lněného semene k 18:00—20'00.
100 kg. žitných otrub k 11-00, pšenič. otrub k 10*50,
1 kg. másla k 168—1-80, 1 kg. sádla vepřového k
1:44—160, tvarohu k 0-24—0'28, 1 vejce 7 h.

V Králové Dvoře n. I. dne 17. února 1900
pšenioe 12-00 00-00, žito 8-60, 9-90, 1020, ječmen 0'00
oves, 4-60 520, hrách 14.40 21-00, čočka 32:00 36:00
vikev O — 0-—, jáhly 18-—, 22-— kroupy 3G— 48—
brambory 2-80 8-00, vejce (kopa) 3:60 4-00, máslo 186,
2:08, tvaroh 24 h, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1-44, maso skopové k 1'36, se
no k 6.00, sláma k 3-—, k cves 12-40.

(Zasláno,)
Všech pp.předsedů katolických spolků tovaryš

ských, av.josefských atd. v diecái královébradecké
žádáme snažně o zaslání zpráv, kdy spolek jejž řídí
byl založen, kdo jest předsedou a jednatelem, kolik
ayní čítá členů, má-li knihovnu a v čem hlavně jeví
se jeho působnoat zprávy buďteš laskavě do 15. března
t. r. zasílány Dra. Ferd. Bemešovi, professoru theol.
v Hradci Králové.

ZEMI II NIKLO0IKMIO
Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Bychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 73.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i krosle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co najmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
éní ve všech slozích s přiloše

nými rozpočty.
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JAN KALIS

A- OodgnácV, Noškuda a sn

8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f
(bratr P, J. Neškadiy, faráře vo Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |
svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
Evšech kostelních paramentů. ,
Ri Cennfky, vzorky, i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
BETY

Vždy

500 kusů us
skladě.

DaS“ Humpoleckái

SaKRIRA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky s čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický s první zasílatelský závod

w Humpolci.
Vzorky k nahlednuté franko.

k

POZOR! POZOR!

Tolegram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

UD“z prvé ruky "E
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost rnčí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (též dle úmluvy):
22 metrů kanafasu znamenitého 75 cm. . zl. 440
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., atalobar. —,640
20 metrů plátna bělolněného 90 em. 8.. . , 6—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8. ©- , 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotiš) jen
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých. , 6:40
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a61—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90aži—
6 ručníků damaškových, květovaných . . sl. 120

12 utěrek na nádobí . ........ 96, 1-20),160
1 sukně flanelová . . . . . . . +. * —90
1.sukně grysetová velká —

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se zasýlá.
Lovnýnákuo pro školy ústavy, opelky, obce atd

Cenník a vzory zdarma a franko.

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 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 1litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůše 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 sasýlají se sdarma a franko.

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

cent.

Výbornou chuťkávy docilite

přísadou

Jydrovy
P 4 ,8 (óvy

silne!vé
1

l

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 na splátky ber zvýšení cení

DĚBCBCBGBDGCGDCGBE

ODOOč
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VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Molzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

zaloš. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých skušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromafgne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním
dům co nejvřelejiodporačiti. 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 rospočty varhan i cenníky

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bilé. — Trikové, — Pravé jágrovky.

Velký výběr
ovetinek kravat, limců, Wěnžel Ařukůvle.

Kněžské kolárky a nápřšěhky.

doporučuje pro zimu

votinek, nejjemnějších barchetů a

flanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.

1jíd., vinčných račníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



Založéno r.1850. —

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohboslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a otříbřené začseračí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác . revy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mí.
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
kou; a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
ládobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,ooeynyŮČ..ŮČ.ď.ďý
Prodobu postní

nabízíme:

Křížovou cestu
Pána našeho Ježiše Krista.

Z pramenů českých čerpal a českému lidu kato
lickému podává

Anmtoním Kaška, farář v Chlenech.

Stran 20, 8%. Cena 16 b; 50 kusů po 14 b; ©
100 kusů po 12 h.

Křížová cesta
kratší předešlé

od Aegidia Jaise.
Stran 20, 8, Cena 14 -h. Při vělším množství při

měřená sleva.

Biskupská knihtiskárna.

soustavy kuželové a pneumatické, lahod=
ného zvuku a důkladného provedení s prak
tickým zařízením hracích stolků doporu
čuje (taktéž harmonia, piana a veškeré bu
dební nástroje) majitel c. k. výsady a zá
služného kříže hudební akademie belgické

Bed. Čapek, :
stavitel varhan a harmonii

v Poličce.

vedení a v cenách velmi levných. *

Do00000000000c00000000

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

' lavice, mřížkyw1. d. '
o slohu čístě gothickém a remaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlo na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
wmm=Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000
D000000000000000000000000

©o000000900000000000000000

K době velikonoční!

| Boží hroby

Ne Křížové cesty
Sochy „Vkříšení“, so

oltáře a"vošikerákostelní nařisení
doporučuje uctivě umělecký závod

sochařský a řezbářský

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 80.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
né neb lítá.

PLP
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje -e ku sho ovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění elrkerníhoj též zhotovuje sochy světců ze dřeva | = kamene. — Starší
práci, nměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polychromuje. výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších, S úctou veškerou

Antonín Sucharda.

Kočáry
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny levné

doporučoje
Čeněk Buben,

kočárník
v Hradci Králové.

Vyanamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brušce zlatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom 8 právem ra

žní zlaté medailie 8 korunor.

© > Prvníčeská "i
specielně na amorická cottagoová harmonie zaří

ná továrna

Rud. Pajkr « spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhersku jediná.

t

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.

Sklad ve Vidni IX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. -- Il lustrované cenníky

= 2 franko a zdarma.
.Pedálová harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech
varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení,=

==“ 5 6 >= o? . 3 >
S p ©O||„5385s pk:B mEEKBE:

2 TÍ. SS HBA5
© a

= ps ml sížm k k l:o ©== a M em© co=

menán.

Cenniky,rozpočtyatd.

iveškeráodbornárada

zdarma.

7krátprvnímicenamivyzna

v“ v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýk novník a řed.
ústevu Nejsv, Trojice v [La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, faráři v Chřenovicích, Ná

kladem biskupské konsistoře,

Stran 514 —-8*. — Cena brodovaného výtlsku 1 K40k,franko1K60h;vtuhévasbd
1 K 60h,franko k gp o 2 K60M,franko90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adorační knihy
viz v červencovémsešitu „Rádce duchovního“ r. 1846.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.
lu. (říjnové) atr. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné bak, knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnější pro členy věčného klanění nežli onu,

poaěnadě podává nejen hojnost modliteb, ale i mylének k rozjímání, čebož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DÍL 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- Díl 1II. uvítejí zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mi svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteřích hojného rozšíření,

Biskupská knihtiskárna.

údů jednot
Aobošn ost ustavičnéhose

klaněníÚfejsp. Svátosti.
Stran 16 — 32.

Cena 6 h, 100 kusů 4 K, 1000 kusů 20 K.

Blskupská knihtiskárna.

OO000000000000

Najlepší prášek pro dobytek.
Bartholovo vápno pícní.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M Barthel Co, Vídeň,K.
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma. ————

OOOOO0O0OO000

Nejlepší matrací do postele pro soukromé, letní
byty, hotely, ústavy, nemocnice a vůbec všude

jest jedině Pešoutova zdravotní

pórová žíněnka.
Tato činí lůžko skutečně pohodlným, vyniká nad
veškeré posavadní matrace čistotou, trvalostí, ne
vytlačují se dolíky jako v matraci drátěné, netr
bají se špagáty, neboť jsou péra spojena gpirál
ními péry místo špagátem, odpadá naprosto každo
denní přestýlání, natřásání žíněnek neb slamníku,
— který jest i vítaným útočištěm hmyzu a zdro

jem prachu.
Vzdor tomu jest ještě více jak

E o polovicílevnější [IN
než dosavadní, všude jinde nabízené matrace neb

žíněnky. Vyrábí jedině

J. A. Pošout v G. Jenikově.
Cenníky těchto matrací, jakož i pohovek

zdarma a franko.

3 13 Ochrannáznámka: Kotva. j

LINIMENT. CAPSICICOMP.z Richtrovy lekárny v Praze,
) uznává se za výborné, bolesti utišu

Jiol natírání; jest na skladě ve všech
; lékárnách za 40 kr., 70 kr. a l zl
) Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek

r

* známkou za původní přípravku. « 3

Richtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze. JÍMř ©m



Filiálka Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Pardubicích.
Centrálka v Prase. Fitiálky v Brné, Plní, Benešově,Jihlavě, Č. Budějovicích, Táboře,Mor. Ostravě,ve Vádnía volkoobekoduhlím v Ústí m.L

Akciovýkapitál: 20 millenů korum.Reservnía pojistnéfondy přes7,S Arena ion Živaostonská Pardubice. Účetv clearinkupošt.epoř.rak. č. 830.889.
OY“ Směnárna v Pardubicích, ICrálovskátřída č. 18., ve vízstním domě. <

< Koupě | prodej Poukázky Zálohy (půjčky) Obstarávání Konrertoránía obstarávání *
8 všechdruhůlosů,cenných n "řechnabankonoímísa maoenné papíryazboží vinkulací a doriskulecí. půjček že A

E BAKUREÉzao ne mlh zhstavních histů,"dovisa vaut, y spojen
s Amerikou. Eskentsmsměnek Přijímáníání vkladů nálních. a

ká Výměna a oskont *© ajichumísťování(domicily). na spořitelní knížky, na Velkoobchod Ú

tažených zástavních listů, ro bursu Prašekou a Ví- pokladniční poukázky bh
obligací . veškerých ku- deňskou za podmíneknej- Uschování cenných v běžném účtě a na dčet cukrem a petro

5 ponů. výhodnějších. papírů. Birovýproti vydání cheků. lejem.

VM P NE- ňKOVNO SVAý ES20 F
JUDr. Jaroslav Kavalír,

advokát a obhájce Ye Yčeech trestních

PG“ otevřel"M

svoji advokátní kancelář
v Hradei Králové,

v Jiříkově třídě, vedle hotelu »Merkur.«

2 DA VASAVKÝ

">Se
Ze Smiřic.

| 0 nedostatku času voláme všem přátelům

a známým před odchodemna trvalý odpočinek

»upřímné s Bohem|«

AManšeléArilloví.

©;
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MOSSV Hradci Králové, v února 1900.

VU

h'a4Ne)

ČDCO xy SAB) DOW
ZK M% LOV, Á4 NOSKAAVANKVÁNá

Ii" á by tek. Ludvík Knepr Úplnévýbavynevěstám.
Výrobky dokonalé. v Hradci Králové, Malénáměstíč. 117 Ceny mírné.

Celé garaitury. Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnty.

Prodej Křestnílisty o
ex effo 40 kusů za 60 hal. nsbízí

Bisk.knihtiskárna. Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a levném provedeníOYOCNÝChSDOMKŮ,= 2 Z AT

"odporučuje firma

Správaokresníovocnéškolky u perfosfáty Petra Buška synové,
vKrčíně u Nového Města nad Met. ŠL závod řezbářský a sochařský pro

(poštaKrčínstanicestátní dráhy NovéMěston. M.) animální a minerální. um práce kostelní P

nabízí ku koupi hnejivo tsfereiné do všech půd, v Sychrově(Čechy) založen roku 1868.

E zaruěnlenejryohlolětvýtodeky 70 daní zmkomdmmetry vysoké a dvou a etou korunou zdr- ,

sné a otevřenépoloby,druhů nejosvědčenějších, Nevyhnutolné k jarní setbě, Nejlepšíodpokojiné , on napočtysenadšluí
v cenách mírných. nedá se jiným fosforečným hnojive : spoFr.Nepilý. lehlivěnahraditi. V

Dále: Kostni moučky,chliský ledek, síran

| u hnojivapro kalořiní a ob„pool 
Poštornskou sádru fosfát

K maso pu stní době. kvrchnímuhnojeníjetelištakongerv.chlérskémrvy DOpŮ A vlpícní vápno,

S usesoutěžeeokapné0 (jz volné ruky na prodej
Fr. Šanda, moa nAnm, v Břeclavi- měře 37 koreů polí a luk. Jednu hodinuhnojiva a Poštornéa Líak

(Eliška Šandová) la atroron k DURAN O Roztok vede od Hradce Králové a půl hodiny od
první a nejstarší výrobna ÚstředníkancelářYPRAZEJindřišskául.21. | Po přáníkoupěchtivýchs živýma mrtvým

, inventářem. K doptání v redakci „Obnovy“.

* SOdOVÉ OOĎY* 500006
. . V, ů

a šumivýchlimonád Jak 8 eškerépůvodníšicí stroje
I Skolkářský

v Hradl Králné v Pamět pro domácnost a živnostníkyve vlastním domě níku
roh Tomkovaul. u Chlumce dodává pod G-letou zárukou, též na splátky
(saložena r. 1878.) nabízípro zima ajarní

odporoučísvéúznaněvýtečnéavýstavní vysokéikry sazenicebrno A Lbezrxt -V Stourač,
alatou medaliivyznamenanévýrobkyku Sonifony,4nad ony ve Svitavecoh.
letním slavnostem a zábavám i co nej

stromořadí, pláňata atd. Costající se přijímají na stálý plat a na provizi.zdravější nápoj domácí. Statisíce sazenic v (©
Levné c — Výb é

XE,| „boší.Poučnýcenníkzdarma,Š00000000000000000000000
Majitel a vydavatel Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktorFrant. Štábl. ——Tiskem bisk.knihtiskárnyv Hradci| Králové.



Jakých
Jenské májí majitelé zděděnýchuse

dlosti rolnických.

Branným zákonem zavedená všeobecná bran
ná povinnost velmi těžce doléhá zvláště na stav
rolnický a Jest jednou z hlavních příčinúpadku
jeho: neboť vydatná pracovní síls m dého hospo
dáře i čeledína a dělníka velmi jest ma drahá a
ta se mu právě odnímá! A beze vší náhrady!

Tvrdé účinky zákona branného hleděl záko
nodárce ovšem zmírniti poskytnutím různých úlev

a výhod v plnění branné povinnosté — avšakmnoho jest těch, kteř o těchto výhodách nevědí,
aneb vědí-li, neznají způsob a cestu, jak jich do
síci a jak se při tom uvarovati velikých výloh.

Jest známo, jak mnohý rolafk, mající členy
rodiny vojenskou službou povinné, aby jich od
této služby ochránil a sobě pracovní sílu jejich a

svou podporu zachoval, obrací Be často 0 pomoc
právní k různým. kancelářím neb jednotlivcům, 0
nichá se domnívá, že buď svými vědomostmi, nebo
osobními styky jsoo 8 to, aby mu pomoc tuto
zjednali, a jak veliké peněžité oběti leckdy při
náší, maje za to, že jich jest potřebí a byv v do
mění tomto nesvědomitě udržován, a jak se mnoh
dy přesvědčí, že všecko to bylo marné, že byl
jenom klamán a o peníze i osílu pracovní připraven.

A přece je tu pomoc tak jednoducháa laciná
Pouhá známost dotyčných zákonných před

pisů postačí zde, aby si jen poněkud důvtipný a
pozorný rolník v takových případech provedl a
napsal všechno sám a B výlobami nepatrnými!
K částečnému dosažení účelu toho napsáno jest
toto pojednání. Čerpáno je ze zákona i z jeho pro
váděcích předpisů a rozsáhlých instrakcí, a podáno
tu jest vše soustavně i přehledně tak, že znalosti
textu zákona samého není potřebí.

Podotýkáme však, že týče se jen majitelů
zděděných rolnických usedlostí Pro tyto platí ně
která zvláštní ustanovení a sice:

L Vyňařeks brannéhoF s 11. dubna 1889($ 33).

1. Majitelé zděděných rolnických usedlostí,
jestlite mají v nich své stálé bydliště, bospodát
ství sami obstarávají, a jestliže pozemkový výnos
stačí na samostatnou výživu rodiny pětičlenné,
aniž by překročil čtyrnásobný obnos takového vý
nosu, buďtež vřadění do náhradní záloby.

2, Ten, kdo pozbyl nároku na tuto výhodu
v plnění branné povinnosti, — pokad nenáleží již
podle losu nebo tím, že méně způsobilým byl uznán,
k náhradní záloze — budiž z této vyloučen a
k okamžitému nastoupení zákonité alužby pre
senění, ku které soad ještě podle své obvodní tří
dy jest povinen. .

I. Výhody při plmění povinností vojenské.

Povšechná výhoda záleží ve vřadění do ná
hradní zálohy, pak v osvobození od povolání k

jnečné činné služby v Čas míru.
Důstojníci (vojenští úředníci) z povolání, kteří

mají nárok na tuto výhodu jakožto majitelé zdě
děných hospodářetví nebo z ohledů rodinných,
avšak k žádosti své hodnost důstojnickou (úřed
nickou) podržeti chtějí, předloží se předčasně do
zálohy (neaktivní zeměbrany).

Podmínky nabytí této výhody jsou tyto:
1. Branci vřadění budou, Jeou-li odvedeni,

do nábradní zálohy —asice za těchto podmínek:
a) patří-li usedlost do druhu rolnických ho

spodářetví a dostal-li se v jejich držení dědictvím
(od příbuzných neb cizích), a

b) jentliže branci ti hospodářetví osobně ob
starávají a stačí-li výnos hospodářství k samostat
né obživě rodiny pět členů čítající, aniž by pře:
kročil čtyrnásobný obnos tohoto výnosu.

Okolnost, že hospodářství patří do kategorie
statků v zemských deskách zapsaných, nevylučuje
nároku na propůjčení té výhody.

2. Vyjde-li zkoušením poměrů na jevo, že
výnos hospodářství nestačí k výživě pětičlenné
rodiny sám o sobě, nýbrž teprve ve spojení 8 ji
ným ještě příjmem, ku př. z domu neboz živno
sti, mzdy, povoznictví atd., pak nolze považovati
podmínku pod 1. b) za splněnou.

3, Vlastnost pod 1. a) uvedená, týkající 8e
vlastnictví usedlosti jako zděděné, vztahuje 8e je
dině na vlastníka posledního, jenž výhody se do
máhá; není tedy zapotřebí, aby usedlost jiš ode
dávoa v linii sestupné (s děda na otce a syna)
byla zděděna.

4. Odstoupením převzatá usedlost může však
také s ohledem na nárok na výhodu za zděděnou
považována býti, jestliže dřívější majitel (majitel
ka) od něhož branec usedlost převzal, mesitím
zemřel a usedlost právem dědickým tak jako tak
nynějšímu majiteli bybyla připadla.

5. Zdědil-li branec po jednom ze svých ro
dičů (otci neb matce) toliko polovici usedlosti,
druboa polovici však od pozůstalého rodiče, dosud
na živu jsoucího, převzal, může tento spůsob na
bytí usedlosti té na roveň postaven býti právu
dědickému,

České záložny Ralffeisenory v Čechách.

Ústřední jernote českých bospodářských spole
čenster pro království České vydala zpráva o své čin
nosti sa 1897 a 1898. Již první pobled na přilo
ženou mapku, z níž seznati lze síť raiffoisenovok dle
jednotlivých okresů v českých krajích našeho králov
ství rozvětvenou, naplňuje každého přítele našeho lidu
rolnického nelíčenou radostí, Rolník náš přišel k pře
svědčení, že jen pevným sdružením, spořivostí, svor
ností, vespolnou důvěrou | vzájemnou obětavostí po
měry jeho zlepšeny býti : oboi. A to snaba po zdravé,
opravdové a účinné asvépomoci jeví ne zvláště v za
kládání záložen dle vzoru Raiffeisenova. Koncem r.

1895. bylo v Čechách 48 raiffeicenovek. Když pak
„Ústřední jednota“ vešla v život a ve valné hromadě
due 12. dabna 1896 konané výboru uloženo bylo, do
psati všem okresním výborům: kde úvěrní spolky a
hospodářská společenstva dle systému Raiffeisenova
již zřízena jsou, a kde jeví se snaby neho potřeba je
zříditi, tu dostelo se ma odpovědi, že v největší části
českých okresů vůbec žádná záložna dle vzoru Rai
ffeigenova nebyla založena, a s mnobých strau proje
veno mínění, že v okrese ústavu takového není za
potřebí, ano že by tam byl bezáčelným a zbytečným.
Tak soudili páni při okrese, ale jinak soudili rolníci.
Ti seznali, že jen tehdy jim bude nejlépe spomoženo,
když v první řadě samí si pomáhati budou, a proto
čile zřízovali spořitelní a záložny spolky Raiffeisenovy,
K 48 již r. 1896 stávajícím raiffeisenovkám přibylo
v r. 1896 nových spolků 27, v r. 1897 pak D3, v r.
1898 konečně 89, a nyní dne 29. června 1899 jest
v Čechách 248 českých raiffeisenovek. Koncem r. 1898
byla v Ústřední jednotě sdruženo 201 epolek, z nichž
11 činnost svou započalo teprv v r. 1899.

V české části okrouu Litomyřlského jest 11
spolků, v okresu Žamberském 9, Vysoko-Mýtekém 8;
3 okresy mají po 7, 4 po 6, 3 po 5, 6 po 4, 18
po 3, 22 po 2, ostatní po 1 spolku, Koncem r. 1898
mělo 190 v činnosi se nacházejících raiffeisenovek
14.092 členy se závodními podily v obnonu 42.979
11. 04 kr. Na úsporných vkladech vloženo 1,461.802
al. 57 kr. „ » » splaceno 538.460
zl. 86 kr. V těchto vkladech obsažen jest obnos
157.269 zl., ktery uložili tak zv. malí lidé, čeleď
a dělnictvo, Na zápýjčkách poskytnuto 1,197.045 z'.
96 kr. „ . splaceno 467.363 zl.
36 kr. Stav koncem r, 1898: na podílech 96.886 zl.
37 kr., na vkladech 1,749.082 zl. 89 kr., na zápůjč
kách 1,572.140 zl. 10 kr., reservní fond 23.961 zl.
63 kr. Celkový příjem 2,508.813 zl. 35 kr., vydání
2,455.872 zl. 62 kr. Obrat 4,964.685 ul. 97 kr.

K úhradě nákladů prvního zařízení zejména na
znopatření ohnivzdorné a nedobytné pokledny, na opa
tření vhodných knih a tiskopisů dostávaly jednotlivé
apolky z dotací povolených eněmem krůlovatví Českého
zemskou podporu, a sice v letech 1894, 1895 a 1896
po 250 zl., v r. 1897 po 290 zl., v roce 1898 p>
200 zl. Celkem obdrželo až do konce r. 1868 pod
pory 126 spolků 28 600 zl. Z dotace na r. 1899
obdržely 74 spolky po 150 zl., celkem 11.100 zlat.

Úroková míra v r. 1898:
a) ze vkladů: b) zo zápůjček:

při Gaepolcich3'/49/, při 10 spolcích4,
„M42 4% „188 „ 599+1, hh „9 m254%„2.4 42 mbi%
„ 4 50 69' 0 n » 0

Půjčovalo se jen členům na dlužní úpisy rako
jemetvím zaručené k účelům provozovacím; vyminečně
na bypotéky. Společným nákupem potřeb hospodářských :
umělého hnojiva, semen, hospodářských strojů, paliva,
dobytčí soli, mazadla a j. zabývalo se v r. 1898 spo
lečenstev 96. Některé Raiffeisenovky vyvolaly v život
podrožná dražetva výrobní, jmenovitě mlókařeka druž
stva ve východních Čechách.

Jak výše podotčeno, byl v r. 1898 peněžní obrat
190 spolků v Ústřední jednotě sdružených 4,964.685
zl, 97 kr. A ta se táži, kdo spravoval tyto lidové
peněžní ústavyŤ Zastávali:

úřad starosty u 105 spolků rolníci,
» 38., duchovní,
„o 18., oěitelé,

834 „| příslošníci jinýchn

stavů (lékaři, obchodníci, úředníci a j.)
úřad předsedy dozorčí rady u 102 epolků rolníci,

„ 82., očitelé,
„2 , duchovní,
„ 34.. příslušníci

jiných stavů.
úřad pokladaíka u 60 spolků rolníci,

„96 „. učitelé,
„ 9 „. dachovní,
„ 26 příslušníci jiných stavů.

Bylo tedy činno přišpředních čestných úřadech:
267 rolníků, 141 učitelů "68 duchovních, 94 příslač=
níků jiných stavů,

Shledáváme všechny stavy venkovského o5yv8
telstva v činné účasti při hospodářské svépomocí ven
kovských středních stavů. Zvláště zaslobuje povšimnutí,
že samo rolnictvo účastní se úřadů těch v převážné
míře a že samo dobře poznává účel a význam této
svépomoci. Vážnými slovy končí tajemník Ústřední
jednoty p. Antonín Blašek jednatelskou zprávu za r.

1898: „Našemu rolnictva nastal v přítomné době
úkol, aby se postavilo na pevné společenstovní zá
klady. Jinak nebylo by lze další úpadek jeho zameziti.
Avšak jakkoliv různé mohou býti účely, bu kterým
rolnictvu sdružovati se jest, a jakkoliv bobdá všech
těchto účelů bude dosaženo, nicméně jeon záložny Ralf
elsenovy ohniskem tohoto dalšího sdružování, poně
vadě jimi má býti nejaslehavější potřebě rolnictva vy
hbověno, totiž potřebě levného, příležitého, osobního a
provozovacího úvěru. A jestliže tedy Raiffelseuky naše
mají býti základním pilířem, pa němž rolnictvo české
svou bospodářekou organisaci stavěti mini, jest nutno,
aby základ ten byl pevný, vyzkoušený, aby odolal
každému nárazu. Aby pak toho docíleno bylo, jest

nás Hoch úkolem nejpřednějším!“ Opravdu, zlatá toslova
Ústřední jednota jest finančnímústředím

vyrovnávacím mezi společenstvy v ní sdruženými. Pro
atřednictvím poštovní spořitelny přijímá vklady pře
bytků svých členů u zemské banky a poukazuje z nich
spořitelním a záložním spolkům o to žádajícím půjčky.
Výše úvěru řídí se počtem členů spolku za zápůjčku
žádajícího. Poslední valnou hromadou vyměřen úvěr
částkou 40 zl, na jednoho člena. Vklady i zápůjčky
dějí se na běžný účet. Jednota úrokuje vklady 49, a
půjčaje na 4'/,“/, ponechávajíe si '/,9/ na výloby
režijní, Kontokorrentního spojení a ústřední jednotou
používalo koncem r. 1898 jiš 175 společenstev. Mimo
5 spořitelních a záložních spolků sonstřeďoje jednota
všecka Raiffeisenova společenstva, Každý spolek platí
5 zl. členského příspěvku ročně, a z toho ubražuje
ústřední jednota náklady kancelářské, poštovné; vůbec
náklady běžné správy. V října r. 1898 vydala ústřední
jednota podrobný návod, jímž má uvedena býti ve
spolky jednotná a řádná správa, V témž roce opa
třila jednota 67 spolků jednotnými knibami a 74
spolky obnivzdornými pokladnami. Pokladny objedná
vány vesměs u řádných českých živnostníků, přihlí
ženo k domácí přímé malovýrobě a zamítnuty nabídky
zboží původu cizího, prošlé řadou jednatelů a obchod
níků. Revisí v r. 1898 provedla jednota 111.

V r. 1897 v r. 1898

prlovloženovkladů63.038 z1. 47 k. — 389.397 zl. 91 kr.
„ vybráno „ 28.194 „ 50 „ — 189.892 „ 20,

zápůjčekposk. 37.629 „ 23 „ — 173671 ,09,
„ uplaceno 6.594 , 43 „— 119.883„ 76,

Koncem r. 1897 Koncem r. 1898
Sur vkladůdyl 34.843 zl. 97 kr. — 234.349 zl. 68 kr.
„ zápůjček 31.034 „ 80, — 84.722, 13,

Kičntnzařis.půjleno2627 „ 27 „ — 12.027 ,„ 04,
p poonncím „ 28.507 „ 63 „ — 72.695 „08 ,

Za '/„ roku 1897: Za rok 1898:
Příjmy | 148.484 zl. 99 kr. — 954.639 zl. 73 kr.
Vydání 148.030 „ 49 „ — 964.639 „ 18 „*
Ubrnem © 296.516 21.48 kr. — 1,908 519 zl. 31 kr.

K důležité na úkolu : konversi dluhů hypotečních,
nepřistoupila Ústřední jednota pro nedostatek pro
středků a sil; zaslala ale všem spolkům podrobný
návod bypoteční bankou vydeny, aby přímo na tuto
se obracely. Zároveň odporučovala jednota starobní
zemský fond Františka Josefa I., a vyzvala jednotlivé
raiffeisenky, by převzaly jednatelství,

Další úspěšné činnosti jak jednutlivých apolků,
tak i ústřední jednoty voláme: Zdař Bůb!

(* v čemž pokl. hol. 51./12. 98 760 sl. 15 kr.)

FEUILLETO Ň.
To byla onal

„Vypravujte nám něco, Petře Ivanoviči“ |
prosila děvčata.

Plukovník zakroutil šedivý svůj knír, od.
kašlal si a jal se vyprávět:

»Bylo to v roce 1843, když náš pluk ležel
v Čenstochově. Je třeba, abych poznamenal, slečny,
že toho roku panovala krutá zima, že neprošlo
ani jediného dne, kde by strážím nebyly umrzly
nosy anebo vánice nebyly zasypaly snéhem cesty.
Třeskutý mráz, jenž nastal ke konci října, potr
val až do samého dubna. Musím podotknouti, že
jsem toho času nevypadal ještě takým zakouřeným
troubelem, jako nyní, nýbrž byl jsem, můžete
sobě představiti, junákem, krev a mléko, jedním
slovem, chlapík — švihák... Nosil jsem se jeko
páv, házel penězi na pravo i na levo, i zekruco
val své kníry, jako snad žádný praporečník na
tomto světě. Mohl jsem jen mrknouti okem, břin
knouti ostruhou, zakroutiti svůj knír — a ta nej
hrdější kráska proměnila se v oddané jehňátko.
Honil jsem se ale také za ženštinami jako pavouk
za mouchami, a kdybych vám měl, slečny, tuto
vypočítávati všechny Polky a židovky, kterése
věšely na šíji mou té doby, tu mohu vás ujistit,
nestačilo by čísel v matematice .. . Přidejte ke
všemu tomu, že jsem byl plukovním adjutantem,
přskrásně tančil mazurku a byl mužem překrásné
ženušky, dej jí Bůh lehké odpočinutí. A jaký jsem
byl neposeda, bujná hlavička, nelze vám si ani
představiti. Jestliže se v kraji strhl jakýsi zamilo
vaný poprask, jestliže kdosi vykrákal židovi pejzy,



nebo spolíčkoval šlechtice, ibned věděli, že to
natropil podporučík Vyvertova.

»V povinnosti adjutente bylo mně začasté
rejditi krajem. Tu jsem jezdíval nakoupit oves,
tu prodávat židům a velmožným pánům vybra
kované koně, ale mnohem častěji, slečny, cválal
jsem za záminkou služby k psanočkám na rendez
vous, anebo k bohatým statkéřům pohrát si v kar
tičky . . . V noci před štědrým večerem, jak si
nyní vzpomínám, uháněl jsem z Čenstochova do
vesnice Ševelky,kam mne poslali za vojenskou
záležitostí. Počasí bylo pravím vám nesnesitelné.
Mráz jen praštil a zuřil, takže koně chrkali a já
i vozka můj skoro v půlhodině proměnili se ve
dva rampouchy. S mrazem bychom se byli ještě
srovnali, což o to, avšsk představte si, na půl
cestě se nenadále zvedla metelice. Bílý rubáš se
zatočil, zavrtěl jako čert před jitřní, vitr zaúpěl,
jakoby mu byli ženu ukradli, cesta zmizela. —
Netrvalo to ani deset minut, zasypal sníh mne,
vozku i koně,

»Vaše blahorodí, zabloudili jsme!« blásí
vozka.

sAch, aby tě čert! Kam jsi čuměl? — Nu,
jeď přímo, snad doberem se k obydlí« ....

»Nuže, slečny, jeli jsme, bloudili a tak ně
jak k půlnoci vrazili koně naše do vrat dvorce,
jak si právě vzpomínám, hraběte Bajadlovského,
bohstého Poláka. Poláci i židé, bylo mi vše jedno,
jako křen po obědě, dlužno však pravdu říci, že
polská šlechta je národ pohostinný a není ohni
vějších ženštin, jako panočky — Polačky...
Vpustili nás . . . Hrabě Bajadlovski žil toho času
v Paříži a nás přijal jeho správce, Polák Kazimír
Chepciňski. Vzpomínám si, že neuplynula ani bo
dina a už jsem seděl v bytě správcově, laškoval
s jeho ženou, pil a hrál v karty. Vyhrav pět du
kátů a napiv se, přál jsem si odebrati se na lože.
Pro nedostatek místa v bytě správcově upravili
mně nocleh v komnatách hraběcích.

*Nebojíte se strašidel?« tázal se správce,
doprovázeje mne v nevelkou komnatu, sousedící
s ohromným sálem, plným chladu i tmy.

»A jsou tu snad strašidla? tážu se, naslou
chaje, jak temná ozvěna opakuje má slova a kroký.

»Nevíme, zasmál se Polák, »ale myslím, že
nemůže býti místa vhodnějšího pro strašidla a
nečisté duchy«.

»Já jsem znamenitě si přihýbal, i byl jsem
namazán jak čtyřicet tisíc ševců, avšak musím se
přiznati, že těmi slovy mne přejel mrázek. Čert
to vezmi, lepší je selnina Čerkesův nežli jedno
strašidlo! Pohříchu nebylo tu pomoci a já odstro
jiv se ulehnul .. . Svíčka sotva — sotva osvětlo
vala stěny a na stěnách, můžete si představiti,
podobizny předkův jedna strašnější druhé, staré
zbraně, lovecké rohy, i podobné přeludy. Ticho
vládlo tu jako v hrobce, jenom v sousedícím sále
bryzaly myši a praskalo rozeschlé nářadí. A za
oknem strojilo se cosi pekelného . .. Vítr pro
zpěvoval komusi pohřební, stromy ohýbaly se kví
lejíce a stenajíce, jakási čertovinka, snad okenice,
žalostně skřipěla a bušila do rámců. Přidejte k to
mu, že hlava mi šla kolem a s hlavou celý svět.
Když jsem zavřel oči, zdálo se mi, že postel má
jezdí po pustém domě a hraje si s duchy na ho
něnou . .. Abych zahnal svůj strach shasil jsem
světlo, poněvadž pusté komnaty jsou hrůznější
při světle, nežli potmě...

Tři děvčata poslouchající plukovníka poši
nule se blíže k vypravovateli a upjala na ného
nehybný zrak.

»Nu slečny«, pokračoval plukovník, „ať jsem
se namáhal jak chtěl usnouti, nic na plat, spánek
prchal ode mne. Brzy se mi zdálo, že zloději le
zou oknem, brzy zase dotýkal se někdo mého ra
mene, vůbec pletla se mi čertovina, která je zná
ma každému. kdo se nacházel v nervosním po
dráždění. Avšak můžete si představiti, že uprostřed
té čertoviny a ohaosu rozeznávám zvuk, podobný
cupotu trepek. Naslouchám — a co byste myslili?
slyším, jak kdosi přibližuje se k mým dveřím, za
kašle e otevře. —

»Kdo tu?« zvolám zvedaje se.
"To jsem já . . . neboj sels odvětil ženský

hlas.
Já mířím ke dveřím. — Prošlo několik se

kund a já ucítil, jak dvě ženské ručky, měkké
jako kajčin prach objaly mou šíjí... .

Miluji tě. — Ty's mi dražší života«, šeptal
ženský melodický hlásek,

»Vřelý dech dotknul se mé tváře . . . Za
poměv metelic, duchův i všeho na světě,objal
jsem tílko a jaké tílko! Takové tílko může pří
roda vypěstovati pouze po zvláštní zakázce a to
ještě za deset let jednou . .. Štíblé zrovna vy
soustruhované, žárné, vzdušné jakož dech děcka.
Neodolal jsem a pevně sevřel ji v náručí...
Rty naše slily se v silbém, nekonečném polibku,
— přísahám vám u všech ženšlin ve světě, že
nezapomenu do smrti toho polibku ... .«

Plukovník umlkoul, vypil půl sklenice vody
i pokračoval hlubším hlasem.

vKdyž jsem druhého dne z rána vykoukl
z okos tu spatřil jsem, že se metelice ješlé více
rozzuřila . . . Nebylo naprosto možno odejíti. Ne
zbývalo, nežli seděti u správce, a hráti v karty a
píti . . . Večer byl jsem opět v pusté komnatě,
i zrovna o půl noci jsem zase objímal známé
tilko . .. Ano, slečny, kdyby nebylo lásky, byl

bych nudou pošel . . . Snad bych se byl dopil.
Plukovník vzdychnuv, zvedl se a mlčky pře

cházel salonem.
'»«Nu ... a co dále?« tázala se jedna ze

slečen, umírajíc téměř zvědavostí.
»Nic více. . . Příštím dnem byl jsem už

na cestě«.
»Nu .... kdo však byla ta ženština?e tí
se nesměle slečny.
»Pochopitelno přece, kdol"
*Nikterak pochopitelno . . „*
» —No, byla to má ženal«
Všechny tři slečny vyskočily a vyvalily na

plukovníka oči.
»Cože .... jak pak to?« volaly,
+Ach, Božínku, co pak je tu k nepocho

peníře pokrčil rameny plukovník. »Vždyť zdá se
mi, že jsem se dosti jasně vyjádřil! Vyjel jsem do
Sevelky se ženou . . . Noclehovala v pustém do
mě v sousední komnatě . . . Toť velmi jasno!s

zely

»Hm« .... zavrčely slečny, tlesknuvše skla
mány rukama. »Krásně jste začal a skončil jste,
Bůh ví jak... Žena. . . Dovolte, to není pra
nic zajímavého a . . . pranic chytrého .. „

«Ku podivul Jak vidím, chtěly byste, aby
to nebyla moje zákonitá žena, nýbrž jakási ženo
cizí! Ach, slečinky, slečinky! Když už nyní máte
tekové názory, jak pak až se provdáte ?«

Slečny se zarazily a umikly. Zakabonily,
zamračily se a vůbec vyvedeny jsouce z klamu
jaly se hlasitě zívati . . . Při večeři ničeho ne
jedly, hnětly ze chleba kuličky a mičely...

»Ne, to jest . . . nesvědomitél« — vykřikla
jedna z nich. »+Kčemu ta povídka s takovým kon
cem? Nic hezkého není v té povídce . . . Ba až
nudnol«

»Počal jste tak zábavně a... . v tom jste
přestale . . . dodala druhá. »Je to výsměšek a
nic více«,

»Nu, nu, nu, . . . já žertoval. . .* provil
plukovník. »Nehněvejte se, slečinky, žertoval jsem
.. , Nebyla to moje žena, nýbrž spravcova . . „*

sTak?l=
A. P. Čechov.

Zvěsti z východních Čech
Letní hospodyňská čkola pro dívky

rolnické v Opočně o 1 ročníku počne letošní
běh ©. dubna t. r. a potrvá týž 5 měsíců. Účslem
letní hospodyňské školy je vychovati v době pokud
možno nejkratší a e nákladem nejnižším dívky z usedlo
stí rolnických obecné škole odrostlé za příštířádné

or“ Vyačovánírozdělujese na theoretickéspraktické, Zápisné se neplatí. Školné obnáší celkem
20 K. Potřeby školní a psací jsou zcela nepatrné.
Správa školy dívčí spojená je se správou školy zimní
hospod., svláštní učitelka odborná je však hlavní
silou, tvoříc s chovankami jaksi jednu domácnost.
Chovanky z blízkých obcí mohou každodenně domů
docházeti neb dojížděti, ostatní bydlí zdarma v inter
nátě ústava. Vydržování v internátá bude činiti mě
síčně okolo 34 K. Iřihlášky pro záznam ústní neb
písemní přijímá jiš nyní řiditelatví školy. Hlavní zá.
znam koná se dne 4. a 11. března t. r. dopoledne.

Poposledním záznamu rozhodne se ihned, které chovanky přijaty budou; zvláštní zřetel vezme se mimo
jiné na stáří dívek žádajících, jichž přijato bude nej
výše 26. — Nadace zřídil okresní výbor v Náchodě z
po 50 Ka záložna ve Vel. Jesenici 1 po 60 K.

Z Pertoltie v Posásaví. V neděli dne 11.
t. m. konalačilá našehospodářská beseda, která

jiš přes 90 členů čítá, valnou schůzi spolu s „družstyem pro zvelebení chovu hověsího do
bytka“ sídlem ve Vlastějovicích. Než ze schůze „druž
stva“ sešlo následkem v týž den konané schůze akcio
nářů dráby posázavské, kn kteréž předseda „družstva“

„ Jos. Prášek, statkář z Vlastějovic a více členy a p.
Badř. Kopecký, řídící učitel a jednatel besedy, byli
uucení se odebrati, by sami zájmy krajiny naší há
jili a k uskutečnění jmenované dráhy působili, ježto
od toho rolnictvo naše spásu a záchranu svou oče
kárá, neb pak bude ma možno vybaviti se z moci a
vlivu těch různých našich dobrodinečků, kteří z mo
zolné prácešetrných hospodářů a při tom všem cbnd
noucích, bohatnou. Schůzi četně navštívenou zahájil
předseda besedy důst. panVáclav Šafránek, farář
v Pertolticích. Pokladník p. Fr. Škramovský, sta
rosta obce, sdělil, že beseda přijala v prvém roce trvání
svého 1289 zl. 98 kr. a vydala 1840 zl. 11 kr, tak
že jeví se schodek 50 zl. 18 kr., jenž jest ještě nedo
platkem sa rozdružovací stroj sa 180 zl. koupení. Na
stroji tom bylo přes 1000 g obilí k setí vyčistěno.
Loni objednáno přes 200 g, letos přes 400 g umělého
hnojiva z osvědčené knížecí anersperské továrny v Lu
kavici u Slatiňan. I o ječmen k eetí a řepné sameno
postaráno. Objednán kozel enanský za 34 zl. Hotovým

placením objednaných potřeb a SR A ak k tomuenčx ze zádruhové záložny ve Vlastějovicích,docí
[eno mnobo výhod. Zpráva tato s uznáním vzala na
vědomí. Mezi tím dostavil se do schůze obětavý a čilý

jednatel besedy P Bed. Kopecký, říd učit., přišedLedče a podal přítomným zpráva o schůzi tamní.
Na to zaveden rosbovor volný o poměrech rolnictva
krajiny naší, a tu mnozí « přítomných různým stes
kům průchod deli. Stěšováno si zvláště na to, kterak
může hospcdář náš soutěžiti sostatními, kdyš ani sil
pice nemá. Ovšem před 7 lety konána obchůzkav pří
čině postavenísilnice od el. okr. výboru v Doln.Kra
lovicích, však po dnes k uskutečnění této ničehož se
nestalo. Než vytýká se nám od jednotlivců al. okr.
rýbora v Dol. Kralovicích, že chceme připojeníbýti
ku okresu, jenš znovaszřízenbýti má vblízkých dosti
Zbraslavicích, to však není námitka podstatná. Všdyť
posud k okresu dolno-královickému patříme tolik let,
přirážky platíme, ku stavbě silnic v okresu postave

ných a méně důležitých tím pomáháme a proto i ná
roků spravedlivých na postavení silnice projektované
aneb jiné, nám příznivé máme, bychom do sfdis okresu
a hejtmanství aspoň dostati se mohli za keždého času.

A to tím nsní oninějším, ježto dle nového soudníhořádu, kašdý o 8. hod. ráno u soudu býti masí, byť
psk třebas potom kolik hodin čekati musel, až na
řadu přijde. Jaký div, že toužebně čekáme na sřísení
soudu ve Zbraslavicích, jenš tolik pro nás výhodným.
Rovněž stěšováno si trpce od přítomných do odmita=
vého stenoviska, jakéš zaujalo sl. ukr. zástupitelstvo
v Dol. Královicích vzhledem ku zamýšlené dráze
sázavské, kteráš v délce 12 km. okresem probíbati a
veliké části téhož prospěšnou býti má, nepovolic na
tuto draha žádné podpory. Na dráhu však Vlaším-Dol.
Kralovice vzal okres proti vůli této části poplatníků,
jichž zájmy pět toliko zástupců hájilo, sa 100.000 sl.
akcií uvaliv tak ohromný dluh na okres, kterýž v při
rážkách musí pomáhat upláceti i poplatníci zaSza
vou, u nichš v tomto ohleda, kdy o placení se jedná,
neplatí, še ku okresu Zbraslavickému připojiti se chtí.
Ba i obcím, které uvázaly se, vidouce v dráze posá
savaké spásu svou, za jistó obnosy akcie koupiti, ob
tíže so dělajía maří se tak uskutečnění projektu, pro
tak velkou čáeť okresu důležitého. Ze všeho toho se
znáno, še nejsouce podporováni v snabách ku povzne
šení posázaví oměfujících, hlavně tam, kde na prvém.
místě tomu by býti mělo, odkázáni jsme na svépomoc
v naději, še přijde doba, kdy zasednou mužové jednou
na křesla okresního zastupitelstva v Dolních Kralo
vicích, kteří snahám našim porozamí, nebude-li již
pozdě. S potěšením na vědomí vzato, že Posázaví se
probouzi, neb i pro Buda a Horku zřízenabýti
má hospodářskábeseda, čehož enad i v Čihošti a
Chřenovicích dosaženobude,čímžkrásná schůze
skončena a projeveno přání, by podobná opěť se ko
nala brzy.

Z Pečína u Žamberka. Srdcenámpře
kypuje zármatkem, a mysl se plní úžasem, pomyslí
©e li, jek zde bylo dříve a nyní, jak co dobrým dříve
bylo, ve špatné se obracuje. Bylzde spolek katolický,
který založil nynější vdp. děkan Hulata ve Věestarech,
jsa ještě tenkráte v Pečině farářem, Všichni, kteří o
vzdělání sebe sama a o zlepšení našich hmotných po
měrů se starati chtěli, skapili se v tomto spolku Ko
lem našeho milého p.faráře. Tehdy mohlo se vekutku
říci: „Blaze jest v Pečíně“.— Poměry se však smě
nily a mění 8e ustavičně. Někteří totiž zde četli hod
ně krváky, všelijaké brožůrky leckde sebrané, četli
také rychnovský list všeho vážného karaktera zbave
ný, četli „Ruch“ a „Lid“ — a jiš si mysleli, že jsou
vzdělaní. Protož pryč s p. farářem! On patří jen do
kostela! A nyní to šlo dále. Z katolického spolku se
stal svobodomyslný, ze evobodomyslného radikálně —
„pokrokový“. Noviny záští s odporem proti kněšetvu
a náboženství sršící se zde ujaly. Nyní jim jsou ty.o
listy všeho hlabšího podkladu vědeckého postrádající
— evangeliem. Mně řekl sám zde jistý „občan“: „Já
věřím „Cervánkům“ a ne evangeliu“. Výsledek těchto
časo-pejsků se okazuje. Mladíci dávají se do smíchu
veřejně v kostele, vtipkují o všem nablas, před koste
lem bezprostředně stojí, kouřícea nepěkné řečí hlasi
tě vedouce. Onen upřímný, sousedský ráz smizel, na
tvářích jednotlivců vyryta zášť a odpor proti stáva
jícímu řádu, řeči bohaprázdné vnášejí ve společnost
půtky a šrůtky. A přece bych rád věděl, jak by nám
onino špatní křesťané své přesvědčení za pravé doká
zalil Povrchnost, hrozná povrchnost a lhostejnost so
zde jeví. Bůh to naprav!

Zvelebujme ovocmletví. PanHynek V.
Burian, ředitel zimní hospodářské školy v Novém
Opočně, pilný národobospodářský spisovatel a známý
pěstitel a podporovatel našeho ovocnictví, vydal právě
II. vydáníspisku „Zvelebujmeovocnictví“,
kteréž doplnil a zdokonalil. Hned první vydání spisa
paua ředitele Buriána bylo našimi časopisy a odbor
níky odporučováno a zlepšené vydání doznalo tím pří
znivějšího přijetí. Ze 3000 výtisků bylo přes 1700
kusů hned rozebráno hlavně od okresních výborů a
hospodářských spolků. Také moravská zemědělská rada
odebrala 100 výtisků. Spis p. ředitele Buriana odpo
račujeme co nejvřelejí.

Z České Skalice. Dne 2. února, 0 ela
vnosti Hromnic, byl pro farní osada Česko-Skalickou
dnem slavným a radostným. Při ranních službách
Božích v chrámu Páně Skalickém jistý jinoch, evan
gelík a jistá dívka, která před 3 roky jsouc svedena
svými příbuznými odpadla od víry katolické k tak
zvaným Balcarákům, učinili veřejné vyznání víry ka
tolické. Na to proslovil vdp. děkan řeč, v níž svými
výmlavnými ústy vylíčil radost, kterou má církev
svatá z obrácení těchto drou nových katolíků, kte
roužto radost mají míti i oba na víra obrácení a celá
osada Skalická. I on sám co duchovní správce má
velikou radost, neboť obrácení tohoto jinocha a této
dívky jest jaksi balsámem ne pány, jež mu byly v
prvnějších létech jeho zde působení někteří odpadlíci
od víry způsobili. Řeč páně děkanova, při této příle
šitosti pronesená, mocně dotkla se srdce zbožných
posluchačů, takže i mnozí muži nemohli se slzám
ubrániti. Přejeme od srdce našemu váženému panu
děkanovi tu radost. A máme též příčinu vážiti si jej.
Slašby Boží konají se svědomitě a na nejvýš důstojně,
chrám Páně jest krásně ozdoben, odbývá se v něm
každou první neděli v měsíci pobožnost údů usta
vičného klaněníse Nejsvětější svátosti oltářní, těchto
údů je kolem 300. A jak těšívá se vždy lid na po
božnost tu, kdy 3 kněží jsou vědy u oltáře! Lonská
av. missie přispělo valně k zvýšení náboženského
smýšlení v neší farní osadě. Těšíme se opět naob
novu sv. missie, která má letošního roku v posvátném
čase adventním býti. A za vše to máme jen svému
horlivému panu děkanovi co děkovati. Doufáme, že
nás neopustí, neboť k nespokojenosti se svými farníky
nemá nyní příčiny. Lid náš směnil v posledních le
tech velice své názory o obnově katolického tivota
i o působnosti nejdůstojnějšího našeho vlasteneckébo
pana biskupa, jemuž přejeme dlouhá léta, aby dílo
sapočaté šťastně dokončil.
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Koruna.
Slovo koruna pochází od latinského corona,

což jest tolik, jako věnec, ozdoba blavy. Obyčejně
jest pak korona znamením — odznakem — zá
slah, slávy, moci, Nejčastěji jest za dnů našich
koruna znamenímmoci vladařské.

Dnes, dns 2, března patřím okem ducha uvé
bo na jednu korunu, která v novém Jesku září a
hlavu starce zdobí, jenž právě toho dne dokonává
devadesátý rok svého věku. Jemt to náčelník ka
tolíkův, Lev XIII.

Tiara, tak sluje trojatá koruna, jež zdobí
blavu jebo, jest předevšímznamením trojího úřa
du jeho duchovatho, učitelského, velekněžského a
pastýřekého čili královského. Jest to odznak du
chovní moci vladařské, která Petrovi a v něm je
ho nástapcům dána jest „s bůry“; a není tudíž
možno ctihodnější a posvátnější koruny Si ani
mysliti.

Jest ovšem žádoucno, aby muž jí ozdobený
taky svou osobní ctností a svou moudrostí zářil
a tím jí i sám lesku přidával. Bohu díky! Nynější
nejvyšší vladat jest právě takovým mužem, který
hoden jest, aby hlava jeho tiarou ozdobena byla.
Ba ještě více! On to jest, který právě v době
nejhlubšího úpadku mravního v národech vynutil
tiáře na novo úctu a šetrnost.

Dějiny ovšem vypravují, že bylo několik
blav, o nichž by ai bylo přáti, aby tiarou ozdo
beny nebyly. Toho katolíci, ač přehnanosti lživých
„dějepisců“ odmítají, nikdy neupírali. Ale proto
nehodilii tiaru samu —to jest duchovní moc
— do bláta. I otec v rodině jest, ne-li viditelnou
korunou osdoben, ale přece mocí Bohem danou
obdařen; a není dovoleno synu otce chybujícího
vydati v posměch a nevážnost moc jeho otcov
skou. Tím se smutně proslavil známý syn Noč
mův, Chám.

Jedním z nejjizlivějších Chbámův byl známý
původce nových církví v Německu v 15. a 16.
století. Zuřil nenávisti proti ducbovní vládě Pe
trové v církvi tou měrou, že se nestyděl obsta
rávati i nestoudné a posmněšnéobrázky k potupení
a zničení jejímu. Tak n. p. vydal obrázek, na
němž koraoe náčelníka církve — tiara — spodem
vzhůru obrácená sloužila dáblu za noční stolici (I)

Takovým nestydatým sprosťáctvím šířil Lu
ther své učení! Ovšem že vyvrhel společnosti nad
takovým obrázkem jásal a „papežství“ nenáviděti
Be učil. Ale kde pak jest dnes věnec slávy Lu
therovy? To, co Luther hlásal, nevěří Ónes nikdo
na světě, s sa jeho sprostáctví stydí sb i jeho
pastoři. Církve jeho jménem nazvané drží se při
svém smrtelném rozkladu pohromadě hlavně poli
tickoumocíPruska, které v protestantis
mu vidí základ svého trůnu.

A jestliže dnes stali se bratřími p Dr. Her
ben se svým „Časem“ a pastor Šádekse svými
Hlasy ze Siona— jak poslední čísla jejich uka

zují. — není to nic jiného, ke ta stará záštiplnánenávist tiary, na nič p. Sádek nenstává lejno
dabelské siasti své metati. Že se může takový
list, kžerý své čtenáře v každém čísle bahnem
takovým vleče, udržeti, to jest smutným svěde
ctvím, že poďnes lehčeji se lidé uchvacnjí apro
sťáctvím, neš leskem pravdy a ctnosti, jaká září
nám 2 tiary Lva XIII. Tu dobrou stránku to však
má, že se takové „ovanjelium“ a protestantsví
slušným lidem zbnusuje asi tak, jako bous vzbu
zuje zmíněný obrázek Lutherem vymyšlený, a že
v kruby ušlechtilé nevniká, katolicismu neškodí,
jelikož od protestantismu myslící lidi odvrací.

Naproti tomu zase radostí nás musí naplňo
vati ta nopopíratelná událost, že právě za dnů
našich úcta k dachovní moci Petrově roste. Ta
tak děsně potupená trojatá koruna jest dnes mi
liónům lidí nejlepších opravdově korunou — úcty
hodnou, posvátnou.

Jak mnohý stát by si přál, kdyby jebo ko
runě (vladařské moci a autoritě) vzdávale se ta
ková úcta a vážnost. A atát má k tomu přece
hmotnou svou moc donucovací, žaláře a bodáky, a
přeco znamenáme v tom ohledu téměř všude ve
Státech evropských klesání a úpadek.

Co jest toho příčinou? — Ve státech a ča
sto j na místech nejvyšších počala se hlavně od
16. století pěstovatl řevnivost oproti církvi. Ko

rany světské počínaly se' domufvati, že jejich
Jesk bude zvýšen, zatemní-li se koruna trojatá.
Při korunovaci nástupce Petrova — tiarou — pra
vívalo 8e mu, že nejvyšší důstojnosti na světě se
mu dostává a že jest otcem králů. Králové však
otce nechtěli; mysleli, že synovství jest snížením,
zahanbením, zotročením a seslabením. Za to však
objevila se snaha enížiti tiaru pod korunu světskou.

Právě den drahého března ukazuje nám ně
co v tom ohledu velmi poučného. Dne 2. března
1811 narodil se v Paříži princ a Napoleon I. zvo
Jal: „Král řimský narodil se nám . Kde jest dnes
rodina Napoleonova? Po strašném ponížení Na
poleona III. u Sedanu r. 1871 zabit byl od Zulu
kafrů jediný jeho syn. Ale jiný dne 2. března 1810
narozený je duchovním králem římským. To jest
duchovní hlavou katolíků celého světa. O tom dne
2. března 1811 narozeném sotva kdo ví, tem 2.
března 1810 narozený ozdoben jest korunou po

nábledů přece ještě po dnes králové, kteří se
otcovské moci Lva III. podrobují.

Není tedy bez důvodu pronešeno ono slovo,
že o vážností k duchovní trojaté koruně souvisí
vážnost korun moci avětské.

Na koronách světských býval na vrcholi
kříž. Což jiného to značilo, než že králové uzná
vají, že moc jejich i avétská vychází z Boha.

Ale právě to se protivilo nepřátelům kře
staoství, novým pohanům. Nechtí o Bohu dárci
korun ani slyšeti, a to proto, aby mohli oni dle
libosti koruny na hlavy dávat anebo je s hlav sní
mat. Bohuže!! Mnozí panovníci pustili toto nové
pobanství do svých říší. A svět vidí divnou netu
Šenou věc. Kde panovník ee horšil na tiaru, jako
na odznak otce králů, a králem z milosti Boží
býti nechtěl, tam ge stal nevolníkem židov.
ské freimaurerie. Pěkný příklad mámena
Brasilii, Tam bylo císařství, které dovolovalo sni
žování a zneuctívání trojaté koruny, a hle —- do
bradu císařského vstoupli zřízencí freimaurů a
vzali koruou 8 hlavy císařovy. Kde na koruně
misto křížku vlastně odznak freimanrský A 8e
nalezá, tam ovšem není Petr otcem krále, ale za
to je král otrokem freimanrů. Neboť i když to tak
nedopadne hned, jako v Brasilii, vidíme ten smut
ný zjev, že se v leckterém státě musí vládnouti
v duchu bezbožecké freimaurerie proti církvi, ba
i proti většině lidu ze strachu o korunu.

A jsou státy, kde král korunu z rukou bes
božců i obdržel aneb uásilím si k ní pomobl. Na
tu ovšem nedá se vůbec křížek, na takovou by
se teprv nehodil. Ano jsou dnes říše, kde se už
vůbec o korunu ani nestojí, a kde vojevská přil
bice — znamení násilí — je dáno na místo ko
runy. Tak se to stalo n. př. při „znovuzřízení
říše německé“ s pruským, protestantským císařem
v čele. Jaká však úcta k této novověké „koruně“
jest, to vysvítá předně z množícího ge počtu vo
ličů socialistických a z množícího se počtu uražek
Veličenstva v Prusku. Že pak ta přilbice jest jen
dopuštěním Božím na ztrestání Evropy vojenstvím,
lehko připustí, kdo není bezbožec. A že po vypl
nění tohoto úkolu může i ta říše pod tou přilbou
se eřítiti, to, kdo zná dějiny, rovněž lehko připu
stí. Neboť jen trojatá koruna — trojí dachovní
moci edznsk — bude na blavě Petrově, v jeho
nástupci až do skonání světa.

Tolik o koraně zářící leskem posvátným ce
lému obora zemskému Než českému národu září
leskem slávy a naděje koruna svatováclavská, zří
zena nezapomenutelným otcem vlasti Karlem IV.
Nepodařilo se ovšem dosud českému národu, aby
ji arcibiskup pražský jako primas království če
ského postavil ve jménu Božím na hlavu Jeho
Veličenstva. Vinny jsou tím neblahé poměry v říši
naší způsobené právě liberalistickým upravením
ústavy od 26. února 1861. Zazáří-li kdy znova
leskem svým? .... Bohužel, že už tu máme i

mapy v cizině tištěné, kde jsme od Krkonoš ažpo Teratpod přilbou pruskou namalováni....
Ale tolik jest jisto, kdyby k tomu kdy došlo, co
jest nejvroucnějším přáním národa našeho, že by
i ta koruna zářila jen tenkráte, jestližeby ozdo
bena byla křížem. Koruna nějaká česká 8 od

neem bezbožecké freimaurerie by dlouho nezářila.

msertyseboVtají4evně. VI Ročník

A abych všecko o těch korunách vypověděl
zmiňuju se konečně o jednom nejnovějším druhu
jejich. Jsou to za dnů našich ty nejmocnější ko
runy, poněvadě odedávna — už bned dle jisté pí
sně české — světem vládnou. Jsou to ty koruny,
jichž právě my křesťané a Čechové nazbyt nemá
me a přece 8i jich tak málo vážíme. Kéž bychom
pro samé bádky s Němci a mezi sebou nezapomněli
Da to, že národ bez těchto korun i při největším
nadšení národnostním do otroctví padá. Tedy za
tím aspoň těch korun abychom více měli a ty,
Jež máme — v kapse vytrpěli.

Obstrukce či další konference?
Z Vídně, dne 28. února.

Hlavně nátlakem z Praby usnesli se čeští
říští poslanci zahájiti obstrukci. Profi pražskému
nátlaku blasovali pouze dva předáci. Radikálové
v klubu opanovali na chvíli pole, poněvadž se
k nim přidali všichni ti poslanci, kteří mají strach
o mandáty.

V klubu není pro obstrukci žádné animo,
neboť prozíravější čeští poslanci nahlížejí, že v
obstrukci po boku Schonerera, Wolfa, Ira, Tůrka,
prušáckých nacionálů a socialistů nebudou míti
zisk z obstrukce čeští poslanci a věc česká, nýbrž
na čas vnucení spojenci. Dr. Herold do obstrukce
jíti nechce, proto nešel dosud ani do říšské rady
a chce se radějí vzdáti mandátu. Do bezvýbledné
obstrukce nechce se však jíti také jiným předá
kům a proto k usoešení z 21. úuora, „če klub
český postaví se proti vládě do nejrozhodnějšího od
poru a i obstrukce“ přidána významná slova, že
klub „v podrobnostech sobě zůstavil vyt
knouti taktický postup dle daných pomě
rů v parlamentě“.

o znamenají tato zadní dvířka, jež si klub
ponechal? Že bude k vůli rozhořčeným voličům
ob čas mark“rovati obstrukci — ale jen tak, aby
se vlk nažral a koza zůstala celá. O zachování
pravice jedná 8e dosud a proto klub českých vel
koatatkářů usnesl na této diplomatické resoluci:
„Klub českých velkostatkářů, který 8 uspokojením
uvítal zahájení konference vyrovnávací tímto mi
nisterstvem svolané, lituje, že dosavadní jednání
nevedlo ke konkretnímu výsledku. Klub usnává
dobrou vůli vlády, osvědčenou při řešení otásky
národní, zvláště když toto řešení jest ulehčeno
povoláním českého ministra-krajana, od jehož
spolupůsobení klub s důvěrou očekává podporování
sájmů a snah českéhonároda, Ale klub dotud ne
může vládě svou podporu přislíbiti, dokud zásady
uvedené v' jeho resoluci ze dne 17. října přimě
řeně uskutečněny nejsou“.

Vláda si pokračování v konferencích přeje a
zprávy o vystonpení dra Reska s ministerstva
jsou naprosto mylné. Dr. Rezek Českým ministrem
krajanem zůstane, aby přímo u koruny i v kabi
netu hájil zájmy české. Tvrzení naše jest úylně
spolehlivé; ostatně není ministr dr. Rezek jedná
ním českého klubu nikterak vázán, poněvadž není
parlamentárním ministrem.

Radikální časopisy posmívají se poslancům
mladočeským i panu Práškovi, že na konferencích
ukazovali vládě více povolnosti než-li Němci, že
svolili zásadně k rozdělení Čech, věc, kterou n
Slaročechů nazvali zrádou a Bílou horou, že 8vo
lili ke kuriím na sněmu a k zajištění německému
velkostatku 20 mandátů, Němci že však nechtěli
svolit ani k utvoření obchodní komory v Králové
Hradci, že Němci chtěli, aby v českých komorách
(pražské, plzeňské a badějovické) zaručilo se Něm
cům poměrné zastoupení, jehož však v obchodní
komoře liberecké Čechům povoliti nechtějí. Tr
zení radikálních časopisů má mnoho pravdy do
sebe. Dnes se však více nedá odčiniti chyba, že
roku 1890—1892 mladočeští poslanci se postavili
nešťastně proti Riegrovým punktacím, které by se
byly ve prospěch náš daly ještě zlepšiti. Dneu
musíme bobužel počítati se smutným faktem, že
Němei počítejí částečné obnovení nařízení jazyk.
zapředmět kompensací, že žádají po nás ústupky
v otázce opravení volebních řádů i v otázce zří
zení národních kurií a právem veta, když svolí
k zavedení české řeči úřední v českých okresích.



V německých okresích Němci a rozhodující kruhy
plnou rovnocennost Čechů s Němci více nepřipu:
stí, poněvadž čeští poslanci spokojivše se s při
střiženými Gautschovými jazykovými nařízeními
k rozdělení Čech na tři jazyková pásmas různý
mi jazykovými právy pro český liď přivolilí samé.
8 osudnou touto chybou musí v nynější době ka
ždý politik počítati, jako « tím, že přivrženci če
ského státního práva svolili, aby osnova jazyko
vého zákona pro zeměpanské úřady se předložila
říšské radě — a nikolý sněmu českého, který ble
díc na jazykovou otásku se stanoviska českého
státního práva, má býti k upravení jazykové otás
ky v Čechách jedině kompetentním. Naši poslanci,
kteří otázku jazykovou i otázku rozšíření voleb
ního práva zatáhli především na říšskou radu a
tak bezděčně k utužení centralismu přispěli, musí
dnes s tímto faktem počítati.

Jak věci stojí dnes, tedy jazykový sákon
přijmou na říšské radě Němci, Poláci i Jihoslo
vané, učiní-li se na ně nátlak se strany rozhodu
jící a najde se pro něj většina třeba i přes odpor
českých poslanců.

-Na českém sněmu jsou poměry pro nás po
někud lepší. Zákon o školách pro národnímenšiny
a zákon upravující otázku jazykovou při samo
správných úřadech dá se ovšem provésti pouhou
většinou, ale ta 8e nedá mysliti, že by šlechta v
těchto otázkách postavila se proti nám, poněvadž
mezi Čechy a Němci ohledně těchto zákonů není
tak velkých rozdílů.

Osnova zákona o opravě volebního řádu, sá
kona kuriatního a ustanovení o formálním vetu
může býti na sněmu přijata jen kvalifikovanou
většinou, totiž ze všech sněmovních poslanců musí
se hlasování účastnit čří čtvrtiny a z těchto dvě
třeliny Be musí vyslovit pro přijetí zákona. Tedy
na příklad: Dnes čítá český sněm 242 poslanců.
Z těchto pří hlasování o navržených zákonech by
by masilo býti přítomno 3X61 — 181a z těchto
dvě třetiny, t. j. 122 by se musilo vyslovit pro
přijetí zákonů. Kdyby čtrtina poslanců, t. j. 61
ze sněmu odešla, může zmařit jak opravu zem.
volebního řádu, tak zřízení národních kurií a ku
ie velkostatkářeké. Dnes mají velkostatkáři i
Němci po 20 poslancích, mohou tedy odchodem
ze sněmu každou opravu zmařit.

Toť se rozumí, že Němci i velkostatkáři ne
svolí ani dnes k žádné tak důkladné opravě, která
by jejich vliv a moc zlomila. Nejméně čtvrtý díl
poslanců si zabezpečí strana velkostatkářská i
německá, i když se zřídí čtvrtá volební kurie na
základě všeobecného rovného blasovacího práva, i
když se počet poslanců za obce venkovské neb
městské rozmnoží.

Mají-li velkostatkáři a Němci možnožnost
zmařiti sobě nemilé osnovy zákonů, při nichž se
vyžaduje kvalifikovaná většina, mají ovšem čeští
poslanci tím větší možnost zmařiti na sněmu nám
nepříznivé osnovy zákonů.

Nejvýznamnější kompensace (kuriový zákon
8 vetem) za příznivé upravení jazykového zákona
sůstává na všechen případ € moci českýchposlaneů
a jest tudíž i zájmem vlády, aby v tomto směru
jak možno zájmu spravedlnosti k Čechům vyho
věla. S tonto skatečností musí počítati též Němci
a nesmí své požadavky přespříliš napínati. Ačkoli
8e tedy politické poměry v neprospěch náš v po
sledních dvou letech velice shoršily, přece máme
prostředek v rukou, aby Němci nehnali své po
žadavky až do nebe.

Jedná-li se tedy vládě opravdu o to, aby
v otázce jazykové zjednale stav trvalý, musí co
nejvíc šetříti rovnoprávnosti. Dohodoou-li se Če
chové v otázce škol pro národní menšiny a v otázce
jazykového úřadování při samosprávných úřadech,
omezí se tak na menší míru sporné otázky mezi
Němci a Čechy a vídeňská vláda bude míti tím
větší možnost ukázati se spravedlivou. Na přání
prušáckých dajčnacionálů nesmí tak úzkostlivě
bleděti jako dosud. Ti jsou jediní nepřátelé sa
mostatnosti Rakouska, a bude-li nezbytně třeba,
nesmí žádná vláda váhati zakročiti proti nim tře
ba i bezohledně, pak-li svým řáděním nedílnost
a samostatnost naší říše budou ohrožovati.

„ „ Pak-li dr. Lueger pravil, že křesťanští so
ciálové jsou především Rakušané, tedy na toto
stanovisko musí dříve nebo později přistoupiti
též němečtí liberální velkostatkáři a mírnější frakce
německé,

Chtějí-li Poláci, Jihoslované a katoličtí Němci
sachovati Rakousko, nesiní ovšem Čechy obětovati
německým stranám a musí je podpororati — i
kdyby se pravice rozbila — aspoň od případu
k případa, jak se to časem dělo za ministerstva
knížete Windisckgrátze, Kielmannsegga a v první
době vlády Badeniovy. Pak li mírnější poslanci
obstrukci jen markýrují, totiž odejdou-li vůdci do
sněmovní restaurace, a nepřihlásí-li se k slova a
dělání obstrakce ponechají jen poslancům bezvý
znamným, tedy tak činí asi proto, aby veškeré

nitky s pravicí nepřetrhali a další jednání o smír
umožnili. Z ohledů na podrážděný český lid nesmí
poslanci říci plaými ústy, proč dělají to a ono,
avšak list na všecky strany neodvislý nemá pří
činy pravý stav věci zakrývati a pohnutky poslan
ců zatajovati.

Český lid si přeje ovšem radikálnost do kraj
ností. Na to však třeba střízlivě odpověděti, že
jak z 10tileté smutné zkušenosti víme, pouhé ra

dikální mluvení pranio nepomůže, nejsou-li tu zá

roveňradikální skutky všechposun a všehočeského lidu. Ty tady ve s-utečnosti nejsou, dů
kaz, še národní radase otratila i s heslem „
k ovému“ a še zastavení přemesené půso
cochabujea misí. Je to smutné ale — pravdivé|

Politický přehled,
Válka v jižní Afriee vykazujekonečně

na západním bojišti pro Angličany úspěch. Ge
nerál Roberts shromáždiv kolem sebe 56.400 mu
žů a 180 dél, osvobodil jednak Kimberley, se
verně od Modder Riveru při dráze z Kapu k Ma
fekingu a západně a severně od Tranaválu ve
doucí. Pojistiv si spojení s Kapem a zůstaviv
dostatečné voje v severním Kapsku, aby Burové
od Moltena, Colesbergu, Nawportu, Roadu a -de
Aaru mu v zad vpadnouti nemohli, postupoval
Roberts v několika proudech s 34.600 muži a
150 děly od stanice Modderu, jednak od severně
odtud ležících míst, k Jakobdalu na Riet Riveru
a k Pardebergu a Emausům podél Modder Ri
veru. Zde 17. února generála Cronja s 4.000
muži, ženami a dětmi zaskočil, 18. února jej se
vřel po nejkrvavější bitvě v této válce a chrlil
na maličký ale chrabrý voj Cronjův až do 27.
února milliony střel. Cronje sevřený v kotliné,
opevnil se na rycblo vyházenými pozemními ná
spy, kryl se v říční kotlině dle možnosti v pod
zemních kvapně vykopaných slujích a čekaje po
moc od burův ze severního Kapska i od Ladys
mitbu, bránil se přímo genialním spůsobem. Bu
rové jsouce Robertsovými zprávami klamání, ne
pokládali patrně stav Cronjův za tak vážný a
nedostavili se na pomoc v čas. Maje buď nedo
statek potravin, anebo vypuzen byv z podzem
ních úkrytů v posledních dnech panujícími straš
nými lijáky a snad též v táboře vypuknuvším
požárem, byl nucen vzdáti se maršálkovi Robert
sovi na milost a nemilost. Možná, že jeho lid
trpěl strašně též puchem z četných nepochova
ných mrtvol, které asi vzduch v kotlině pouze
150 stop široké, 50 stop hluboké a asi 2 kilome
try dlouhé otravovaly. Jak se ukázalo, měl Cronje
proti 34600 Angličanům se 150 děly pouze3
děla Krupova a prý 12 menších, dle jiných zpráv
dokonce jenom šest děl a patrně s ženami a chlapci
pouze 4.000 bojovníků. Některé časopisy nazý
vají anglické vítězství, kde 8 až 9 Angličanů při
šlo vždy na r bura, nejhanebnějším vítězstvím.
Maršál Roberts nazývá své vítězství chlubně od
vetou za Majubu (R. 1881 porazil Joubert se
150 bury 800 Angličanů, které u Majuby vesměs
zajal). Angličané se věru nemají čím chlubiti;
před světem jejich armáda vážnosti jistě nena
byla a svět se táže mimoděk: Když potřeboval
maršál Roberts na 4.000 burů a 16 děl svých
vojáků 34.600 a děl 150, kdy bude celá jejich
armáda s 600 děly hotova se 70000 až 100.000
bury s asi 260 děly? Že by burové vzdáním se
Cronjeho zmalomyslněli a dobrovolné lezli do
anglické poroby, to ani Angličané nevěří. Vždyť
v severním Kapsku činí jim burové stále nesnáze
a u Tugely byl generál Buller opět bit a ani čtvr
tý pokus osvoboditi Ladysmith, se nezdařil. Co
teď burové dělají a kde se vojska jejich nalezají,
to nám Angličané do Evropy netelegrafovali a
burové žádného přímého spojení s Evropou ne
mají Ruský státní rada Bloch pravil, že kapitu
lace Cronjs jest obratem v taktice burů, sotva
však na prospěch Aogličanů. Situace je pro Ang
ličany velice vážná, protože jsou u nich ve hře
životní zájmy, lze prý se nadíti, že Angličané
užijí svého vítězství, aby nabídli ruku k smíru«.
V brzký smír zatím nevěříme a Angličané budou
chtít asi rozbodnější vítězství né-li u Bloemfon
teinu, tedy u Pretorie neb zlatodolů u Johannes
bergu. Angličané potáhnou nyní buď podél be
čuanské dráby severně od Kimberleye asi k oble
ženému Mafekingu, odkudž táhnouti mohou na
východ k Pretorii anebo na jihovýchod k Joban
nesbergu. Angličané mohou však také od Koedes
randu a Pardebergu táhnouti buď podél řeky
Modderu neb po silnici z Jakobsdalu táhnouti na
hlavní město Oránska, do Bloemfonteinu. Oboje
tyto operace předpokládají, že by Aogličané mu
sili napřed bury ze severního Kapska od de
Aaru, Haanoveru, Nawpertu," Rensbérgu, Stenis
bergu a Maltena zahnati za řeku Oran až k Blo
emfonteinu. "Třetí možnost je, že Angličané zů
stanou na západním bojišti zatím v postavení
obranném a půjdou na pomoc Bullerovi do Na
talu k Tugele a k Ladysmitbu. To však znamená
obtížné přesunutí celé armády. Pro první dvě
operační tažení mají Angličané zetím málo sil.
Maršálek Roberte proniknuv do Oránska asi 7 mil
cesty, utrpěl dle vlastního doznání od Cronja ve
liké ztráty, snad na 10.000 mužů. Jaké ztráty by
přinesl Angličanům asi pochod do Jobannesbergu
a Pretorie? Čím více se vzdálí Angličané od drah,
tím nebezpečnější bude pro ně drobná válka. Bu
rové se asi rozhodnému boji budou vyhýbat a
jejich jízda bude přepadat hlavně jejich zadní voje
se zásobami potrsvin a střeliva. Vynasnaží-li se
Angličené zmocniti se Oránska a postoupiti pak
k Transválu, tedy řeku Vál v době dešťů zim
ních způsobí jim obrovské nesnáze, Ostatně ani

pochod od Jakobsdalu do Rloemfonteinu nebude
pro Aagličany — procházkou. Cesta z Kimberley
do Bloemfonteinu jest 160 kilometrů dlouhá a
dá se výtečně bějiti, Maršálek Roberts na pocho
du k Bloemtontelnu bude míti s polohou veliké
potíže, které se budou stupňovati, čím více se
bude od nynějšího postavení vzdalovati. Očeká
vati jej budou také všelijaké překvapení. Paroa
v únoru a březnu jsou v těchto místech Oránska
sotva k vydržení a pisčité smrště snadno pocestné
udusí, pak-li je na širých pláních stihnou. Zatím
se také blíží doba dešťů a Angličanům bude pře
broditi dravé řeky a bahnité cesty. Buři učiní vše,
aby dráhu Naawpoort-Colesberg, Narwalspont,
Blómfontein-Kronstadt učinili nesjízdnou, budou-li
obavy, že by kraje tyto Angličané opanovali.
Dráha tato dělí Oránsko ve dva díly. Východní
může se vykázati výtečnými obrannými místy,
západní směrem ke Kimberleyi jest neúrodný.
Státní archivy u banka národní byly z Bloemfon
teinu již před mnoha nedělemi do Pretorie pře
vezeny. V případu porážky opustí tedy oranští
burové svou vlast a zachrání se do Zaválska.
V tomto případě by trvala válka ještě velice
dloubo a způsobila by Angličanům nesmírné vý
daje a ztráty. Řeka Vál se dá tak opevniti, že se <
sotva podaří Angličanům ji překročiti. A kdyby
přenesli boj do Transválu, pak by je očekávali
nové nepřekonatelné obtíže. Burové se tedy ne
musí budoucnosti příliš lekati, i kdyby je občas
stiblo válečné neštěstí.

Cremje. Konzervativní«Standarde píše:
General Cronje jest patrně nepřítel, který jest
naší ocele hoden. Burský generál má pověst nej
přednějšího »bojovného generála«, kterou u svých
krajanů od doby úmrtí Smiata, vítěze u Majuby
také zasloužil. (Cronje je chytrý, ve vymýšlení
pomocných prostředků neunavný. Roku 1881 do
nutil anglickou posádku v Potschefstromu k vzdá
ní se a r. 1896 vlákl vojsko dra Jamesona do
Dornkopu. Snad není Cronje příliš svědomitým,
ale je patrně výtečným generálem. Dopustil se
chyby, že nechal generála Frencha postupovati ke
Kimberleyi; avšak napravil opět tuto chybu s
rychlostí a řízností rozeného vojevůdce. Strategie
burů v této válce byla často rozháraná a nejistá,
avšak v tomto případě jednali s velikou rozhod
ností. Kdyby u Magersfonteinu byli se ještě zdr
želi jen několik hodin, byli by bývali zejati, jak
mile general Roberts byl by je obklíčil. Než
Cronje uklouzl na východ, aniž by okamžik váhal,
mezerou, kterou jízdní divise Frenchova a pěší
divise Kelly Kennyho neucpala. Tento pochod
byl stkvělým činem, než anglické voje postupo
valy ještě rychleji (protože nebyly jako Cronje
svým vozatajstvem zdržování s poutání) a doho
nily v sobotu (dne 24. února) bury a chytly je
do pravé pasti. Burové se ohradili ne březích
Modderriveru v postavení, které bylo od angli
ckého dělostřelectva s okolních výšin ovládáno.
Vzdor své únavě ukázali našim vojům smělé čelo,
a jedna z nejkrvavějších bytev této války bojo
vána byla v poslední neděli. Velikým důkasem
houževnatosti burův jest, že toho dne byli přece
s to, se v poli udržet. +Neue freie Presse«, která
ráda přeje anglickým kramářům, píše v úterním
úvodníku nadšeně o výkonech Cronjeových bo
jovníků. »V díře na Modder riveru, 2 angl. míle
dlouhé, 150 stop široké a 50 stop hluboké bylo
3.000 burů s ženami a dětmi, po 11 dní pršely
na ně střely lydditové, šrapnely a granáty a dno
sluje musilo by již býti tlustou vrstvou olověnou
a železnou a ani živá duše nemohla by žíti v této
průtrži smrtícího olova. Nicméně se z této pasti
smrti pořád ještě vesele střílí a každou píď, kte
rou anglická vojska získají musí zaplatit sty
mrtvých a raněných. N. Fr. Presse se domnívá,
že buři se chránili za hliněnými náspy v hluboce
vykopaných dírách, kdež byli před anglickými
koulemi jisti. Výkon burského generála a jeho
lidí, žen a dítek nevyjímaje, jest zcela neobyčejný,
musí se porovnati s nejslavnějšími činy, o nichž
se dějiny zmíňují, znamená více než hoj Lacedé
moňanů (Spartanů) ve skalním průsmyku Ther
mopylském, znamená více než tříletý odpor Kar
thaga proti římským legiím. Nejspíše by s výkony
Cronjeho snesly přirovnání tuhá obrana Plevna
Osmenem pašou, ale ani ta ne úplně. Třeba uvá
žiti, že burové — armádou nelze jich již k vůli
ženám a dětem zváti — 11 dní a nocí leželi v
širém poli, břzy pečení jsouce úpalem slunečním,
brzy ohrožováni tropickými lijsky, v noci jsouce
vystaveni mrazům; museli býti stále na stráži
proti postupujícímu nepříteli, kterého netrpělivost
a starost vždy k novým útokům poháněly. Tu
nevystačí žádné válečné nadšení, tu nejohnivější
státečnost pomalu se rozplyne, tu zbývá člověku
jediné, tuhá vzdorovitost, která se zdolati nedá,
pokud nervy vůbec rozkazy vůle poslouchají. Nu,
dobré nervy mají oranští burové. Jisté jako je
jich oko, jest i jejich ruka a vůle, Jejich holland
ské flegma chová obrovské zásoby nexpotřebované
síly a vůle a Angličané budou míti ještě veliké
potíže je zdolati. Ať však dopadne boj na Mod
derriveru jakkoli, ať se Angličanům zdaří či ni
koli — dojíti Bloemfonteinu, velikou službu pro
kázal Cronje syému národu již dnes. Rekovné
činy nelze smazati v dějinách. Zůstenou věčným
majetkem národa, jehož synové je vykonali. Žád
6 vitězství nezjednalo Řekům více slávy než re



kovná smrt spartsnských jinochů. O slávu se
Hollandanům v Africe arcif nejedná; avšak tato
sláva má teké účinek v přítomnossí. V aoglickém
časopisectvu lze od několika dní znamenati pozo
rubodný obrat. Před krátkou dobou byl bur ještě
pohrzeným, nevěrným nepřítelem, o němž se ne
dalo dosti špatností namluvit. Dnes vojenští kri
tikové a dopisovatelé píšou již o hrdinech, jimě
nelze odepříti obdiv. Z tábora Robertsova tele
grafuje jeden z nich: »Nemohu si pomoci, ale na
ko ena bych padl před takovou velikostí lidí«.
Velká většina Angličanů nepomýšlí ještě na za
stavení boje, ale své názvry o burech pomalu
opravují.

Busko a Kndle. Válka jihoafrická budí
pozornost Ruska stále více k Indii. Je to přiro
zenu. Již car Alexej Micbalovič, rozšířiv své pan
ství v Sibiři, poslal r. 1675 ruské poselstvo k in
dickému v*lkomogulovi. Cíle svého nedosáhl, neboť
ruští poslové pronikli jen do Kabulu, kde dal
emir afganský Rusy porubati. Roku 1717 Vvypra
vil opět car Petr Veliký knížete Čerkavského s
2.500 muži jako ppselstvo do Indie. Po Volze a
přes Chvalinské moře dostalo se až do Chivy,
neboť mělo navázati přátelské styky s chány chiv
ským a bucharským, kteří měli býti přivedení
pod ruský protektorát, obrovská řeka Amu Darja
měla se regulovatí a tok její měl přiveden býti
opět do Chvalinského moře. Rusko by se bylo
takto zmocnilo veliké obchodní cesty až po bra
nici Afgánskou. Než Čerkavský byl se svou dru
žinou v Chivě pobyt. Co se nepodařilo Alexejovi
a Petrovi, chtěla uskutečniti carica Kateřina II.
Bylo štěstí pro Angličany, že zemřela a že její
syn Pavel byl zavražděn, neboť tento dohodl se
s Napoleonem, že se zmocní poříčí Eufratu a pro
niknou pak do Indie. Rusko pokračovalo zatím
na čínských hranicích v upevňování své moci,
podrobilo si úplně Kavkaz, získalo vliv v Persii,
Beludžistaně i v Afganistaně a tohoto se chtělo
Rusko pomocí perských vojáků a ruských důstoj
níků zmocniti. Tu zakročila Anglie a v letech
1838—1840 zmocnila se Afganistanu. Leč Afganci
r. 1842 Angličany povraždili; tito se jim síce po
rostili, ale držení chudého Afganistanu se Aaogli
čanům nevyplácelo. Roku 1855, za Krimské války,
vypracovali rusští důstojníci podrobný plán k vy
dobytí ladie. Porážky Ruska a mír Sebastopolský
zmařily opětně plány Ruska. Toto však rozšiřo
valo svou moc v Asii krok za krokem, Roku
1865 še zmocnilo Taškentu, r. 1868 Samarkandu,
1873 Chivy, 1876 Chokandu. Afganský emir byl
nucen sblížiti se s Ruskem. Leč rusko turecké
války r. 1878 použila Anglie k tomu, že se Af
genistanu zmocnila a od roku 1883 vládne v Af
gGanistaněemir jen zdánlivé. Anglie mu platí ročně
1.400.000 zl., drží v své moci nejdůležitější opev
něná místa a průsmyky. Od r. 1884 zmocnilo se
však Rusko Buchary a odtud vedou dvě pobočky
ruské dráhy až na afganské hranice: přes Cho
kand do Andišanu a přes Merv do Kušku. Ruský
vliv panuje opět v Persii, ba i v perském zálivu,
v Afgánsku stoupl ruský vliv nesmírněa cítí dnes
rusky vliv na hranicích Indie i Indického oceánu.
Rusko sem může nahromaditi více vojska, nežli
Aoglii se snilo. Car zdráhá sejvyužitkovati dnešních
nesnází Anglie v jižní Africe, než i car musí po
čítati s ruským míněním.

Na ozdravění zemských fimnamcímá
finanční ministr rakouský tento plán. Sněmy mají
přijati nejen zemskou přirážku k dani z kořalky,
nýbrž postupně i zemské přirážky ku všem ostat
ním státním potravním daním. Až by se výnos
těchto přirážek vyrovnal výnosu daně reální, pře
vzal by stát všecky tyto přirážky pro svůj roz
počet a přenechal by daně reální zemím. Nový
plán znamená vlastně zvýšit veškeré daně po
travní, neznamená tedy úlevu českému lidu ale
nové zvýšení poplatních břemen.

Rakousko uherská banka má novou
správu. Guvernére n jejím jmenován býv. ministr
dr. Leon ryt. Biliňski, místoguvernéry báron Win
terstein a Ši. Madarassy, zástupci místoguvernérů
ši. Lieber a šl. Horváth. Za generální rady zvo
leno při valné hromadě šest Němců a šest Ma
darů. Čech nebyl zvolen žádný. Platíme málo.

Z říšské rady. Ministerstvo Kórbrovo
vedlo se před týdnem dosti šťastně do říšské rady.
Potvrdivši změnu obecního volebního řádu pro
Vídeň, která antisemitům zabezpečuje na řadu
let ve Vídni vládu, ukázalo ministerstvo, že ne
chce býti slepým nástrojem německých liberálů.
Ministři Dr. Rezek, Pienták, Call s Giovanelli

Hijati byli od Čechů, Poláků, Jihoslovanu, něm.
erikálů a kooservativců sympaticky a © opo=

sičních strenách německých se může říci, že vůči
sobě a vládě nejsou takové, jako dříve, že liberá
lové a antisemité nejsou více za jedno a proti
vládě že stojí z Němců vlastně jen Schěnererovci.
O vládním programu proví sice všecky strany, že
politické otézky chce pošinouti do pozadí a ná
rodohospodářskými opravami chce občanstvo za
městnávati tou měrou, aby na politické a národ
ní ostrosti dle možnosti zapomnělo. Kdo trpí
jako my, ten ovšem těžko zapomíná, sale prove
dením náprav ne poli hospodářském a socielním
zavděčila by se konečně vláda i českým poplatní
kám. Délnost vlády jest ovšem podmíněna schop
ností říšské rady k vážné práci. Čeští poslanci se
zatím nejkrajnějších prostředků neuchopí, ale

vyčkají ještě, zda-li vláde Kórbrova chce vybo
věti vůči dru. Žáčkoviprojevenému přání císaře,
aby vničem nebylo národu českému
ukřivděno, aby on ve svých právech
nebyl zkracován. Netajímesi my a netají si
čeští poslanci, že pod křivdou a zkracováním
českého národa mají ve Vídni značně jiné mínění,
než-li my v Čechách, na Moravěa Slezsku. Nevíme,
jesli pravda, že prozíravý Dr. Žáček, navrhl v
českém klubu, aby tento projevil přímo císaři,
že proti povolení vojenských branců a voj. před
loh Češi obstrukci prováděti nebudou, a zda-li
český klub návrh Žáčkův tak jednohlasně zamítl,
jak se praví. Četní poslanci čeští vědí však, jak
choulostivé jsou v Rakousku otázky vojenské.
Znajíce srdce i ledví našich poslanců, myslíme,
že řeknou vládě při jednání o vládním progra
mu a při jiných příležitostech sice mnohé ostré
slovo, ano i markyrování obstrukčních řečí k vůli
rozbouřenému mínění v Čechách, ale dosud nám
schází víra, že by opatrnější poslanci chtěli jíti
do úplného osamocení a že by stůj co stůj usilovali
o rozbití pravice. Český národ očekává od po
slanců, že budou rozhodně a důstojně přirozená
naše práva národní bájiti, a že více se jim bude
jednati o možný vážný úspěch třeba v budou
cnosti, než-li o okamžitě lesklou rádikálně oposiční
bublinu. Při prvním čtení předlohy a odvodu
branců ve Čtvrtek neudálo se nic pozoruhodného.
V páteční schůzi vyvolali skandály Schůnererovci
a liberálové s antisemity. Dr. Žáček připomenul
vládé slib ministerstva Claryno a usnesení sně
movny, aby pro moravské výtržnosti odsouzeným
byla vymožena milosť. O tuto žádelu císaře také
knížearcibiskup olomoucký dr. Kohn. Poslanec
Žáček žádal vládu, aby v příčině výše zmíněné
amnestie se vyslovila.Dr. Stránský žádal, aby
se jednalo především o pilných návrzích. Posla
nec Doležal pravil vládě, že tato nemá žádati
po nás povolení státních nutností, když jsme o
naše národní práva byli oloupení a pravil, že je
naopak zabájiti proti vládě co nejostřejší obstrukci.
Dobře pravil, že v rakouské armádě není ustano
vení o německé armádní řeči, mluvil i jiná ostrá
slova proti ministru války, ale účinek jejich nebyl
valný, neboť vynikající čeští poslanci se za jeho
řeči bavili ne chodbách a v restauraci sněmovny.
Ministr vojenství litoval, že poslanec Doležal zas
tábl nedelikátním spůsobem mocnáře dou své řeči,
bránil se proti osobním urážkám paně Doležalo
vým a končil ujištěním, že armáda je institucí,
která čeliti má nejen proti zahraničným, ale i
vnitřním oepřátelůn (Dr. Šílený volal: Proti
těm, kteří šilbají do Pruska. Odpor a smích).
Ministr pravil že nepřátelé jsou ti, kteří štvani
cemi a výtržnostmi zabraňují Činnosti zákono
dárných sborů. (Hluk u socialistů.) Když se pak
jednalo o stávce uhlokopů, stropili veliké výtre
nosti socielisté, které ministr G:ovanelli řečí
svou popudil. Za hluku a nepokoje navrhl, po
slanec Dr. Sláma konec schůze, vyhradiv si prá
vo, aby mohl ve příští schůzi mluviti, Obstruk
čním tento návrh zrovna nebyl, neboť každá
obstrukce dloubotánskými pepřenými, mastnými
i nemastnými slovy mus každé jednání hledět
zmařiti, Inu, čeští čtenáři musí si mavykati na
obstrukci markýrovanou a skutečnou. Při té mar
kyrované se n. p. při domácí válce žena do opravdy
ani nezlobí, ona chce jen muži zasolit a míti
poslední slovo, aby svět myslil, že kalhoty nosí
ona.

V pondělní schůzi říšské rady padl
návrh, aby se hlasovalo o pilných návrzích; hla
sovali proto jen Čechové, socialní demorkaté a
někteří jiní poslanci, Čech Hořica ostře si stě
žoval na správu vojenskou. Prohlásil, že Mlado
češi vystupují proti předloze nikoliv z nenávisti
k armádé, nýbrž z nespokojenosti s poměry, jaké
v armádě panují. »My nechceme překážeti zdat
nosti naší armády, chceme v době válečné bráti ji
vážně, sle nesmí se v míru její duch umrtvovati a
srdce národu otravovati. Technická pohotovost
sama nestačí, aby ve vážné době mohlo se čeliti
nebezpečí. Praví-li ministr, že armáda stojí daleko
od bojů politických, národních a socislních, tedy
nemůže se totéž říci o různých vysokých funkci
onářích, kteří od 50 let dávají na jevo své ne
přátelské smýšlení, tak že náš národ proti tomu
co nejprudčeji musí protestovati, a které vrcholí
v tom, že v našich českých městech sbor důstoj
ofků chová se jako nepřátelský živel. Pruští
důstojnícir. 1866nespůsobiléoobyvatelstvufa
kové roshořčení,jaké vsbusuje dnes chování ra

ch důstojníků kčeskému márodu. Jsouto
většinou mladí páni, kteří libují si v nenávistném

patují s německou obstrukcí. Důstojaické kuchyně
byly prý zvláště k tomu zřízeny, aby se armáda
nestýkala s mizernými civilisty. Dále odsoudil
poslanec Hořice neznalost češtiny u četných dů
stojníků. Proti předloze mluvil dále ostře z bo
spodářských důvodů chorvatský katolický kněz
Bianchini. Vlády a hr. Welserheimba, ministr války
se stal polský rytíř Gniewosz, bývalý rytmistr
Pravil: Došlo to tak daleko, že zatahuje se i
osoba panovníkova do debaty. Musím tyto útoky
na posvátnou osobu J. V. odmítnuti a myslím,
že tek mobu učiniti jménem-celého parlamentu.
Vtábnouti do debaty císaře, k- tomu není třeba
žádné zmužilosti. Kritisovati strany, útočiti na

vládu jest přípustno, ale nikoliv na osobu pano
vníkovu (Posl. Jos. Steiner: Ani tebdáž, kdyš
hrozí stanným právem?) — ani když J. V. ot
covským způsobem v soukromých rozpravách
udílí napomenutí, není o tom třeba mluviti v
parlamentě. Posl. Tůirk přál si zavedení státní
němčiny, přál si, aby vojáci se naučili volati
shier«. Pánové, my všichni se učíme němčině,
neboť každý (?) potřebuje němčiny v rakouském
státě. (Potlesk, odpor, veselosť a smích). Na to
se mluvilo o bornické stávce a poslanec Dr. Sláma
vyslovil sympatie mladočeské strany ku dělníkům.

Drobná obrana.
Dvojetihodnému pánu ev. ref. faráři

v Ranné.
V Holetíně, na popelečnou středu 1. P. 1900.

Dvojctihodný panel Já jich na stotisíckrát
pozdravuju a doufám, že jich po tom masopustě
„S těmato párma řádkama“ při dobrém zdraví
vynatrefim. — Tahle, jak se ten masopust dodě
lával, jsem byl „v Hlinským“ a dávali mi tam
číst ty listy, co je oni ráčoj sepisovat a co je bý
valý pan pulmistr pardubický tiskne. Posmívaj' 8e
zase našemu panu biskupovi, že prej je na ty
velebné pány naše tak moc přísnej. Inu, povídám,
každej rozumí svému. Tamhle za Hradcembyl je
den dvoctibodnej pán a měl — uš nevím, kolik
— kluků, (povídali o tom na železnici) a to prej
byli nejrozpustilejší kluci z celičké vai. Tak viděj,
ono někdy neškodí být přísnej. Ono je to velká
ostuda, když náš velebnej pán vstoupí do školy
a kluci 8e perou, až Bi vlasy vyškubojí. A když
to začne rovnat, vyjde na světlo, že Honda Roud
nejch za nic nemůže, (vědí Roudnej je katolík),
že bo „falářův“ praštil do hlavy, protože je pa
pežák. Tak viděj, ono by to s tím ženěnímpánů
páterů nebylo taky tak akorát, jak oni to v těch
listech píšou. Ale což je ono oto, kluci jsou klu
ci. Ale dvojctihodný pane, já mám až děravou
paměť, ale oni ráčej v letě jezdit do Němec na
sbírku. Tak snad budou o tom vědět, jak tam je
den pan falář s jejich strany měl manželku a vel
ké slečinky a jak si „Špásoval“ s nevinejma dít
kama cizejma, až za to do harresta přišel. Jsou
tak dobrej, ráčej tohle taky dát do těch svejch
listů, aby se vědělo, že by bylo dobře, kdyby páni
mohli mít taky třebas více paniček, aby se jim
takovýhle špásy nepřitrefovaly. To jako tento,
proto povídám, že oni sám ráčej panu biskupovi
vykládat, že by se našim nic takového nepřiho
dilo, kdyby měl každej aspoň jednu paničku. Ne
liběj se na mne hněvat, že jsem tak moc opováž
Jivej. Mně sprostýmu člověku by takovýho nicani
nenapadlo, kdyby ty jejich listy takovýhle vejkla
dy nedělaly. Odpustěj, že jim jen tak málo píšu;
mám na to už těžkou ruku; ale dá Pán Bůb v
neděli hodlám do Božího kostetíčka na Rannou a
stavím se ve faře — ale nemaj' strach, to já my
slím tu naši, — a vypučím si tam knížku. Čeť
jsem ji, je tomu už pár roků, a tak to už nesná
ším v paměti, ale je to tam moc hezký o tako
vejchhle špásech na jejich straně. A tak se u8mĚ
lim a pošla jim ještě jedno psaníčko. Moje stará
povídá, abych si s nima nic nezačínal, že jsou vo
strej, a že z toho může něco pojit. Alle já jsem
povídal: Inu, je tak ten svatopostní Čas a oni
žádnou křížovou cestu nemaj', a tak ať 80 aspoň
s mejma „klikyhákama“ zabejvá. A jest-li ho to
bude mrzet, inu, dyť má paničku, ta ho z toho
vyrazí. A tak už prosím, aby to tak ode „mně
sprostýho chalupníka přijali. Buchich vopatraj.

Poznámka. Když jsem na to chtěl napsat
jejich atres, povídalažena: Nehraj' si s ním, táto.
Víš, co z jejich strany dělaj' našemu panu páterovi.
Neposílej mu to; pošli to radě do tej Obnovy.
Máš pravdu, povídám. On ví dycky akorát, co tam
je a rejpe do toho. On ae to z ní doví, a ti pá
ni, co tu Obnovu v Hradci vydáťají, taky a vHlín
ským se toho taky dočtou. A tek jsem toposlal
do Obnovy.

Drobné zprávy.
Řád generální cesty visitační a udí

lení svátosti sv. biřmování včástivikariátu
Vysokomýtského a ve vikariátě Čáslavském, Chrasto
ckém i Skutečském roku 1900. Dne 16. dubna Uber
sko, 17. Radhošť, 18. Zámrsk, 18. s 19. Choceň, 20.
Sv. Jiří, 31. Skorenice, 22. Újezd, 23. Řepníky, 34.
Jenšovice, 26. a 26. Jav, 27. Kluky, 28. Chotusice,
s9. Potěchy, 30. Zbislav. Dne 1. května Bačice. 2.
Ronov, 3. Heřmaň,4. Nová Ves, 5. Vilémov, 6. Jení
kov Golčův, 7. Žleby, 8. Vlkáneč, Žleby, 9. Míčov,
10. Běstvina, 11. Turkovice, 12. Seč, 18. a 18. Cbrast,
14. Licibořice, 16. Práčov, 16. Slatiňany, 17. Zum
berk, 19. Nové Hrady, 30. Rychmburk, 43. a 24. Hlín
sko, 25. Svratka, 26. Kameničky, 27. Ranná, 28. Chlum,
29. Kamenice Trhová, 30. Bojanov, 31. Nasavrky. Dne
1. června Včelákov, 3. Proseč, 4. Kamenice Pustá,
6. a 6. Skutě, 7. a 8. Hrochův Týnec, 9. Kostelec,
10. Krouná, 11. Vejvanovice.

Přednáška mdp. biskupa. Vnedělidno
4, března b. r. bude přednášeti v Adalbertinu J. M.
ndp. bískap Edvard Jan „0 práci a náboženství“.
Začátek přesně o půl 3. hod. odpol. Uvedeným hostům
vstep volný.



Městské Klleperovodivadlov rá
lové Hlradel. V sobota dne 10. března 1900
uspořádánbude populární koncert virtaoss Da
klavír Otakara Málka za laskavéhospolnáčinko
vání sl. Mařenky Stocké, koncertnípěvkyně,uči
telky sol. zpěvu ne ústavu br. Poettinga v Olomonci.
Adolfa Polívky, virtaosa na cello. Pořad: 1. a)
Wagner-Liszt: „B'udný Holanďan“, b) Smetene:Polka.
Přednese O. Málek. 2. a) Picka: Písně, b) Tregler:
Plsně. Přednese sl. M. Stocká. 3. Davidov: Koncert
A-mol, I. věta. Přednese A. Polívka. 4. a) Gluck
Saint-Saene: „Ballet d'Alceste“, b) Dubois: „Chacon
ne“, c) Chaminade: „Pas dos Amphores“, Přednése
O. Málek. 5. a) Wendler: Písně, b) Smetana: Písně.
Předneao sl. M. Stocká. 6. a) Scbobmann; „Suční“,
b) Servais: „Vito“. Přednese A. Polívka, 7. a) Dvořák.
„Na táčkách“, b) Grůnfeld: „Romance“, c) Grůnfeld:
„Petite Valse“, d) Godard: „Eu Courant“. Přednese
0. Málek. Koncertní klavír z c. a k. dvorní továrny
p. Ant. Petrofa. Začátek o půl 8. hod. večer, Konec
o půl 10. bod. (Ceny míst: Lože 4 zl. Křeslo 1 zl.
Sedadlo I. třídy a va tribaně BOkr., sedadlo II, třídy
60 kr. Sedadlo na galerii 30 kr. Parket 40 kr. Pří
zemí 20 kr. Stadentský a garnisonní lístek do par
ketu 20 kr., do přísemi 10 kr. Galerie 10 kr. Před
prodej lístků obstará knihkopectví p. Jar. Peřiny.

Z Rudelfina. Jeho BiskupskáMilost,nejdp.
biskop Eduard Jan věnoval značný dar ne penězích,
aby zaň vyčastování byli všickni chovauci O 880
pustní neděli a také domácí tato slavnost dne 26. února
vznešenou Svou návětěvou poctil. Po zakončeném vy
častování odebral se nejdůst. p. biskup provázeu dp.
ceremonářem do sálu, kdež starší chovanci provedli
v mateřské jich řeči posuňkové poučný 8 zároveň také
polo žertovný kusedivadelní „Mikolaš“ neb „Pamatuj
me na chujé“, kterýž Biskupské Milosti velice so líbil.
— K obvyklému pak přilepšení chovanců o masopustní
neděli příspěly různými dary následující dámy: paní
Božená Franková zaslala cukroví, pí. Aloisie Janeč
kova: cokroví, pí. Karolina Mabrlová: koláče, paní
Anna Šolcová: cukroví, pí. Pavlina Tolmanová: ko
bliby. — Peněžitý dar 2 K zaslaly tyto dámy: al.
Adéla Eiglová, pl. Františka Koutofková, pí. Anne
Nováková, pí. Albína Řepišová, pí. Marie Sluková, pí.
Terezie Stefanová, pí. Aloisie Šantrůčková a pí. Jo
sefa Wegrichtová. — Správa ústavu pro bluchoněmé
vzdává Jeho Biskapské Milosti za lásku a veliko
myslnou dobročinnost chovancům prokazovanou nej
uctivější díky; všem pak uvedeným dámám za dary
zaslané volá upřímné „Zaplat Bůbl“ a připomíná, že
vděční blachoněmí šlechetných dobrodiuců svých po

pamětlivi budou.

Vyšáí svěcení udělovatibudenejdp.biskap
Edvard Jan Nep. ctihodným kandidátům stavu
kněšekého: 22. července svěcení subdiakonatu, 323.
července diakonatu a 23. července presbyteratu.

Vodárna pitnévedy v Hradci Kr.,
teď jest jiš v plné činnosti a její voda se chválí
všeobecně. Pampovací stroj ležatý na parní pohyb má
výkon 10 kostkových metrů v jedné hodině, poháněn
je kotlem stojatým, rourovým 9 čtver. metrů výhřev
ní plochy, 6 atmosfér tlaku. Umístěn je v šachtě ve
dle atadny v hloubce 3800 mm Voda čerpá z hloub
ky 6500 mm potrubím 150 mm avětlosti do ssacího
větrníku, odtad pumpou je tlačen větrníkem výtlač
ným do vodojemu obsahu 50 kubických metrů Rozdíl
hladiny vody ve studní a vodojemu obnáší 18.400 mm.
Ze zásobovacího vodojemu teče voda do města potru
bím 150 mm asvětlosti v délce několika kilometrů a
v městě samém ústí do 16 stojánků, zařízených tím
spůsobem, če při odpouštění vody nutno vědy páku
stisknouti, po použití perempáka sama vodu osavře.
Budova vodárny provedena zároveň jako byt pro stroj
níka pumpu a kotel obeluhujícího. Strojní zeřizení
vodárny provedla firma Márky, Bromovský a Schuls
v Hradci Králové, vodovod prováděla firma Kar. Kress
v Praze. — U nás mnohá česká města, mnozí prů
myalníci a podnikatelé opatřují avá zařízení od firem
„vídeňských, berlínských, vratislavských, drážďanských,
„namburských, kasselských atd., odkud české dělníky
„vybánějí. Nebylo by lépe podporovati firmy, inženýry,
etrojníky a dělníky domácí? Nebylo by lépe nevyvá
feti peníze sa hranice?

Nové světle petrolejevé, které překo
nává daleko světlo elektrické, zkoušeno bylo tyto dny
v Pardubicích. Petrolej asi 60 litrů zavede se v usa
vřených nadržkách pod tlakem 4 atmosfer rourkami
1 milimetru do zvlášeních lamp, kdež zvláště důmy
slným aparátem roskládá vzduch šárová tělesa vyvo
zující avětlo 600 normálních svíček. Pokusy s těmito
lempami konány byly v raffineri Fantlově v Pardus
bicích s velikým výsledkem. Cena tohoto světla o síle

-50 normálních svíček spotřebujeza hodinupetroleje
v ceně 6 halířů čili 3 kr. Nejostřejší elektrické světlo
jest proti tomuto petrolejovému světin matné a žlu
tavé, Patent na nové petrolejové světlo má elberfeld
ský inženýr. Při petrolejovém osvětlení vyskytojí se
sice ještě některé vady, avšak již dueu je jisto, že při
osvětlování náměstí, ulic, velkých sálů vytlačí úplně
světlo elektrické, jež je velmi drahé a na př. při velkých
povodních na kratší neb delší čas při vodním zaří
sení ani se vyvozovati nedá. Pan dr. Fultner a Sta
nislav Červený si byli v Pardubicích nové světlo pro
blédnout. Uvážíme-li, že by v Hradci zavedení elek
trického avětle stálo na 200.000 sl. a že nové petro
lejové osvětlení dá se vyráběti i lidskou ailou velice

Hradci i v celých Čechách zajímati.
Koncerty Filharmonie v Králové

24. a 25. března 4. r. Jako Jindy, tak i tentokrát

připravil výbor Filkarmonie program ceny vysoce umě
lecké; snemenité záslaby si dobyl, získav pro koucort
snámou virtuosku na barfu paní Jindřišku Scbulzorou
Mařákovou, jež vedle vystoupení samestetnéh? bráti
bude 1 v orchestru. Rovněž naše dámy z „Elišky“
slíbily spoluáčinkování, což ovšem rovněž prospěje pro
gramu měrou nemalou. — Program koncertů (po oba
dny stejný) jest tento: 1. Dvořák: Vodník, sym
fonická báseň pro velký orchestr 3. Brahme: Čtyři
písně pro ženský sbor a průvodem dvou rohů a barfy.
8. Solo pro harfa 4. Grieg: Před branou klášterní,
pro ženský sbor, solo sopranové, solo altové, varhany
a velký orchestr G. Beethoven: Symponie C-moll pro
velký orchestr. —- Koncert nedělní koná se — jako
obvyklé — odpoledne za tím účelem, aby usnadněna
byla jeho návštěva zvláště obecenstvo z okolí. Zázna
my a předprodej vstupenek převzal s ochotou p. Jar.

Peřina,koihkopec v Hradci Králové, V tomto směru
upozorň.jeme asvláště obecenstvu mimobradecké, aby
vajistilo ui záby svoje místa, aby bylo možno nvaro
vati se různých nepříjemností. — | Jelikož se rozesí
lají také předběžné plakáty, prosí výbor Filharmonie
velevášené pány venkovské jednatele, aby s dosavadní
laskavostí vyšli mu vstříc a tak v nesnadné jeho úloze
mu pomáhali.

Ve prospěch obchodních příručí.
Vláda vypracovala osnovu zákona o právních pomě
rech obchodních pomocníků. Osnova bude co nejdříve
předložena k projednání říšské radě.

Dary „Adalbertinm“. Vedp.pap. prelst
Mgr. Fr. Hampl věnoval 26 sl., vdp. farář Bečička
b 21. „Zaplať Pán Bůh!“

Program mimořádné schůze měst
ského zastupitelstva v Hradel Králové,
jež konala se ve středu dne z8. února o 3. hod. odpol.
v zasedací síni: 1.) Vyžádá se schválení pravidel jak
v obci vybírána býti má dávka z piva usnesená v
městském zastupitelstvu dne 20. ledna 1900. Pravidla
odborem právnickým vypracovaná byla jednohlasně
schválena. 2.) Předloží se ku schválení návrh kapní
smlouvy pp. Václava Němečka a Aleše Dolanského o
pozemcích čís. kat. 168/2, 164/2, 170/2, 171/2, 360/2
a 251/2 v Hradci Králové. Pozemky byly prodány
10" za 1 zl. 25 kr, na závod průmyslový. Shledalo
se, že prodána plocha je o 1450) sáhů větší, násled
kem toho zvýší se cena prodaných pozemků na 900%zl.
50 kr. Na to obě emlouvy schváleny. 3.) Rozhodne se
o nabídce pp. manželů Aloisa a Žofis Krčmářových,
aby jim prodána byla část seříznutého rohu při par
cele č. 7 v bloku I. Povoleno přikoupení plochy 76()m
za 5%sl. 57 kr. 4.) Pronajata honitba v pevnostním
obvodu na dalších 6 let p. dr. Zimmrovi ročně za
16 zl. 5.) Rozhodne se o přistoupení za člena druž
stva „Českého omu“ ve Vídni. Nanávrh měst. rady
p. Stanislava Červenéhozaručí se obec za dalších
300 zl. 8) Udělena nadace V. V. Tomka panu Arn.
Donátovi. 7.) Žádosti Al. Jetmaga, polic. strážníka za
definitivam vyhověno, 8.) Udělena strážníka Žaloud
kovi nadace býv. purkmistra p. K. Collina. 9.) Vyho
věno žádosti p. Ant. Ženíška, fotografa za udělení
práva měšťanského. 10.) Návrh c. k. okr. školní rady
na definitivní vyměření plochy školních zabrad. Za
hrada se rozšíří ještě o zahrádku pro mateřskou škol
ku a pro chlapeckou měšťanskou školu. 11.) Vyhověno
na 1 rok žádosti, aby dvěma dítkám po zemřelém dů
chodním p. Th. Peřinovi poskytnal se žíspěvek na
jich vychování do 23 roku stáří. 12.) Udělí se nadace
na podporování raněných vojínů ve válce roku 1866.
P. dr. Beneš stěžoval si na jezdění cyklistů po chodnicích.

Přátelé burů a Ústřední Matice vy
brali na počest barů e Cronjeho ve prospěch naší Ma
tice v hotelu u černého koně (pana Bařtipána) 4 si.
25 kr., ješ odradit redaktorovi Obnovy.

Heslo svůj k svému provádívzorněp.
Buda, řidící učitel v Javorníku u Vys. Mýta, který
kupuje chléb, mouku a veškeré potravinyu pana Mo
ritse Pfeifa. Takových radikálních vlastenců — až do
těch hrdel a statků máme tedy ve Vys. Mýtě více.

II. Živnostenské společenstvov Krá
levé Hradel koná valnouhromado dne 5. března
o 7. hodině večerní v Živnostensko-čtenářské jednotě.
Nesejde-li se dostatečný počet členů, bude valná hro
mada 12. března temtéš.

Výkomný výber pravice konal se ve
středu opět svou schůzi. Sboda s českými poslanci

Jednou na radikální jednak k vůli abonentům, jednak
vůli volbě na Slánsku. Ve čtvrtek měl výkonný.výbor

i na dále zachována.
Dr. Jaromír Čelakovský zvolenbylza

poslance říšského ra města Kladno, Lonny, Slané,
Velvary 1950 blasy. Dr. Bexa dostal jen 957 hlasů.

a obrovská většina učitelů.
Povodeň v celém poříčí Labe od Joroměře

až k Mělníků zmahá se ustavičně. Loka a pole široko
daleko jsou zaplaveny též kolem Hradce. Dne | březua
byl v nocí mráz a sníh a tání tak poněkud zmírněno,

Paměť 70. výročí narození Karo
Světlé oslavila Ottova „Světová knihovna“

způsobem důstojným, s nímě zajisté plně souhlasí ve
škero české čtenářetvo. Vyšla totiž právě v laciném
vydání za 10 kr. (20 hal.) nejpopolárnější a nejkrás
nější povídka Karoliny Světlé „Hobička“, kteráž tvoří
144 číslo „Světové knihovny“. Laciné vydání této
perly splsovatelnkého amění-oaší slavné Češky zaslouží
nejbojnějšího rosšíření ve všech vrstvách lidových, |
vybisíme naše vlastenecké jednoty a spolky, zvláště
dámeká sdružení, aby „Hubičku“ ze „Světové kni
hovny“ hojně jak mesi členstvem svým, tak i v lidu
rozšiřovaly a tím jasnou pamatka Karoliny Světlé uctí

valy „Světová knibovas“ vychází nákladem J. Otty
v Prase, Karlovo nám. D4.

Výber Ústřední Matice Školské ve
své plenární schůzi dne 14. února 1900 povolal do
komisse pro úprava složného učitelstva matičního ne

místo p. inspektora Libického p. P. Fluma. — Zvýkíaubvenci jisté pokračovací škole na Moravě. — l
souhlas k toma, aby jisté české firmě bylo uděleno

matiční privilegium sa zvýšený příspěvek na Jí vý
robky. — Zvýšil slažné a požitky 9 učitelům, kdežto
některé žádosti sa zvýšení služného musily býti,
jsouce nedostatečně odůvodněny, odloženy, — Mimo
to vyřídil ještě některé záležitostí rásu důvěrného.

Platy anglických vojenských léka
řů v fjišní Africe jsou stkvělé. Hlavní lékaři:
Sir Mac Cormac, Mr. Treves, Mr. Makine, Mr. Wat
son Cheyne a Mr. Chestlo mají 6000 liber (120 tisíc
rak. koran), Mr. Robert O' Callaghan má jako náčel
ní lékař nemocniče 72.000 korun, sekundární lékař
Mr. Gibbs 36.000 korun, prozatímní lékař Mr. Schar
lieb má denně 26 korun, tedy ročně asi 46.000 koran.

Na zrušení e. k. motariátů vládane
pomýšlí, jak prohlásil ministr epravedlnosti baron
Spens-Boden deputaci c. k. Notářů.

Dlecésní jednota eyriliská v Hradel
Králové uspořádá v neděli dne 11. března 1900
o 5. hodině odpolední ve dvoraně Adelbertina du
chovní koncert, kterýž slibuje přátelůmposvátné
hudby vzácné požitky. Ne programu jsou vybrané
skladby proslalých skladatelů, jichž jména předem
oznamajeme. Jsoa to: Allegri (evětoznámé Miserere),
Casali, Ett, Gallus (proslulé Ecce guomodo moritar
justue), Haller, Jochum, Musil a mimo to ještě ukázky
z chorála římského a starší posvátnépísně české. Po
drobný program uveřejněn bude v budoucím čísle
„Obnovy“.

Učebnice zeměpisu pro školy měšťanské
od Tille a ve všech třech stupních (pro I. až III tř.)
přepracována jsouc důkladně řed. Fr. Kneidlem,
I. místopředsedou „Ústřední Matice školeké“ a hojné
illustrována známým pruským učitelem-mepářem J.
Brožem, jest nyní c. k. mlnisturstvem schválena ve
vydáních svých nejnovějších a to stupeň I. (44 ob
rásků) v 7. vydání dne 24. pros. r. m. č. 345860.,
II. (88 ob.) dne 23. února 1897 č. 3200 a Nl. (I.
obr.) dne 12. května 1897 č. 11281. I jest nyní na
pp. učitelích našich, aby zjednali krásné této učebniel
všeobecného průchodu do naších škol mělť. s pomá
bali dle laskavé povinnosti své vlastenecké systema
tiky odstraňovati uebnici jinou, vydanou něm. oakla
datelem, vřelým podporovatelem snab protičeských!

Kontumace psů byla 21. února zrušena
v obcích Hněvčevsi, Cerekvici, Třebověticích, Želkovi
cích, Vrchovnici, Horních a Dolních Černůtkách, v
Sověticích a Sádové. Několik dní před tím sryšena
byla kontumace v Černilově, Rusku, Bukovině, Čibu
si, Malé a Velké Skalici.

„Čas“ a „Národní Listy“ dostaly se
de vlasů a vyčítejí si židovskéinseráty. „Čas“ 6
mstí za to „Národním“ tím, še prosrazaje všeliké
tajnosti z redakce Národních Listů, kde p. Grégr a re
daktoři zcela jinak mlavili a psali, nežli sami smý
šleli. Tak prý zvěčnělýp. dr. Jalius Grégr chválil zahr.
politiku a označil bouchání delegátů proti Kálnokyho
sabraniční poličice jako švindi, ale „N. L.“ psaly
proti této politice co nejdetřeji a prováděly s náro
demšvindl.Proč? Protože nejvyšší instancí
vnárodních věcech všdy byla administrace
„Nár. Listů“ t.j. lákání abonentůa inserentůa
tudíž výdělkářetví. Roku1891 pů se omlouval GrégrThanovi za něco, co psaly N. Listy. „Svůj k své
mu“ provozovalprý p. Juline Grégr tak, še byl na život

pojištěn u „Versicherangeanstalt fůr Deutschland in
Gotha“. Národní Listy prý vůbec nikdy nedělaly
samy, co odporačovaly jioým a že prý svinovely pra
por jako kapesní šátek podletoho, jak se točil vítr
v národě. Že „Šípy“, příloha a doplněk „N. L.“ vy
čítají Času židovské inserty a platnost, to prý je
šlakovitá věc. Pan dr. Herben praví: , po

dobného Času mohou vytýkati N.Listy, přosahaje
mou chápavost“. Otevřte číslo 3 předminulé neděle
(18. únorg) a počítejte: Židovských insertů Nár. Listy
mají 71,Čas 8. Jest-li jsou šidovské inserty apláce

ním, pak v aejhorším při adě sedíme vtávěči oba. Nár. Listyvšak ují patrné zásadě, žo
malí sloději se mejí věšet, aby s ve kých mohli býti
milionáři“. — Není to sábavná polemika rozváděných
přátel? Ostatně p. Herben dovede nepohrdati také
většími obnosy. Zvláštní dražstvo ebtělo od něho pře
vsíti Čas. Pan Herben ádal zaň 30.000 sl. (ačprý
je Úas passivní.) Tu ale židé začali sbírat ne židov
ský časopis příspěvky.Jak se v Praze vyprevoje, BO
chal p. Herben „drašetvo“ sedět: a sp telil se teď
a pámy israelity sám. V Praze se tomu moc smějí
a katolíci teď vidí, proč p. Herben suří po „přepsání
své víry“ jen proti nim.

Rolnictve ma „Zlatém pratě“, jež k
osobní dani s příjmuoblašeno bylo nově ještě svláštní
dení s „domovníhonájemného“,ježu některého

poplatníka dosahuje ročně obnosu až 30 K, začíná po
vášlivě kroutiti hlavou nad výsledky mladočeské li
berální politiky,jež po desítileté perioděnepřinesla
lidu nešli nově s nové daně s Excellencí p. nančním
ministrem Dr. Kaislem, jenž sevodením nových, snač
ných daní zasloužil si pochybné sice rytířské ostruhy,
ale nepochybnou 10.000 slatovon pensi s čestným pre
dikatem: Der gescheidte Běho| Tak, zlato je pryč,
ale „pruty“ ve formě nových a nových daní bolestně

místo vrohního správce c. k. velkostatku ve Smiřicích
dosazen byl od generálního řiditelství ve Vídni p. A.
Zehetmeyer, rodilý Němec,jasyka českéhoprý úplně
nesnalý, coš působí všeobecný podiv. Pan baron Cher
tek, který opravuje olsnřské statky (s jehož syn nad
poručík vyvolal otásku hier“) dosasoje na císařeké
statky v- Čechácha na Moravé skoro výhradně Němce;
Češi sa něhone vyšší místaúřednické vůbecnepostupují.



Letošní pravidelný odvod konati se
bude od 19. března do 14. května a příjdouna řadu
-odvodní ročníky 1879, 1878 a 1877. Odváděno bude:
v obvoduvelitelstva9.sbora: v královéhradec
ké m doplňovacím okresu číslo 18: v Kostelci nad
Orlicí 19. aš 33 a v Rychncvě nad Kněšnou 33. až
26. března v Králové Dvoře 28. aš 80. a v Jose
fově 31. břesna aš 3. dubna — v Králové Hradci 4.
až 7, v Nechanicích 9. aš 11. a v Hořicích 17. až
30. dubna — v Opočně 21. až 86. v Novém městě

-nad Metují 20. až 37. dubna — v České Skalici 28.
aš 80. dubna a v Náchodě 1. e 8. května — v Polici
4. až 6., ve Skřincích 7. a 8. a v Broumově 10. aš
12. května; v čáelavakém doplňovacím okresu
číslo 81: ve Štokách 19. aš 20., v Polné 21., v Ně
meckém Brodě 28. aš 37. a v Hampolci 28. ač 31.
března — v Dolních Kralovicích 2. až 5. a v Ledči
7. a 15. dubna — v Habrech 17. až 18. a v Čáslavi
20. aš 35. dubna — v Chotěboři 20. až 25. a v Při
slaví 26. a 27. dubna v Hlinska 80. dubna a 2, v
"Nasavrkách 8. až 5. a v Chradimi 7. až 11. května;
v mladoboleslavském doplň.okresuč. 86:
v Katné Hore 19. až 23. a v Uhlířských Janovicích
24. až 28. března — v Českém Brodě 30. března až
3. a v Kostelci nad černými lesy 6. až 7. dabna —
© Poděbradech 9. aš 11., v Králové Městcí 17. až 19.
a v Nymbarce 20. aš 24. dubna — v Kouřimi 36.
až 28. a v Kolíně 30. dubna až 3. května — v
Chlumci n. Cidl. 4. až 7. a v Novém Bydžově 9. až
12. května — v Mladé Boleslavi 30. až 24. v Be
nátkách 26. aš 29. března; v jičínakém doplňo
vacím okresu číslo 74: v Libáni 19. až 21., Sobotce
22. a 24., v J číné 26. až 29., v Nové Pace 80. bře
zna až 3. dubna — v Lomnici nad Popelkou 4. až
6., v Železném Brodě 7. a 9. a v Semilech 10. a 11.
dubna — v Jilemnici 17. až 820.,ve Vysokém nad

Jizerou 21. a 23. a v Rokytnici 24. a 25. dubna —
ve Vrchlabí 26 až 26. a v Hostinném 30. dubna až
2. května — v Trutnově 5. ež 7., v Úpici 8. a 8.,
v Maršově 10. a 11. a v Žácléři 12. května ; ve vy
sokomýtském doplňovacímokresu číslo 98: v
Přelouči 19. až 21., v Holicích 23. až 24. a Pardu
bicích 26. až 29. března — Králíkách 30. a 81. bře

.zna, v Rokytnici £. až 4. a v Žamberku 5. až 10.
dubna — v Ústí nad Orlicí 11., 17. a 18, a Lan
škronně 20. až 24. dubna — v Litomyšli 26. dabna
až 1. května — v Poličce 2. až 5., ve Skutči 7. a 8.
-a ve Vysokém Mýtě 0. aš 12. května.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Krá
levé konal v neděli 2F. února t. r. svoji XXXI val
nou hromadu za přítomnusti zeměpanského komisaře,
„místodržitelského rady pana H. Steinfelda a 28 akcio
nářů, zastapajících 688 hlasů. — Po srdečném pro
slova předsedy správní rady p. poslance V. Formánka

řednesena od téhož apráva jednatelská za rok 1899,
teráž jakož i účetní zpráva, od jejíhož čtení upu

štěno, schválena. Vyjímáme pak z účetní zprávy ná
eledujíci: Čistý zisk obnášel K 8143372 (vloni 73.663'42)
-8 čehož používá se dle stanov, co bproc. dividenda z
akciového kapitálu K 1,000.000. k 50.000' — K 50 000

„se zbytku K 31.483'72 přidělnje se správní radě 10,
tantiéma K 3.113:37, založnímu fondu spolku úvěrního
K 4000-—, co 2proc. superdividenda K 20.000 — a
sůstatek K 429036 přikazuje se speciálnímu roserv
nímu fondu, čímě dosábly reservní fondy ústavu výše
K 370.80051. — Dividenda 7proc., na akcii K 28 —
vyplécí se n pokladny ústava od 26. t.m. Ze správní
-rady dle stanov odstopojící pánové poslanec V. For
mánek a Čeněk Mahrle byli znovuzvolení. — Za re
visory účtů zvolen opět p. V. Ctibor a místo zemře
Jlého p. Theod. Peřiny, p. Fr. Vachek. — Při volných
mávrsích projevil p. Dr. K. Fultner přání, aby správní
rada ústavu uvažovala po příkladě jiných peněžních
„ústavů o postavení svého vlastního representačního
doma a tím přispělo se ku zvelebení a okrase města.

Požár. Dnes v pátekpo půlnoci vznikl požár
v. kolářské dílně pana Svobodyv hradbách u kluziště

„se Slezskou branou. Zvonění a troubení na poplach
vyděsily obyvatelstvo ze spánků. Dle záře věží ko
etela Marianského se soudilo, že hoří někde na Ma
Jém náměstí, později teprve seznali diváci, že hoří za
branou. Poněvadě chytly třísky a různá dřeva, byl

plépd] ovšem obrovský. Brzy ale bouda roztrhána ana klaziště stržena. Hasičidostavili se brzy, ale uhá
vjiti se nic nedalo; nebezpečí rozšíření ohně také ne

rosilo. Do 1 hodiny s půlnoci bylo po ohni.
Čistěte stromy a štěpmlee! Doba

-roční jiš valně pokročila, jaro se blíží kvapem. Hospo
dátům a sadařům nastává povinnost, aby stromy oči
stili od mechů, bub a bousenčích vajíček, aby stromy

řezali, sbytečné neb uschlé větve a haluze vyřezeli.
ozí sadaři myslí, že staré nebo neplodné stromy

-nelse přešlechtiti. Naopak, 70 aš 40 let staré stromy
Jze přešlechtiti. Při velkých muaf se celá korana úplně
odstraniti. Jen dole pod podkladem třeba ponechatí
úlabší větvičky, které strom vzdušnou potravou záso
"bují, na vzrůst roubů však škodlivě nepůsobí. Šťáva
přichásí tak všecka do roubů a zajišťoje tak jistý
Zdar práce. Větve starých stromů odřešou se na 20
"aš 80 centimetrů od kmenu. Mladé stromky mošno
přeštěpovati přímo ke kmenu. Řesy spůsobené pilkou
třeba nožem ahladiti a po šlechtění tekutým voskem
„zamazati. Stromy takto přešlechtěné utvoří často již
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rouby větrem nezlámily, třeba je přivázati k tyčkám,
„ješ se na stromě upevní. Ještě prvého léta mají se
špičky šlechtěných výhonů uřísnouti, aby se pravi
delná koruna utvořila a budoucím jarem možno všec

plané uěbvičky, jež na podkladu byly ponechany, odniti.

Zvěsti z východních Čech.
Z Chrasti. Městská rada projevujejmenem

svým a obyvatelstva zdejšího lítost nad odmítnutím
dádaného práva veřejnosti pro soukromou dívčí školu
„měšťanskou,kteréž odmítnutí nese tím tíže, ješto do
týká se trpce nejen našich loyálních citů, nýbrěi
„zájmů kulturních i hmotných. Z městské rady v Chrasti,
-dne 24. února 1900.

Z Třesevle u Sádové. Úmrt) V pátekzemřela « naší obci vážená sousedka, pí. Anna By
bová matka tři předních sdejších rolníků, dále pana
ůčetního v Kralupech a pěti dcer provdaných vesměs
sa rolníky. Pohřeb konal se v pondélí na hřbitov v
Dohaličkách na nesmírného účastenství rolnictva s
okresu Nechanického. Dp. farář Domdavylíčil zásluhy
zvěčnělé jako vzorné České ženy a matky, která
dítky své vesměs dobře vychovala a je zaopatřile.
Zvěčnělé budiž paměť vděčná.

V Náchodě byl zvolen za městského dů
chodníhopan Jao Potůček, městský důchodoí
v Přelouči, rodák kolínský. :

Ze Nedrašle. V poslední masopustní ne
děli sehrála mladá, ochotnicko- pěvecká jednota
naše Lad. Stronpežnického obraz ze života ve 4
dějstvích v české vesnici na Písecku: „Naši fu
rianti.“ Čilé jednotě naší, jež v letošním maso
pustním období chvályhodnou snahou její ředitel
stva uvedla nám na prkna Tylovu činohru: „Paní
Marjánka, matka plaku“ a nyní opětně nás mile
pobavila, náleží zaslonžena čest i náš nelíčený dík.
Však tak četným i dobře sehraným hereckým per
souálem — v našich furiantech zaměstnáno na je
višti přes 30 osob — z nichě jednotlivcí jako
spanilá ale rázná rychtářka Dubská, výmluvná
krejčice Fialová se svými sedmi krky, „roztomilá
Verunka i Markytke, foriantětí sedláci Dubští,
povídavý výměnkář Petr, statečný vysloužilec Bláha
a poctivý mistr kopejtko Haberšperk, intrikánský
krejčík Fiala se svou povedenou dcerkou Kristýn

kou a čiperným Josífkem,vážný i odměřenýobectpísař Kudrlička, opatrní výboří al. obce onické
i obligatní pbantátový hospodský žid Marek svými
exaktními hereckými výkony jakož i nicměně pří
padnými kroji a maskami dělalyby čest každému
většímu městekému divadlu a strhovali také pře
četné posluchače k opětnému, boařlivému potlesku,
Improvisovaná apotheosa smíru, kterouž divadelní
představení zakončeno s ladným seskupením všech
hrajících osob, kéž dá konečně pronikuouti spasi
telnému heslu: „Svorně k ellil“ Nelre snenznati,
že vždy bojněji od nás navštěvovaná škola mě
šťanská ve Smiřicích jakož i zimuí hospodářská
škola Kuklenská mimo hospodářský pokrok při
vodí skrze čilou herecko-pěveckou jednotu po
vznešení a mravní ušlechtění iostatních tříd lido
vých a že na divadelných prknech bičované třídní
forianatví, Šeredný karban i některé jiné v oby
čejném lidu lehce se ujímající nešvary 8 mravné
poklesky doznají časem žádoucího napravení aneb
alespoň umírnění. Hrubý příjem z posledního di
vadelního představení, jenž při mírném venkov
ském vatupném obnášel přece 124 K, umožní
mladé jednotě naší, že v dobledném čase budese
moci jak náleží zaříditi, aby i pěvecko-hudební
účel její přišel k platnosti. Jak svrchu uvedeno,
odebráva se děj „Našich fariantů“ ve vši na Pl
seckn před 30 roky. Věsk bude selský lid na Pí
secku asi také již jiného složení nežli před 90
roky a bylo by na čase, aby nějaký nový Strou
pežnický sábl stejně dovednou rokou do života
novějších sedláků — fariantů. Za vděčnýpodklad
dramatického spracování mohl by sloužiti na př.
právě u zemského soudu v Praze před porotou
projednávaný grandioaní proces 8 padlou ekresní
hospodářskou záložnou na Mělnice s jejím nebož
tíkem pokladníkem Winklerem a ostatním celým
řiditelským výborem.

Král italsky a císař německý erat
lovali aoglické královně následkem vítězství 40.00
Angličanů se 180 děly nad 3000 burg 8e 6 kanony.
Svobodomyslné „Times“ navrbují, aby Cronje se za
jstými bury nvězněn byl na ostrově ov.Heleny, kde
„títězní“ Angličané umořili Napoleona L

Poslanec p. Jam Jaroš prohlíželsi tyto
dny s členy hospodářského: spolku jaroměřekého obliní
skladiště v Bílině aby zkušeností tem nabytých poudil
při zařizování obilního akladiště v Jaroměři.

Hespedářský spolek královéhra
decký pomýšií jit vášně na zřízení obilníhoskladiště
vHradci Králové, V Bilině i ve skladištích dolno
rakouských, barorských, praských, saských, Lesson
ských atd. trží rolníci za metr. cent obill o 12
koreny více než na tralch ovládaných obiloími burelány.
Žádáme rolníky v jejich vlastoám zájmu, aby podíly
dasetikorunové, na sařízení oblloího rolnického ukla
diště potřebné upisovali. Rolnfkům pomůže jen 5v6
pomoc a čádné gslíby“. Delezát zemědělskérady|
p. Váci. Skvrna < Čistěvsí, jednatel hospodářského4
spolku p. Véci, Morávek ve Svob. Dvorech, před
seda- p. Mdr. Reicbert, výbor a členové hospodář
ského spolku vysvětlí na požádání každému účel a
výhody obilního skladiště. Redaktor „Obn ovy“
je rovněž ochoten v jednotlivých obcích, hosp. besld
kách a spol ích o ohilních skladištích, nákupních s
prodejních drašstev promlaviti. Totéž učiní zajisté
ochotně páni učitelé, hospod. správoové, duchcvní a

Licentování hřebců konalose v Hradci
Králové v úterý. Hřebce předvedli pp. Kadečka stat
kář s Popovic, Petřiček ze Sovětic, Pavlíček se St.
Vsi u Chinmce a p. Jos. Šule statkář z Klenice. Ko
mise we súčastnili pan c. k. místodržitelský rada 8
pan c. k. okr. svěrolókař Hřebíček z Hradce Králové,
pan ši. Hemerka ze Stanmíru jako zástupcesemskéhu
výboru, velitel c. k. stát. hřebčince v emošicích a
delegáti zemědělské rady a okresní starostové necha
nický a chlumecký, p. Fr. Bednář statkář ze Suché

a p. s Kosic. Velmi pěkněrostlý Blotý arětlohnědý hřebec pana Josefa Šulce z Klenice u Štračova

uznán byl opět jednohlasně za schopného k opouštění.
Hřebec Rodak je z plemene apglo-normanského
hřebci Semíkovi (tento stál 6.000 zl.) e po klisně Na
tional. Rodak je 174 cm. vysoký, pěkně stavěný, silný,

těžký, mobatných plecí s pěkným chodem. Okončetinynobou mají bílé skvrny. Pan Josef Šalc z Klenice u
Sádové je vzorn hospodář a pěstitel koní a docílil
jiš př. chova ně výsledky. Lehké aoglické neb
uherské koně v našem kraji na Nechanicku, Hořicku
a namnoze i Hradecka nevyhovují, neboť těžší půdy

postebají také těžší rasy koní. Erární hřebčince boužel veškerým potřebám našeho kraje nevyhovují,
neboť hlavním účelem jejich jest sloužiti válečným
potřebám. Naše rolníky, kteří mají klisny, opozorňa
jeme proto na osvědčeného Rodake pana Šulce, který
obdržel licenci ne připuštění tohoto hřebce.

(Zaeláno.)
Velectěnému

panuJosefu Štěpánovi,
pozlacovači

v Pardubicích.
Pracoval Jste se Svými dělníky skoro půl roku

na opravách, polychromii u zlacení setářů v našem
farním chrám Páně. Mimo jeden vedlejší nový vetář,
který Jate dodal, zastkvěl se náš kolosální hlavní oltář,
4 oltáře poboční, kazatelna, křížová cesta chór adt. do
vedností Vaší v rouše novém slohové umělém, ba přímo
skvostném. Kostel nemá pražádného jmění, přispíval
kdo chtěl a mohl a nyní také posuzuje vedle toho
prací Vaše Ale jsou to jedině slova vděčného uznání,
radosti a všeobecného obdivu, která Vás odtud pro
vázejí. V úctě psaný koná toliko milou svou povin
nosť, když svým i milých přifařencův a dobrodincův
jménem vzdává Vám díky nejvřelejší!

Svou odbornou znalostí, avědomitostí,přičinlivostí,
milou povahou a mírnými cenami sám sebe nejlé
všude odporoučíte. Kdo s Vámi jednal, zavolá Vás
(v čas potřeby zase. S přáním všeho zdaru v kašdé
další a mnohé prácí

v úctě veškeré oddaný

Václav Marek,
farář

V HLINSKU, dne 27. února 1900,

(Zasláno.

Milodarůna zakoupení spolkovéhodomu
pro jednotu kat. mužů a jinochů v Poličce.

80 kor.: Vdp. Frant. Tichý, farář v Nové Praze
v Americe.

20 kor.: Vadp. p. Leop. Mazáč, infal. probošt
v Poděbradech, Vdp. Fr. Bečička, farář v Bobárně,
Vdp. Tom. Střebský, bisk. vikář v Mikulovicích,vletp.
Klement Hejtmánek, měšťan v Poličce.

10 kor.: Vsdp. Matěj Musil, měst. děkan a ka
novník v Hradci Králové, vdp. Josef Kašpar, farář
v Rosicích, vdp. Jan Volánek, farář v Běstvině, vdp.
Ignác Horký, děkan v. v. v Heř. Městci, vdp. Frant.

ovotný, farář ve v. v Dolanech u Olomouee, vletp.
Burkhard Šimáček, měšťan v Poličce.

6 kor.: Vsdp. p. Th. Dr. Alois Frýdek, gener
vikář v Hradci Králové, dp. Jos. Jansa, kaplan v Se
branicích.

4 kor.: Vdp. J. Červenka, farář v Něm. Rybné,
vdp. Štěpán Dvořák, farář v Rychmburku, vdp. Ant.
Kopka, děkan v Borové, důst. duchovenstvo v Ná
chodě, vlotp. Jan Horáček, expedient ve Vídni.

8 kor.: Vadp. Ant. Pogerth, kanovník v Hradci
Král., vdpp.: Jos. Herkner, farář v B. Třemešné, Vojt.
Kameš, farář v Bohdanči, Otakar Richter, far. v Pusté
Kamenici, Václ. Kudrna, děkan v Kuněticích, Václav
Dvořák, far. v Telecím a důst. farní úřad v Solo iskách.

4 kor.: Vdp. Fr. Vacek, bisk. vikář v Ronově,
vsdp. Dr. Jan Soukop, prof. bohosloví a č. kanovník
vHradci Král., vdpp.: Vince.Hyxa, ferář v Kališti,
Ferd. Zajíček, farář v Bejšti, Fr. Říha, farář v Lov.
Olešnici, Jos. Šrámek, děkan v Novém Bydžově, Ant.
Bartoš, farář v Ranné, Jos. Dejl, farář v Přepychách,
důst. farní úřad v Babicích, Jos. Šádek, děkan v Ko
pidlně, Jos. Jiříček, kaplan v Oujezdě, J. Kuhn, far.
Rebberg, Alois Vašátko, farář v Král. Městci, Vino.
Novotný, bisk. vikář v Dol. Krupé, Jos. Pospíšil, far.
a Fr. Janoušek, kaplan v Lušci, Fr. Vobnout, děkan
v'Žlunicích, důst. farní úřad v Bovni a Svinčanech.

1 kor. 60 h: Fr. Zrzavecký, kaplan v Laži.
(74% 50.3: Fr. Klas, farář v Košicích.
A : Vedp. Th. Dr. Jos. Mrštík, prof.

behosloví v Hradci Králové, vdpp.: Jos. Janský, farář
v Křivsondově, Josef Elitzer, kooperátor na Rychm

Burce, František Stejskal,kop. v Mikulči, Jan Herthann, far v Čes. Petrovicích, Fr.Šeda, kaplan v Dol.
Dobroači, Vincenc Dvořáček, děkan v Červ. Kostelci,
Václav Fremuth, farář v Jedlové, Jan Záruba, farář
v Keblově, Jos. Bříza, farář v Lučice. O další dárk
uctivě prosí. Sv.-Josefská jednota kat. mužů a jinoch
pro Poličku a okolí.

"Cržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 24. února 1900. 1 hl.

přsulce k 12:00—19 20, žito k 990—10-20, ječmena
k 8-10—8:80. ovne k 5:10—5-70, proso k 460—1000,
vikve k 10-00—12000, hrachu k 1600—20%60, jáhly k
18-40—0-00, krup 16:00—4000, bramhorů k 250 —2 80,
jetelového semínka červeného k 72*00—116*00,jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00:40—00*00, máku k 2100
olejky k 0:00—0:00, Iněného semene k 17-00—322'00.
100 kg. žitných otrab k 11:50, pšenič. otrab k 1100,
1 kg. másla k 1-50—200, 1 kg. sádis vepřového k
1-44—160, tvarohu k 0-24—0'86, 1 vejce 7 h.

V Králové Dvoře n. [4 dne 24. února 1900
pšenice 00-00 00:00, žito 9-80, 9-90, 1040, ječmen 000
oves, 4-90 5-10, hrách 14.40 2100, dočka 3200 36-00
vikev 0-— 0"—, jáhly 18“—, 22-— kronpy 80— 48—
brambory 2-80 3-00, vejce (kopa) 8:44 3:60, máslo 1-90,
2-00, tvaroh 34 h, maso bověsí k 1-28, maso telecí
k 130, maso vepřové k 1'44, aso skopové k 1'12, s6
no k'6.00, sláma k 3—, k «ves 1340,



První Královéhradecká továrna nábytku. | X Stavební. truhlářství.

V SSS
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druhu

stříbrných skvostů, svatobních

doporučuje v nejkrásnějším prove

JAN KALIS

A onác V, Neškudla a syn
8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Noškadly, faráře vo Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |
svůj osvědčený a často vyznamenaný |

výrobní závod
všech kostelních paramentů. i

M Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka č
se na požádání franko zašlou.

sni G ŽUPANŮ© 50m

Bug“ Humpoleckájj

SUKRLDA
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
w Humpolci.

Vsorky k nahlednutí franko.CC EEEIOEIIK
POZORI POZOR!

Tolegram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a dainaškové

OMP“z prvé ruky "ON
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost ručí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (téš die úmluvy):
92 metrů kanafasu zoamenitého 76 cm. ©. zl. 440
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. —„640
80 metrů plátna bělolněného 90 om. 8.. . „ 8—
80 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8.. „ 440
45 metrů výtečných velkých sbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotiš) jen . .. . „ 825
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
-WWučnfků režných, zcela velké . . . 90a6l.—

6 ku bílých, zcela velké . . . . 90aši—6 fučníkůdamaškových, květovaných . . sl. 120
12 ptěrek na nádobí . . . . « - 96, 1:20, 150

1 sukně fanelová . ©. < © + « + + * —90
1 sukně gryzetová velká <.. .- « - « 1—

Vůbec vše mošné, jen výtečné jakosti se sasýlá.

Levnýnákue proškoly,ústavy, spolky,obce atd
Cenník a vzory zdarma a franko.

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

Cognac z vína ovocného,šestiletý, 1litr
po 1 zl. 75 kr.

S1vovici starou1 litr po 80 kr.
HBorovičku 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 Mýté.

Cognac, který se z uherských továren 1litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůše býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cogoacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče 1 zl. 60 kr.

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

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.

ga -HProdej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 26 litrů sleva 15 pro

cent.

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 me splátky ber zvýšení con!

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

zaloš. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech Ciziny, na
stavbu varhan pneumašických a olektromagno
tických. Osvědčení se mnou stavených varhan
pneumatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním s 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. Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprava 80 provádí
vlastním dozorem. Plány s rozpočty varhan i ce

* harmonií na pošádání sderma a franko.
O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bílé. — Trikové. — Pravé jágrovky.

Velký výběr
nevetinek kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžskékolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu

| Velký výběr dámokých vlněných novotinek, nejjemnějších barchetů

Hlanellů otálobarevných,

Hradec Králové

Výbavy pro nevěsty.

1jíd., vlněných ručníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



Koupě 1 prodej
všech druhů losů, cenných
pepírů, akcií, priorit, zá.
stavních listů, devis a valut,

Výměna a oskout
tažených zástavních listů,
obligací a veškerých ku

ponů.kungoP

Zálohy (půjčky) Obstarávání Konvortovánía obstarávání $ 9
na cemné papírya zboží| vinkulacía dorinkulací, půjček 555.£

zamírnýdrok. ——— hypotekárních a komu- zeBakont směnek Přijímání vkladů pálních. ska?
2jich umísťování(domicily),. Ba spořitelní knížky, na Folkoobchod 850g

Pu kladniční poukázk moe
Usohovánícenných v iné dčtě4 naúčet cukrem a petro- © ý A

papírů. girovýproti vydánícheků. lejem. 2 8

SŇ

<
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*Pro dobu postní

Křížovou Cestu
Z pramenů českých čerpal a českému lidu kato

lickému podává

Antením Kaška, farář v Chlenech,

Stran 20, 8*, Cena 16 b; 50 kusů po 14 b;
100 kusů po 12 h;

Křížová cesta
kratší předešlé

od Aegidia Jatse,
Stran 20, 89 Oena 14 h. Při vělším

měřená sleva.

Biskupská knihtiskárna.

množství při

"Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li jm
portovaný americký torar. —

Sklad ve Vídni IX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illustrované cenníky

0 a zdarma.

Podálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných

varhan, pro kostel,školu, ku oičení směrech

Založeno r. 1860. |

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začaeračí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

zevněji vyříditi Platiti možno též ve lhůtác . Opravyznovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná ge rychlea
našjou se již svěcené se stvrsením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa
ko a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
ládobek na uv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, avícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

posvěcený.
SestavilAbbé A. Henry, čestnýk.novník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farářiv Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8%.—Cena brošovanéhovýtisku 1 K
40h, franko 1 K60 h; vtuhé vasběcelopláténé
1 K60h, franko 2 K; vkůši 2 K60h; franko2K 9 h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovém sešitu „Rádceduchovního“ r.1896.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jame vděčni ctěné b.sk. knihtiskérně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnější pro členy věčného klaněné nežli onu,

něvadž podává nejen hojnost modlsted, ale i my
Jlének k rosjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho ní nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl I. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II, odporučuje se
kočžetvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- DÍL III. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteřích hojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

———ý

První česká továrna na

KOBERCE
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporoučí své výrobky na výstavách cenami

znamenané vlasteneckému obecenstvu.
I nejmenší zakázky 8 ochotou se vyřizují.

Oltáře,sochyaj.
Ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský propráce kostelní

v Syohrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.



o od čepu.

(čině těší se hojnému, lichotivému
s Prahy i z kraje.

Václav Vacek, majitel.

| Výrobky dokonalé.
| Pohovky. Celé garnitury.

a svůj výtečný

srážky."i
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Již

zadázle
©šicí stroj

vysokoramenný k dostání

a J. V. Radouše v Chrudimi.

a šumivých limonád
v Hradci Králové,

ve vlastním domě
roh Tomkova ul.

(založena r. 1878.)

odporončí svó uznaně výtečné a výstavní
zlatou medalii vyznamenané výrobky ku
letním slavnostem a zábavám i co nej

zdravější nápoj domácí.PE
Antonín Sucharda

sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku shovovení eltářá, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkevníhoj téš shoto
vuje sochy světeů ze dřeva i z kamene. — Starší

práci, uměleckou cena mající, bedlivě opravuje,pozlacuje s polychromuje. Za výrobkyvlastnídílny
ručí, jakoši sa řáduou práci při cenách nejmír
nějších, S úctou veškerou

Antonín Sucharda.WBBo BoB BoB

w Hradci Králové, Malé náměstíč. 117

-©

© Cenníky zdarma.

Ceny mírné.
Záclony, Opony (draperie). Žíněnky.

Cestující se přijímají na stálý plat a na provísí.

technologie při

nádraží.
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Na malířství
s celým zaopatřením, kde s ním bude
jako s vlastním dítětem zacházeno.

Josefa Šrámkova,
závod malířský.

Dloubá ulice čís. 99. vHradei Králové.

KKKXXO|
JOSEF ŠTEPÁN, )

závod pozlacovačský v Pardubicich »
opravuje jakoš 6 nově staví

oltáře, kazate)ny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho « jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.———
S 1perfosfáty

animální a gůnenální.

Nejlevnější

hnejivo fosforečné do věsoh půd,

zaručuje Wejryohlejšívýsled.:k,
Nevyhnutelné k jarní sothě,

nedá se jiným fosforečným hnojíve : spe
lehlivě.nahraditi.

Dále:Kestni moučky, chilský ledok, síran
amonasty, soli draselnaié spoci

dění hnojiva pro kuloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfálovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konserv. chlévské mrvy
pícní vápno,

dodáv. Přesnězaručeným obsshem,
nadace soutěžeschopné:

Továrny na am. v Břeclavi

hnojiva a kyse- k RÁ PoštornéaLiskulinu sírovoa. 2 u Rostok.

ÚstředníkancelářJ PRAZE Jindřišské ui. 17.

V, Vacek,
závod

školkářskýv Pamět
níku

u Ublumce

nabízí pro zimni a jarní vyša
zování stromy ovocné vysoké
i krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny. Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma.

Přálalůmkvěl.
Begonie, Blísy v 5 hlavních barvách a báječněkrásných tvarů a odstínů,květy krásnější kamolil aš

18 cm. v průměru plné po 18 kr., 100 menších sa
6 al., jednoduché 12 kr., menších 100 sa b sl.
Výstavní výběr (zvláštnosti) po 40 kr.

Lilie zlatá 40 kr. Glosinie, Tuberosy, JI
řinky kaktusové po 12 kr. Cana Thomayerovi
nové zcela nízké bohatě kvetoucí 18 drahů po 12 kr.

Montbretie, Gladioly, Hyacint letní Ame
monepo 6 kr. Praeparovanépalmyod úivýchk no
rozeznání 7 až 18 listů 3 aš 8 ul.

(Obsl'a návod posýlá zdarma.

Josef Suza v Potštýně,

Varhany
soustavy kuželové a pneumatické, lahod=
ného zvuku a důkladného provedení s prak
tickým zařízenímhracích stolků dopafu
čuje (taktéž harmonie, piana a veškeré bu
dební nástroje) majitel c. k. výsady a zá
služného kříše hudební akademie belgické

Bed. Čapek,
adůmuitelvarhan a harmemě

v Poličce.

K době velikonoční!

oV VKAE Křížové cesty
pR Sochy „Vkříšení“, sochy

STEN oltáře a"včškerá kostelní saňsení
Ca doporučuje uctivě umělecký závod

? sochařský a řesbářský

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE,

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul. 8.80.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./X1. 1899. Iilustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky

— Liskem bisk. knihtakarny v Hradui Kralové.

se slohem kostelů.
souhlasné

v reliefu řeza
né neb lité.



FEUILLETON.
Z historie animalních potravin čle

věka.
V historických památkách starých kultar

ních národův s určitostí nalézáme záznamy tý
kající se potravin, jmenovitě masa. Jakkoliv větši
pa těchto předpisův čistě charakteru náboženského
byla, tož přece všechny tyto předpisy směřovaly
k tomu, aby lidu jenom zdravé a neporušené po
traviny podávány byly, neboť již tebdá byla zná“
mou zásada: v zdravém těle zdravý duchl

Jak dalece sledovati lze, nalézáme první
stopy zákonitých předpisův o prohlídce potravin
jiš u starých Egyptanův,

Herodoi a Plutarch sdělují, s jakou bezobled
nou přísností přestupky těchto předpisův trestány.
byly. Zákony dotyčné platily dílem pro celý ná
rod dílem pouze pro kněze, kterým vzhledem
k jich důležitému úřadu zvláštními předoisy živo
tospráva určena byla.

Knéži egyptští jak známo svěřenu měli pro
blídku potravin, jmenovitě těch, které sloužily
králi za pokrm, v první řadě pak masa; král směl
jenom z takového zvířete maso požívati, které
bohům obětováno bylo.

Zs obětné zvíře pokládáno . ylo takové, které
bohům zasvěceno nebylo, a! které bohům bylo
nelibým, neboť věřeno, že jscu zvířata sídlem duší
lidí zlých.

Vyvolené zvíře obětné poznamenáno bylo
za zvlóštních slavnostních obřadův tím, že při
tisknuta byla pečeť blíněná na rohy a běda knězi,
který by byl obětoval zvíře, jež pečetí opatřeno
nebylo; přestupek tento zaplatil smrtí]

Veškerá zvířata obětná povždy pečlivě vy
šetřovaná byla a jenom taková, která zdravými a
bezzávadnými shledána, k oběti určována,

Požívání masa vepřového bylo Egyptanům
přísně zapovězeno, poněvadž požitku téhož různé
cboroby připisovány byly, jmenovitě málomacen
ství a vyrážka.

Dle Plutarcha a Aeliana věřili Egyptané,
že málomocenství propadae i ten, kdo pije mléko
vepřové.

Zákon požívání masa vepřového netýkal se
jenom starého Egypta, ale byl zachováván u všech
národův semitských. Mimo masa vepřového zaká
záno bylo také požívání masa kravského, poně
vadž kráva zasvěcená byla dobré bohyni Isis;
rovněž velká část ryb nesměla býti požívána, jme
novité ryby mořské,

Všechna zvířata jak u Egyptanův lak i jme
novitě u židův rozdělována byla na čistá a ne
čistá; těchto mas emělo býti požíváno, oněch
pod různými tresty nikoliv, Rozdělení toto ne
vzalo snad původ od dělení masa na zdravé a
nezdravé ale spíše v mysticko-náboženském učení
o stěhování duší; věřenoť, že duše lidí dobrých
po smrtí nalézají útulku v tělech zvířat čistých,
lidí zlých však v tělech zvířat nečistých.

Pozoruhodné a již v prastarých dobách za
vedené zákony o potravinách nalézáme u židův;
z části předpisy tyto pocházejí z Egypta jako pů
vodního kulturního střediska starověku, z části
jsou tyto doplněny Mojžíšem, aby lid i kněz chrá
něn byl před požíváním nezdravého a škodlivého
masa, Což patrně vzalo svůj původ v tom, že
kněží ze zvířat obětných nejlepšími kusy podělo
váni byli. Maso takové smělo pouze po 2 dny
požíváno býti. Co zbylo, ohněm na třetí den spá
leno bylo.

Jenom taková zvířata směla býti obětována,
která zdravá a bezvadná byla a jež kněz k obě
tování propustil. V III, knize Mojžíšově kap. 22.
verš 22. čteme: „Ani slepé, ani chromé, ani stru
paté a nečisté Hospodinu obětovati nebudeš . . «

Se zvláštním důrazem se nařizuje tuk a krev
a maso vepřové nejísti. Krev, sídlo života, dle
„názorův židův, patří stvořiteli, od něbož všechen
život pochází e jako něco božského, slouží k usmí
ření Boha s člověkem. Obětováním krve čistých
zvířat Hospodinu, měl velekněz každoročně se
očistiti, aby vstoupiti mohl do Nejsvětějšího
v templu.

Požívání krve trestáno u židův velmi přísně
(vyloučením) daleko přísněji nežli přestupky jiné.
Židé tedy dle vzoru Egyptanův, kde jak známo
zákonodárce židovský Mojžíše svého vzdělání na
byl, rozdělovali také zvířata na čistá a nečistá;
čistými zvířaty obétnými byly: býk, vůl, kráva,
ovce, koza, srna, jelen, bůvol, kamzík, většina
ptákův divokých, drůbež domácí. Ryby jenom ta
kové, které měly ploutve a šupiny,

Za zvířata nečistá považována: kůň, osel,
králík, zajíc, vepř, myš, ropucha, ježek, ještěrka,
krtek, badi, netopýr, dále zvířata vodní, která ne
měla ploutví a šupin. Z ptákův nesměli býti po
žíváni: orel, jestřáb, sup, sova, čáp, lašťovka, výr,

„potápka.
Co se týče zákazu požívání masa vepřového,

správné míní Goltz, že v lidu židovském jako
adbec u národův semitských odpor proti masu

tomuto byl všeobecný. Nenáležíť maso vepřové
na Východé k oblíbené potravé lidu a proto
v zákaze Mojžíše nepožívati masa tohoto spíše
zákonitým utvrzením starého zvyku než cosi no
vého dlužno spatřovati; jak výše praveno, nebyli
to pouze židé, k.eří masa tohoto se zdržovali ale
i Egyptané, Phóničané, Etbyopové, Indové, Ara
bové, Karthaginci i jiní Padlá zvířata, která
»smrchou« zvali, nesměla býti aní dotkauta, tím
méně požívána; maso zvířat nemocných nesmělo
býti požíváno ale ohněm spáleno, (III. K. M. C.
7, r. 17.) (Pokrač.)

Drobné zprávy.
Veliký petiční ruch zabájilokomité

pro úpravu a aplavněné Středního Labe
odJaroměřeka Mělníka. Náklademtóbožvydán
zvláštní pamětní spis o upravě řeky této sepsaný p.
říšským a zemským poslancem iuženýrem Janem Kaf
tanem, který péčí komité rozšířen jest v mnoha ti
sících exemplářích po celých středních a severový“
chodních Čechách. Spis ten vydán také jazykem ně
meckým pro naše krajany německé, kteří v otázkách
národobospodářských zajisté půjdou s námi v jednom
šiku, zejména v otázce úpravy Středního Labe, jež
jest téměř také jednou z těch státrích nezbytností,
Komité nyní stávající činí seč jeho sfly stačí. V mě
síci Jedou a února t, r. třikráte vyslalo zvláštní de
putaci k c. k. místodržitelství, členům zemského vý
bora, k radě zemědělské a všude dostalo se ji ují
Štónf, že otázce této věnaje se co největší pozornost.
Jest také ovšem na interessentoch samých, by inten
sivní činnost tato došla u ních náležitého porozumění,
Zejména upozorňujeme, že za příčinou nynějšího za
sedání rady říšské jest nutně zapotřebí by veškeré
petice, jež zaslány byly korporacím, průmyslovým zá
vodům, velkoobchodům, hosp. spolkům atd. v oblasti
15—20 km. vd obou břehů labských byly co nej
rychleji podepsány a jednatelství labského komité zpět
zaslány. Protož, kdo dosud petice nezaslsl, nechť tak
co nejdříve učení. — Za „Komité pro úprava a splav
nění Labe“ V, Váňa, t. č. jednatel.

Strojírna firmy Márky, Bromovský
a Sehuls v Hradci Králové rozvinulase v
mohutný závod průmyslový a podobně jako strojírua
téže firmy v Adamově zabývá se výrobou úplných
zařízení pro cukrovary, lihovary, parnímlýny i turbi
nové, pro raffinerie petroleje 1 bu, přádelny, pro
hutnické a horní závody, městské vodárny, čerpací
stanice, jatky a chladírny, pro plynárny a elektrárny,
pro ústřední topení, ventilace. V loni zařizovala tato
firma celou řadu nových závodů, cukrovarů a raffi
nerií, parních, píl a j. v Raska i v Uhrách, v ze
mích rakouských i českých; dodala jmenovitě též
zařízení pro nové velkolepé plynárny města Vídně,
vídeňskou přečerpávací stanici v Breitensee, strojní
zařízení ústřední elektrické stanice pro vídeňskou
městskou dráhu, dále taktéž v roce minulém dokon
čenou dodávku kotlů a kompressorů s příslušenstvím
pro dvorní cíenřský hrad ve Vídni, čásť velkého za
řízení pro elektrickou ústřední stanici královského

dodala ústřední topení a větrání, kompressory a vel
ké těžní stroje pro doly moravsko-ostravské; nyní
dodává velká zařízení pro vodárny města Krakova,
Pro naši malon vodárnu v Hradci ovšem také praco
vala a odporučila se všeobecně.

Nedostatekhlavního solnéhoskladn
pocifují v Hradci Králové okolní bospodáři velice ci
telně, Rolníkům se jedná hlavně o to, aby měly vždy
laciné soli dostatek. Angličan, Belgičan, Holanďan,
Francouz, Němec považuje za dobrou politika ta, která
mu přináší co nejvice národohospodářekých výhod. A
tu by byl rozamný obrat v Rakouských zemích velice
šádoucí. Velkokapitalisté vídeňští dostávají pro své
továrny cent metrické soli ze 34 kr. až 1 z). 33 kr.
K výrobě sody dostávají továrníci čistou, neznečiště
nou sůl za 1 zl. i laciněji 1 metrický cent. Proč stojí
v solivarnách znečistěná „dobytčí sůl“ 6 zl.? Proč ne
neměří rolníkům a zemědělcům vůbec stejným loktem
jako továrníkům a velkokapitalistům? Proč se boháčům
uděluje dobrodiní na úkor zuboženého rolnictva? My
slíme, že má platit: stejná břemena, stejná práva.
Dr. Herold pravil r. 1801, že k vůli dobytčí soli ne
půjdou do oposice. Myslíme, še mnohdy se dělá opo
dice, anebo se aspoň, markýraje k vůli věcem méně
důlešitým.

Uhří a heslo: Svůj.k svému. Zazna
menali jsme již častokrát správu, jsk Uhři podporují
rozvoj a vznik své domácí výroby. Když se budapešť
ská obchodní komora nedávno dověděla, če v Uhrách
se prodávají české a německé čokoládové domácí vý
robky, ovedla hned seznam čokoládníků uherských,
jmenovitě rjeckou (finmánskou), Willansbo e Stoll
werka. Komora žádala obecenstvo v Uhrách, aby jen
uherské výrobky požadovalo a cízí vypovídalo ze svých
domácností. A u nás? Na všech nádražích c. k. atát
ních a c. k. soukromých drah má uherská firma Stol
werkova postaveny automaty, kde prodává „uherskou“
čokoládu všemu zdravotnímu dozora ee vymykající,
kdežto u nás každý obchodník jest zdravotním dozo
rem neustále pronásledován. Naši obchodníci kupují
výrobky „finmanské továrny“, která požívajíc snbven
ce uherské vlády, může prodávati třeba i se ztrátou
a při tom naší domácí čokoládovou výrobu poškozuje.
Obratme po příkladu Uhbrů beslo svůj k svému
proti uherským výrobkům a kupujme především vý
robkyčeské.Čokoláda Maršnerova atd. nabradí

všady výrobky maďareko-židovaké, protože jakostí i
solidní výroby je předčí.

Doprava zvířat po železniel. Mini
sterstvo vnitra, dohodnavši se 8 ministerstvem orby,
vydalo o dopravě zvířat po železnici nová nařízení.
Velká zvířata nesmí se dopravovati stlačená, malá
(ovce, prasata) musí míti aspoň jednu šestinu vozové
podlahy volnou. Dopravovatel sám musí se starati o
podestlání, o píci a o nápoj. Telata, jež seají, jebňata
a selata, mají dostati jednou za 24 hodin mléko, velký
dobytek má dostati jednou za den žráti nejlepší píce
a ve vagonu má býti napájen — to jest též povinností
zasýlatelovou. Tak zní předpis na papíře: skutečnost
však jest jiná: dobytčí vagon, najmě z Polska, bývá
dobytkem přecpán, menší dobytek často bývá pošla
pán, o žrádle anebo pití není vidu, Hlavně trpí do
bytek hroznou žízeň v letě. To jsou všeobecně známé
stížnosti, jen škoda, že správy drah jsou k uherským
i polským zasýlatelům až z míry shovívavy — tak že

fe odpouětějí i ministerská nařízení.První záložna ve Vysokém Mýtě
vykazuje za měsíc Jeden: Příjem: Hotovost z pře
dešlého měsíce K 181.809'20, vloženo K 1,206.706'04,
splaceno: zápůjček aměnečních K 379.760'01, zápůj
ček hypotekárních K 80.61%62, zápůjček u peněžních

ústavů K 24795900, za prodané vlastní cenné papíry
K 2050, na úrocích, soudních útratách a různém K
61.835, směnární odbor K 22.846*11, úhrnný příjem
K 2,183.616:68.. — Vydání: Vkladů vybráno K
1,114.687-84, půjčeno: na směnky K 398.422'79, na
hypotéky K 122.194-24, peněžním ústavům K 406.027'55,
na vlastní cenné papíry K 2262, správní výlohy, da
ně, dary a různé K 721654, eměnární odbor K
64.76986, hotovost koncem měsíce K 74.048:06, úbrn
né vydání K 2,188.616-88. Peněžní obrat za měsíc le
den činí K 4,294.187'70.

Městská spořitelna v Nechanicích.
V lednu 1900 bylo vloženo do epořitelny K 36.626'51,
vybráno K 35.44302, půjčeno na hypotéky K 6700,
splaceno na bypotéky X 667034, směnek eskompto
váno za K 1500 a splaceno za K 1400.

Městská spořitelna v Kyšperku
vykazaje za leden: Příjem: Hotovost pokladní 1.
ledna K 1672 82, vklady přijaté K 16.661-56, splacené
půjčky hyp. K 8506. Z uložených peněz vybráno K
11.266-30, úroky z půjček K 4634, úbrnem K 657.032*44.
Vydání: Vklady vyplacené K 19.936-66, půjčeno na
hypotéky K 4200, půjčeno na směnky K 4960, správní
výlohy K 1612-72, zbývá na botovosti pokladniční K
26.321 06, úhrnem K 6732-44,

Občanská záložna v Přelouči přijala
v lednu vkladů K 106.163'70, vyplatila K 91.886*15.
Půjček vyplatila K 210.043:45 a zpět přijala 244*583*59
korun.

Občanská záložna v Jilemnici vyka
zuje za měsíc leden: Příjem: Hotovost z konce mi
nulého roku K 63.668.78. Vloženo K 96.390'97, spla
ceno na směnky K 153.032-16, na hypotéky K 12.13894,
přijato na běžný účet K 70.778-53. Z vydání uvádí
me jen tyto položky: Vklady obnášely K 60.165, půj
čeno na směnky K 138.379, na hypotéky K 99, spla
ceno na běžný účet K 161.999:46 atd. Obrat peněz za
měsíc leden K 757.21679.

Zvěsti z východních Cech.
Z Podvysocka. (Z kruhů hospodář

ských.) Tajně i veřejně stěžováno si bývá do malé
účasti rolnictva v hospodářském spolku kutnohorském
a to jak při přednáškách, tak při přistupování za
členy. Udali jsme již příčinu toho, že jest to přílišné
se cpaní jistých osob a to z jedněch jistých krahů na
všecka přední místa. Že by toho byla příčinou noteč
nost se strany rolnictva nikdo tvrditi nemůže, protože
živel spolčovací dostatečně jest zemědělci oceněn jak
patrno z toho, že zakládají se na mnohých místech
a v mnohých obcích hospodářská sdražení. Tak pokad
nám známo, založena podobná v poslední dobé v Mi
skovicích s v Suchdole a členové si jich váží a při
schůzích hojně se zíčastňují. Bylo by záhodno, aby
poměry ty 86 náležitě srovnávaly a přestalo kapení
fankcí v jedněch rokou. Centraligmus nevede nikde
k ničemu!— Hospodářská obilní skladiště,
o něž Kutnohorsko a sousední Čáslavsko horlivě pra
cuje, dojdou snad přece svého rozřešení. Ježto nebylo
naděje k postavení vlastních skladišť, vyjednáváno
bylo na obou místech k adaptování budov vhodných
v majetku měst se nalezajících. I v Kutné Hoře i v
Čáslavi budovy takové zaopatřeny a po upravení jich
přikročeno bude k praktickému provádění nejnovější
svépomocné myšlenky hospodářské. — Uzavírání řepy

okračaje ale opět na škoda rolnictva, kterému cu
ktovary diktojí již podmínky nemožné. Tak na př.
cukrovar Radbořský, pro nějž pěstuje řípu rolnictvo

od Vysokou, dává o 10 haléřů méně za cent než-li
foni. Mnozí rolníci nejsoucí v zúvislosti na cakrova
rech zcela vážně přemýšlí zanechati zcela pěstování
řípy « ohlédnonti ae po jiných oborech. Lépe jeon na
tom velkostatky nebo ty obce, které společně činí
uzavírky. S těmi se musí účtovati jinak. Než tako
vých obcí jest málo.

Z Nedvězího u Bystré. V neděli18.t.
m. založen v naší osadě nový epolek: „Vzdělávací
kroužek křesťansko-socialní“. Neočekával: jeme, že
setkáme se v jistých krazích e takovým odporem proti
„vzdělávacíma“ kroužku našemu. Naopak, očeká.
valí jsme, že ve snaze evé po vzdělání — ale pravém
vzdělání, ne realisticko-svobodomyslně evangelicko při
barveném — budeme od lidí, jichž úkolem jest pravé
vzdělání šířiti — podporováni, ale byli jsme skla
mání. Že nechtěli jsme jíti cestou, již ukazovali nám
— mámeť v ledačems hlavně o náboženství jiné ná
sory — proto nejen odepřeno spolupůsobení, ale kla
deny i překážky. Hlavní příčinou odpora však byl



asi ten koneo „křesť.-sociální“. Marnost, pámové,vaše

„masarykovství“ lidu nepomůte, naopsk jest schopno
uškoditi mu — budoucnosti také nemá. Bojovati chcete
proti věci, jíš neznáte. Či dali jste si práci, abyste
poznali program strany křesť.-soc.? Nikoliv! Jest 40
strana lidová, jejíž základ tvoří zásady křesťanské.
Boje přímého, poctivého se nebojí, ale pokootní zleb
čování, přemlouvání a podeařívání nenávidí. lenů
kroušku se přiblásilo +3.:) Výbor ustavil se takto:
J. Bednář předsedou, V. Ebrenberger jednatelem, V.
Svoboda knihovníkem a pokladníkem, Vinc. Soma a
V. Hanns výboči, J. Hanns a N. Jakl nábradníky. J.
Srobods, a J. Suma, revisory. Založený kroužek jest
teprvé druhou křesť.-soc. jednotou na Polidsku — ač
jiš jest nejvyšší čas přilošiti raka k práci spolkové,
dokud plevel se ještě více nerozmůše.

Z Nových Hradů. DivadloochotnickéJed
noty.) Dne 26. února po druhé přestávce dvou roků
dostalo se zdejšímu i okolnímu obecenstva zvláštního
požitku. Zdejší ochotnická jednota divadelní pořádala
totiž představení: „Konkursy Pana Notáře“, veselobra
o třech jednáních od Jana Vávry. Hrálo se s chotí a
přirozeně, tak krásně, če těžko by bylo při uvážení
všech poměrů, obtíší a nesnází co vytýkati. Jmeno:
vitě pan notář, jeho choť Růžena, Marta Doskočilova,
chalupník Brambora, Adam Kouřimský z Ameriky vy
kázali se ve svých úlohách takovou mimikou, gesti
kulací a přednesem, že v každém ohledu museli uspo
kojiti každého. Oršem iostatní úlohy takto provedeny
byly, že avědčily o veliké píli a svědomitosti všech,

kteří jimi byli obdaření. Doktor Věšín, Zelený statkář,Gabriela, Olga, Vobrouček, Baruška — všichni vůbec
: činili ae,pokud jen bylov jejich silách. Souhra vůbec

byla pěkná, bylo by jistě avrchovaně nemístno, BAdobré vůli a snaze všech něco vytýkati. Zvláště sluha
Cibulka svojí komikou, která jest jen jemu vlastní,
rozjařoval k veselosti přítomné. Jenom kdyby častěji
ochotnická jednota zdejší jevila úspěšnou činno-ť smě
rem tímto a vzala někdy zřetel zvláště k chudé školní
mládeži zdejší!

Z Ohař. „Jednota katolíků a rolníků“ ve
Lhotě Jestřábí a okolí odbývala výroční valnou bro
madu dne 25. února, při níž přednášel dp. Ferd. Žo
fák, kaplan ze Žehuně o socialismu, komunismu a
anarchismu za hojného účastenství jak členů tak hostí.
Pan přednášející ukázal na nesprávnost zásad Karla
Marxe a na ty všelijaké elesy a židovské novináře,
kteří kalí čistou vodu pravdy, aby v kalných vodách
dařil se jim lov. Za poučnou tu přednášku dostalo
ee řečníku hojného potlesku.

Od Sázavy. ZapomenutéPosázavskopočíná
cralem dobáněti šťastnější kraje sousední. Pracuje 8e
borlivě o zavedení hlavních podmínek průmyslu —
dráhy. V poslední době zaznamenati dlužno, že dva
rojekty blíží se k provedení, Místní dráha Vlašim

Dolní Královice a místní dráha Německý
Brod Žďár. Co se týče první, na základě výsledku
staniční komise, politické pochůzky a vyvlastňovacího
jednání, udělilo ministerstvo železnic avolení ku stav
bě, kterou se počne hned z jara. Drahá pak jest sice

sud v plénkách, ale jména pp. Kabeláče, starosty
čm. Brodu, Dr. Malinského, statkáře z Hronova, J.

Apetanera, rady města Žďáru, jako podnikatelů uka
sují na nejlepší výsledek. Páni tito obdrželi svolení
ku zřízení akciové společnosti pro tuto dráhu.

Z Černilova. Obecnaše měrou netušenou
vznesla se příchodemp. faráře Jana Fr. Seidla,

terýš velice horlivě stará se o povznesení domácího
blahobytu. Z počátku patřily jsme poněkud s nedů
věrou na jeho zaváděné opravy, avšak brzy seznaly
jsm“, že Činnost jeho směřoje k dobru všeobecnému.
Zavádění oprav kostelních, zakládáním epolků kato
lických, jimiž má na zřeteli vzdělávání a sbratřování
občanů, zvláště však zařízením rozsáhlého vodního
družstva, a neúmornou horlivostí, s jakou oň 8e
stará, což by žádný jiný nedokázal, a čehož by ai na
jeho místě enad ani nepovšimnul, zjednal si vážnost
všeobecnou i u jinověrců, a ač přejeme mu ze srdce
povýšení, udělení vyšší hodností, přec neradi bychom
se rozloučili s ním, neb seznali jsme v něm otce nej
laskavějšího a vůdce nejmoudřejšího, a já neváhám
neučeným sice způsobem vysloviti svůj obdiv nad jeho
působností:

Jakým díkem kdo zavázán,
a to muži velikému,
nejlépe zná každý sám.
Farář jako otec synu
rádce vždy má býti řádný,
avšak tolik skvělých činů
mení přece schopen žádný,
tak jak Vy, náš otče drahý,
1 vůdče náš k nebi, k blahu,
Šlechetné vždy Vaše snahy
effekt budí u všech prahů —
kéž Vám dále jen sdar kvete!
Stálým štěstím blašeností,
ať daří Vás evětů Fán,
1 naplň Vás svou milostí,
dej ať rájem vždy Váš stan,
leč i nás dál v přízni mějte!

Z Křesetíe. V posledním zasedání místní
školní rady dne 8. února usneseno bylo provésti nutnou

přistavbu školní budovy. Za tou příčinou sestavenyl rozpočet a ustanovena dražba na den 11. března.
Potřeba obnáší 2574 zl, 9 kr. Jest viděti, že ta po
smívaná klerikální obec Křesetická dovede pracovati
pro výchovu a pokroksvé mládeže lépe, neš přemnohá
ústy svých předáků za nejsvobo'omyslnější a nejpo
krokovější rozkřiknntá.

Z Golč. Jeníkova. Výročnítrh na hovězí
dobytek konsti se bude dne 7. března

Z Jaroměře. V městěnašem máme samé
židovsko-německé atřížní obchody. Solidního křesťan
ského obchodu hlavně se střížním sbožím pro dámy
est u nás potřeba jako soli v oči. Mohu a vámi sadě
jti potěšitelnouzvěst, še křesťanský střížný velký ob

chod v nejbližší době se u nás zařídí a že říditi jej
bude dosavadní obchodvedoncí v Hradci Králové a
tamní rodák, p. Ferda Nabl, maž evědomitý,při
činlivý, do obchodu stříšním sboším do nejmenších
podrobností důkladně zasvěcený. Náš lid v okresu ja

roměřském, královédvorském, okalickém a novoměst
ském upozerňojeme předem na nový český křesťanský
obchod v Jaroměři.

Z Březevě n Kutné Hory. Obec naše trpící
svláště za počasí deštivého nemírným vlbkem pozemků,
které proměnovány byly na mnohych místech v pravá
babniště, usnebla se na melioraci. Plán ten se zdařil
a dnes zaznamenat! můšeme s potěšením, že dostalo
se obci naší na meliorační projekt 1900 K podpory.

Z Malešova u Kutné Hory. Obec naše po
strádala dosud vhodného útalku pro své chudé, nesta
ralé členy. Byl sice předněkolika lety zakoupen domek,
ležící při cestě do Katné Hory, ale ten hyl tak scbá
tralý, že jen skrovně vyhovoval úloze avé jako chu
dobince. Dík nynější správě městečka podaří se snad
na místo tohoto bídného stavení nový a praktický
chudobinec zaříditi, Bylo tak v posledním savedání
usnešeno a zároveň, že zařízena bude při novém chu
dobinci kulna na náčiní hasičské. Aby pak represen
továno bylo městečko i na venek jako obec pokročilá,

rojednáno stavěti rádnici, které jame dosavád neměli.
ude na stavbu její věnován Čistý zisk, který ušetřen

byl pří stavbě silnice Poličsnsko Malešovské prová
děné ve vlastní rešii, ač s velkou dávkou nepřejičnosti
ba okázalého nepřáteletví, jak musili jsme jiš loni
konstatovati. Můžemegratolovati k tomu rachu, který
po dlouhém spánku u nás jeviti se počíná. Bjlo by
žádoucno, aby všecky kruhy spojily ae v proválění
nastoupeného hesla: „Ku předu“, Jest toho tolik do
háněti. Nemůžeme při tom pominouti mlčením i ti=
chého působení zámeckého duchovního správce, který
dobře dovede vystihovati doba času a hledí, seč jsou
síly, pomáhati krásným snahám k cíli. O zálošně,
která končí právě utěšeně avůj správní rok, zase příště.

Ze Zásmuk. Mohl bych dobře nadepsati
svůj dopis: Proč klesají v nás velkostatky do rakon
židovských nájemců nebo majitelů, ale neučiním tak,
uvada prosté faktam. Hr. Leopold ze Sternbergů přijal
předloním do svých služeb jako ústředního ředitele
přivandrovalého Němce Honeise. Nový ředitel, aniž
ještě se ohřál, počínal si tak pánovitě a arážlivě proti
podřízeným úředníkůmČechů m, že přemnozípo
myšleli na to, raději odejíti pryč, než germánskou Be
katura dále snášeti. Jak proti podřízeným hrál vel
kého pána, tak proti obecenstva chtěl hráti velkého
dobrodince. Sliboval toho chudým plnýrmi ústy, ale
od slibu k činům vědy pro nepředvídané překážky ne
došlo. Konečně bra jeho došla svého konce. Svolána
byla jednoho dne hospodářeká rada a ta nalezla, že
způsobil majiteli panství za £0.000zl. škody a nad
to zmizelo i něco na hotovosti. Byl ovšem ihned pro
poštěn a tu zakázala se pravá podoba nafoukaného
pana France; četní obchodníci a živnostníci nestačili
běhat u účty, ovšem marně. Jako charakteristický tah
uvádíme, že tentýž pán při nastoupení svém přijímaje
deputaci patronátního kněžetva, vyjádřil ee: „Ich hab
die Pfaffen nicht geru“ „Kněžovy nemám rád). Dacho
venstvo pochopuje asi nyní, proč jich neměl rád. Protoše v nich viděl živoucí svědomíl Ata
kovým lidem musí býti na mnohých místech odkázán
na milosťa nemilosťkněz,který poctivě, nezišt
ně a řádně povinnosti své zastává. Stačí pouhé
slovo takového ředitele nebo inapektora či hosp rady,
aby kněz byl odstrčen a na jeho svědomitě zasloužené
místo dosazen jiný, na něhož nelibost patronátuího
komisaře nedostoupila. Jest nejvyšší čae, aby otázka,
patronátní byla rozřešena. Jest to smutná kapitole,
že naší velkostatkáři věří každému jinému, než avému
knězi. Důvěra jejich jest zvláště nezlomná, je li ta
kový pan Franc-Němcem nebo má li aspoň německé
jméno, či vysvědčení z nějaké praské hospodáře školy.

edivíme se, že tolik dvorů dostává se do pronájmu
židům nebo do úplného jich vlastnictví. Pan Franc
vyssává majetek tak dlouho, dokud to jde, řídě se

tou zásadou: nejdřív Já, po zas já a teprvé na konecmajitel. Rozepsati jiné tak dlouze o neblahém sjevu,
protože neplatí jenom pro Zásmucko, ale i pro všechno
okolí — bližší i dálší.

Z Mířetíma. (Oheň). Ve středu 21. února
kolem 5 hod. ráno vypukl v Mířetíně č. 7 okr. Skutě
oheň, kterýž totéž stavení náležící obuvníka Josefa
Boršovi strávil. Nevyneeli téměř nic. Ač pojištěn přece
má citelnou škodu oheň byl asi založen.

Z Časlavi. Po volbách! Ani nevzrušily letos
jako jiná leta. Tak hladce odplavaly, dík naším sta
rostlivým otcům, kteří tajně a pod pokličkou nejhlab
šího mlčení vařili kompromiení kaši, že by po nich
nezbylo ani slechu, kdyby se nebyly na konec vzepřely
ledy nevraživostí při volbách do-městské rady. I ta
mícháno horlivě v kompromienímkadlabu, ale vypadla
s toho strava mnohým nechotná a nezáživná. Byli to
pánové, kteří křeslo městských rádních opouštěli. Nej
tížeji nese to p. Lorenc, bývalý otec chudých, který
chytrým prý manévrem vlastních -politických přátel
přišel o své místo. Nechceme říci, že by byl v úřadě
svém nenahraditelným, ale to vysvědčení při odchodu

mnohon praktickou novotu; připomínáme jehom za
stavení páteční podomní žebroty: Purkmistregg;svolen
znova pan Ignác Fiala, který již po dvacatýrok jest
hlavou královského našehoměsta: doměstské rady

pe- Dr. Špinar, Dr. Zimmer, ing. Tetřev, Dr. Tesař,r. Minařík a Jeřábek. Tři Mladočeši, dva Staročeši,
jeden vyznání prý radikálnějšího. Volby byly velmi
pohnuté a našim zástapcům bylo vyslechnouti celou
řadu řečí kandidátů zvolených i propadlých. Nejvíce
překvapilo, že p. Dr. Zimmer dostal letos poměrně
málo hlasů a to ještě po vysvětlení, při němě si sahrál
na malého Podlipného („já sám nekandiduji, ale přá
telé, politická strana svobodomyslná to chce“). Pře
kvapilo to, protože svůj úřad policejního rady zastával
velmi dobře, dbaje na pořádek skrz na skrz. Připo
mínáme jako katolíci k jeho cti, jak za jeho regimu
krásný pořádek dodržen bývalpři slavnostech církev
ních s to vlastuím jebo zakročením! Teď snad na
stanou už doby klidu a bude moci býti přikročeno
k řešení důležitých veřejných podniků. — V neděli
dopoledne konal se u náe sjezd samosprávného úřed
nictva býv. kraje čáslavekého. Rokováním delším, jehož
zúčastnili se i v míře nemalé zdejší samosprávní úřed
níci, asneseno zalošiti odbor Jednoty, podati petice
sa reformu služebních poměra samosprávným korpo

racím celého kraje a zaslati podobnou peticí i sněmu.
— Dne 1. březne zahájila u nás čínmosťokresní po
kladna pro léčení nemocné čeledi. Přihlášeno jest 39%
čeledínů. Přihlášky přijímají se u okres. výboru s
u obecních představenstev, Upozorňujemena tuto dů
ležit.u a výbornou věc

Z Kelíma. Dne £5. února konala se v Ko
líně třicátá a poslední valná hromada Uvěrní ban
ky « Kolíně, která ee teď přeměnilav Pražskou
úvěrní banku. Předseda,p. dr. Václ, Radimský
v elavnostní řečipoukázal s uspokojením na 80ti letou
dobu působaní ústavu v Kolíně, který konal čestně po
slání svých zakladatelův a jeně z malých počátků roz
šířil se ve velikou banku. Postavení Úvěrní banky
v Kolíně nebylo ani v kritických dobách otřeseno; ona
konala své národohospodářské poslání vždy s ús
chem a může proto s důvěrou a uspokojením hleděti
další své působnosti v Praze vatříc, kdež bude praco
vati stejně ve prospěch svých akcionářů jako zákas
níků. Přioslavé 80ti leté působnosti Úvěrní banky
vzpomenuto rovněž zásluh vynikajícího úředníka banky,
p. řediteleJuliusa Veselébo, který působilv bance
skoro od počátků její zalošení, který jako ředitel atojí
v její čele 20 let. Předsednictvo banky vzpomíná a pov
děkei tak úspěšného spolupůsobení pana jubilanta,
jehož důstipnosti, bystrozraka a vypočítavé rozrase
děkoje obrovský svůj rozmach a rozvoj. Valné hro
mady se súčastnilo 4.146 akcií, které představují ka
pitál 1,658.000 korun s 829 hlasy. Nato byla výroční
zpráva za rok 1899 jednoblseně schválena. V posled
ních letech pracovala e obrovským úspěchemtóž pražská
filialka kolíneké Ústřední banky, kteráž ve skutečnosti
ee stala závodem hlavním a provedla několik šťast
ných transakcí. O rozvoji banky svědčí nejlépe vzrůst
její daní. Tyto obnášely r. 1897 necelých 10 tisíc sl.,
r. 1898 již přes 89 tisíc a v lon“ 67.868 sl. 29 kr.
Ačkoli byly peněžní poměry nepřísnivé, vydělala banka
v loni čistého výtěžku přece 219.881 si. Dividenda
akcionářů stanovena na 10'/,'/,, reservnímu fondu ak
cionářů č. II. přiděleno 16.000 zl. a zbytek 4.831 sl.
92 kr. převeden na účet ze zisku a ztráty pro rok
1900. Do správní rady byli na to zvoleni opět p. Jos.
Friedlinder a Vilém Gó'zel a nově zvolen poslanec
p. dr. Gabriel Blažek. professor na technice. V Kolíně
zůstane nadále jen filiálku Pražské úvěrní banky, fi
liálka zřízena též v Olomogci a hlavní závod nyní
v Praze v Ovocné ulici. Celý okres ohrošující slin
tavka téměř vyhynula a proto zabájeny byly zase ob
vyklé výroční trhy na horězí dobytek. Prvý konán
byl 26. února a byl hojně obeslán. — Hospodář
sko-průmyslorá jednota uspořádalau nás ve
dnech 25,, 26., 27., 28 února vždy od 8—11 hodin

dopolejne a od 1—4 hodin odpoledne tak zvaný jeěmenářeký kurs. Ježto kraj polabský ulyne prosialým
ječmenem, jenž hojně jest kupován a do ciziny daleké
až vyvážen, patrna důležitost tohoto kursu. Takérul
nictvo naše bylo si tobo vědomo a shromášdilo se v

četném počtu v místnostech „Sokolovny“,o weslechlo poučení z úst odborníků pp. řed. Ant. Mohla
a J. Munzara. Karsy tyto pořádány budou dle do=
slechu i v jiných ječmenových okresech a proto upo
zorňojeme na ně hospodáře naše odporučujíce je 00
nejlépe.

Z Kutné Hery. Krajinská, hospodářská,
průmyslová a technologická výstava, jež letošního
roka v letních měsících bude v staroslavném městě
našeru otevřena, alibuje státi ee jednou z nejzdařilejších
výstavek venkovských. Přípravné práce jsou v plném
prouda. Ačkoliv komité na své communigae jest do
sti skoapé a místo, co by mělo ve všech okolních i
vzdálenějších čascpisech baditi nálada a zvědavost
obecenstva, mlčí a jen na kutnohorský orgán krati
čkými zprávičkami se omezuje, můžeme přinésti zprá
vy, že přípravné práce jsou odbyty a že zadány jsou
jiš řemeslnické práce kutnohorským řemeslníbům a

podnikatelům. Tesař -ká p. Gallatovi, zednická p. Hrivovi, pokryvačská p. M. Růžičkovi, kovářská p. Brod
skému, zámečnická p. Grimovi, trahlářské p. Adamci
a Stračovskému, sklenářské p. Hlavatému. Výstavní
plakát projektoval p. prof. Zahradník a tisk jeho za
dán p. Neubertovi ze Smíchova. Zvolena byla i re

dakcevýstavního katalogu. Výstavě schází se četněpříznivců. Tak kníže Šrarcenberg věnoval 100 sl.;
hrabě Chotek 100 zl.; továrna na umělá hnojiva 100
£l.; baron z Dalbergů 8? zl. Počet vystavovatelů šíří
se vědy více. Přicházejí přihlášky se všech atran. a
ze všech krahů. Olbor hospodářský ustanovil, aby

občasné zemědělské výstavy konány W v temto pořádku: Dne 19. srpna výstava koní a hovězíhodobyt
ka. Dne 26. srpna výstava brava vepřového, psů, drů“
beže, králíků. Dne 2. září výstava mlékařská. Dne 8.
a 9. září výstava zeleniny, ovoce, květin Na den 30,

srpna projektován jest velkolepý sjezd hospodářů všechzemí koruny svatováclavské. Přihlášky na jednotlivé
hospodářské korporace jsou již rozeslány, aby pak
jednotlivé skupiny došly nálešitého ocenění, dožádání
byli mnozí páni i mimo výbor stoiící, aby zkušeností

'oboru. zemědělského Mimo budovy postavené komitém
budou propůjčenamísta i ku postavení pavilonů sou
kromých. Hlásí se *akó již přemnozí vystavovatělé.
Tak na př. kolínský pivovár hodlá postaviti svůj pá
vilon nákladem 3000 zl. — Vyhořelá továrna Tanssigova
0 jejímž znovuzřízení byly pochybnosti, protoše ma
jiteli učiněny byly nabídky vládou uherskov, bude

řece v Kutné Hořezachována a to rozšířenější než

k nerozbije-li se ovšem jednání ae zastupitelstvemobecním o vodu. — Volební tornaj trvá dále a stra
ny starají ae, aby obecenstvo nevyšlo z „příjemných“
překvapení a „milého“ rosčilení. Než o tom dosti!

Z Nov. Bydžova. Národní katol. jednota
naša oslaví příští neděli 4 března 90leté narozeniny
J. Sv. papeže Lva III slavnostním večeremv míst
nostech Občanebé besedy. O program elavnosti při
měřený je postaráno. Po proslovu a zapění Papešské

bymny promluví jednatel epolku J. Šmejkal velikém významu vznešsnéh) papeše Lva . Vdp. Dr.
Kašpar uvede některé vzpomínky ze života J. Svatosti.
Po národní hymně následnií čísla spěvná a jedná
aktorka. Josefská Tragadie. Začátek určitě v 7 hodín,



Z říšské rady.
Imterpeliace poslance Břesnovského

na f$ameministra spravedlnosti v záležitostikonfiskační
praxe v královatví Českém.

(95. schůze XVI. sasedání dne 25. února 1900. Ste
nograf. protokol).

isy německé v Čechách, jenž většinou
jeea redigovány židy, mobou bestrestně devmě
urášet příslušníky národa Českého, kdežto český

list, ne jen dosti šetrně zavadí o příslošníkažidovského, bývá okamžitě konfiskován, jako se
přihodilo lista „Obnova“, jenž přinesl článek ná
sledovný:

4

Surovosti.

-© Jak známo, přibodilo se v poslední podzim
několik případů, v kterých lid křesťanský vstoupil
hrozivě proti židům a na několika místech jim po
několika tabulek oken vytlookl. Jednání toto bylo

na nejvyšším místě odsouzeno. Naše náboženstvíneschvaluje ovšem taky křivdy a násilnosti ani

proti židům. Právě naše náboženství dělá všude,de se opravdu v srdci zakoření, ze uurovců lidi
mírné, ušlechtilé.

„Ale totéž náboženství naše nezapovídá obra
mu křestanů proti násilnostem a surovostem, které
se zase jim dělají. Aoo naše náboženství přika
zuje nám, abychom tento základ vzdělanosti ev
ropské bájili. A poněvadž křesťanství je ta pravá
čistá lidskost, ukládá těm, kteří moc a vliv mají,
aby se ujali všech, kteří bespráví a násilí trpí.

A proto z pravého a čistého křesťanství, ne
abychom štvali, ale jen na obrana naší, která 86
nám opět a opět voucuje, píšeme tyto řádky.

Jestliže se nemají křesťané dopouštěti suro
vostí, máme zajisté my právo žádati, aby se jich
pedopouštěli židé.

Bohužel, že se jich poslední pondělí dne 8.
ledna někteří židé ve své protestní schůzi proti
nám dopustili.

První surovosti 8e na té eehůzi dopustil ja
kýsi žid Stéin. — Citujeme dle spolehlivého re
feráta Hlasu Národa jeho výrok: Kdo věří v ri
tnální vraždu, je blbec. —

V těchto slovech obsažena jest surová urážka
katolické církve. — Nezabavený „Vaterland“ a
po něm my sami jsme několikráte po sobě při
peali zprávu 0 umučení křesťanského chlapce v
„Tridentu 24. března 1476. Věc ta byla přísežný
mi svědky a znalci prozkonmána a židé, kteří dítě
nmačili, se přiznali. Hlava církve katolické, papež
Řehoř XIII. rozkázal, aby se v celé církvi po
oboru zemském čítalo v seznamu mučeníků dne
24. března: V Tridentě (památka) umučení sva
tého chlapce Šimona, kterýž od židů surově (8ae
vissime) zabit byl. (Mart. Rom. Nono Kal. Apri

ia.) To se čte v celé církvi. V Tridentě pak a
v celé té diecési slaví se z rozkaza papože Sixta

„tam z rozkasu církve celou tu událost ve svých
hodinkách — v breviáři — toho dne čísti. Vý
slorně se tam čte, že židé chlapce nejen zobavili
přesurovým způsobem (abscindendo membram ge
pitale), a mučili, nýbrž še i krov jeho zachytili
pro své velikonoční cbleby.

Na této přezávažné věci, kterou panStein
ze světa nevynadává, spočívá přesvědčení naše,
že se tu stala vražda z náboženského fanatiemu:
a poněvadš výslovně se praví, že byla krev za
chycena pro velikonoční obleby, což jiného to,
než vražda k vůli náboženským obřadům, čili jak
se krátce říká, vražda obřadní, vražda ritnální,

A tohle přesvědčení — řekl bych úřední
přesvědčení ba ještě více, toto náboženské pře
ovědčení — církve katolické natývá se u nás
bibstvím! Naši výše jmenovaní papežové nazváni
jsou tudíž panem Steinem bibcí a my všickni
e ním!!! Opakujeme, že netvrdíme, še každý žid
nynější je vyznávačem vraždy ritoalní. To bychom
sí nechtěli na svědomí vzíti, to by mohlo býti
štvaním nemoudrým, nesvědomitým; to by mohlo
býti nemoudrostí obzvláště oproti nynějším mno
bým židům, kteří jsou úplně bez všelikého nábo
ženství. — Ale že nelze vračdu rituální z dějin
vymaszati,to jest jistá věc.

Pan Stein dopustil se kedy oproti církvi našía nám trestuhodné surovosti. Našebohuslužebné

V Hradci Králové, dne 9. března 1900.

kniby jsou nám knihami posvátnými, dle pana
Steina obsahojí však bibetví. Tím však jest naše
náboženství surově uřaženo. A žádáme pražské
c. k. státní návladnictví, aby se posvátnosti na
ších ujalo a proti Steinovi zakročilo zrovna tak,
jakoby se stalo nám, kdybychom my řekli, že
kdo věří v to, co je vDolmslažebných knihách
rabínů, je blbec.

Jen tak zamezí se nové „surovosti“ křesťa
nů, bude-li žid Stein čitlivě poučen, že ve státě
rakouském kárají se i surovosti židovské.

Drubá surovost, které se žid Stein dopustil
oproti nám, záleží v jebo slovech: Radikalismus
u nás znamená nejčernější klerikalismus.

Těmi slovy štve ne tedy proti klerikalismu
a líčí se klorikalismus jako něco „černého“.

Žid Stein zapoinněl, že královéhradecký bi
skup ve svóm úředním pastýřekém listě, který se
četl z kazatelen, vylošil, že klerikalismus, je tou
ha, aby všecek náš život, naše zákony, všecko
naše veřejné zřízení pronikouto bylo zákonem
Kristovým, jenž jest mám tím, oo snačí řecké
slovo „kléros“, podíl, jediný drahý dědičný podíl
a poklad.

Proniknatí tedy života našeho Kristem a
učení katolického biskupa nazývá žid Stein suro
vě něčím černým. Co pak chce učiniti naše státní
too oproti takovéto surovosti?

Představme si obrazně společnost lidskou
Kristovým učením opravdu proniknutou jako ně
jaký gotbický velechrám s drahocennými okny
zářícími vznešenými obrazy, které k vyšším šle
chetným věcem každého povznášejí. A hlel Do
těch -v podobevství řečeno — do těch oken
toho velechrámu společnosti Kristem — klerem
naším — proniknuté, hází surově kameny svých
štvavých slov žid Stein. A mimochodem řečeno,
když nedávno žid novinář přirovnával Krista Pána
k Dreyfuásovi, zachvělo se nám srdce, bouřila se
krev. To byl kámen do oken svatyně vnitra na
šebo Kristu zasvěceného; to byla surovost, nad
kterou se nanejvýše pokrčí rameny. Uražení jsou
jen — katolíci, to je to.

Další surovosti dopustil se žid Stein i proti
českému národu. On se domýšlí, že národ český
chce židy ze sebe „vybodit“, a praví: Bude-li
s vyhazováním členů českého národa pokračováno,
tak z tobo národa mnobo nezbude.

Židů dle Steina je v Čechách 93.000 (Pro
satím dost). A tak kdybý těchto 93.000 židů ode
šlo, byl by oárod český — na márách. Takový
Lasar je tedy ten národ český dle žida Steina.
My máme ovšem zcela opáčný náhled. Prosíme,
aby se židé za Čechy nepovažovali. Nebéřeme tu
žádného zřetele k náboženství, jako se to čusto
děje, že se původ židů plete dobromady 8 jejich
náboženstvím. Náboženství jsou v Čechách různá.
Jaou tu katolíci, evavjelící belvetského vyznání
čili jak si říkají reformovaní, a jsoa tu evanjelíci
aúgěpurského vyznání — a jsme všíckni Češi.
Žid je příslešníkem israelského náboženství, ale
proto k českému národu nepatří, ani není z něbo
vyhazován, tak jako není z něho vyhazován ovan
jelík, ba ani ne ten bezkonfessní. Ale původ —
rod — to dělá, že žid není Čecbem. Židovský lid
je sice roztříštěn mezi všecky národy dle před
povědi Kristovy; židovský lid netvoří nikde stát,
protože je v přemnohých státech; ba židovský lid

stratil i nů) původní mateřský jazyk, a užívá hojen v bohoslušbě. Přece ale nemůže zapříti, že
je žid — to jest — člen a potomek onoho ná
roda, který žil a měl svůj stát v Palestině. Řekně
me to zkrátka! Čech je Čech, Němec je Němec,
Francouz je Francouz, Žid je Žid, ať je jakého
koliv náboženství. Do státu je ovšem nyní přijat
a je jeho příslušníkem a ať ho stát chrání v jeho
opravdových právech — s ať tedy žije pokojně a
poctivě vedle nás. Ale dělati se členem národa
českého, to jest od židů nedůslednost. Čech není
Němec, Francouz není Maďar, Žid není ani Čech
ani Němec ani Francousz.

Pan Stein povídá, že národ český není anti
semitský — protižidovský. To má pravdu. Národ
český je dobrák. Ani z daleka mu nenapadlo, aby
šidům ubližoval. Byl i samou církví napomínán.
Hned v katechismu jeme 8e učili, že bližním nám
je každý člověk. Ale protižidovakým dělají národ

Inserty se počítají levně.

Obnovavychásív pdlekv poledne. | VL Ročník.

váš růsní židé sami. Čím, nebudeme dnes vy
kládati.

Jakým ale Čechem je pan Stein, je právě
z toho viděti, že posměšně dělá z národu českého
nedomrlého slabocha! To mají za to ti Čechové,
kteří hledají posilu národa i v šidech. My naopuk
myslíme, že bychom se bez židů velice dobře obe
Bli. A aby nám nemohli škoditi, o to se má sta
rat stát, jehož členy jsme aspoň tak jako oni.

Nemůžeme než podiv svůj vysloviti nad list
českými, které tuto urážku národa českého spol
knou za peníze. My katoličtí Čechové ji s rozhoř
čením odmítáme. Nám je to — surovostí.

Jest vidno, že zde panoje v konfiskační
praksi strannictví a táží se podepsaní:

nĚ„Jestjeho Excellence ochoten proti po
dobné libovůli úřední zakročiti?““ ©

Vídeň, 23. února 1900.

Břemovský, Udršal, Hořice, Lebloch, Bečvář, Do
stál, Adámek, Dolešal, Kčmig, Brdlík, Sehnal,
Pospíšil, Šrámek, Kryf, Teklý, Roskošný. Sokol

Dr. Heller, Hájek, Vychodil.

Panská sněmovna o programu
Kórbrovy vlády.

Wolfovci jásají, že krise dostoupila vrchole
a že kníže Auersperk, dědic neurvalého knížete
Karlosa Auersperka, je pro státní němčinu, jejíž
uskutečnění by rozeštvalo nejvyšší měrou rakouské
národy.

Syn bývalého předsedy ministerstva „Lasser
genannt Auersperg“,kníže Karel Auersperg,
pán na Vla'imi, vítal s potěšením hospodářský
program vlády a pravil, že Bice strana jeho vítá
rozvoj národů, a že jim chce ponecbati volný roz
voj? ale dříve prý se musí rozhodně zabezpečiti
německá sprostředkovací řeč. Hrabě z Meranu,
vnuk arciknížete Jana, správce říše německé v
letech osmačtyřicátých, přimlouval 8e také, aby
platnost němčiny jako sproatředkovací řeči státné
byla sákoně usmána. Staří ústaváci a členové střed
ní strany, kteří mají v panské sněmovně většinu,
jsou tedy ochotní bájiti nejen národohospodářeký
program vlády Kórbrovy, ale jsou též ochotní vnu
titi neněmeckým národům v Rakousku státní Něm
činu. Moohem rozamnější stanovisko zaujal kníže
Max Fiirstenberg. ačkolivětšina jeho statků
leží ve Virtembersku a Badensku a vůbec vNě
mecku. Tento se o německé sprostředkovací řeči
vůbec nezmínil, nýbrž vyzval všecky strany sně
movny, aby se zasadily © dosažení shody a míru
a vyslovil také své potěšení nad tím, že vpříči
ně roleb do českého sněmu a užívání jazyka u
samosprávných úřadů bylo téměř úplné shody mezi
Čechy a Němci docíleno. Předseda ministerstva
Kčrber pravil, že je zvláště povděčen problá
šení hraběte z Meranu a jeho strany. Nutno prý
především v jazykové otázce vyhověti žádoutím
potřebám. Mínil tím v první řadě asi potřeby státu,
neboť spojení a dorozumnění všech národů v Ra
kousku prohlásil za žádoucí trochu později.

Vážná slova promluvil na to v panské sně
movně82tiletý dr. Frantiáek Lad. Rieger.
Poukázav na více než 5Oleté své politické zkuše
nosti, pokládal se za oprávněna pronésti slůvko
pravdy. Pravil pak: Nikdo zajisté z vás, velectění
pánové nepochybaje, že jsem upřímný a obětavý
přítel avého národa. Ježto jsem přesvědčen, že jen
v této říši má náš český národ zabezpečenou svoji
budoucnost, uvěříte zajisté také, že stojím rovněž
na upřímném rakouském stanovisku, necbť i řekna
cokoliv. Také trvám na neméně upřímném dyna
stickém stanovisku, když i vzpomínám, že snad
ndála se běbero času jednotlivá nedorozumění mezi
českým národem a nejvyšší dynastií, jsem předce
přesvědčen, še dynastie a náš národ se musí na
lésti, poněvadž se vzájemně potřebují a nelze si
představiti, že by mohly býti bez sebe. (Souhlas.)

Program ministerstva obsabaje velmi důle

žité předměty, jež týkají se hospodářatví; py
gramu toho jest viděti, že byl vypracován ý
mi odborníky. již mají opravdovou vůli otevříti
Hši naší novó dráhy v ohledu hospodářském. Ne
chci ae o nich ale šířiti, neboť nelze upříti, že



ohniskem nynější doby u nás jest tak zvanáčeská
otáska Tuto otásku nepovažuji jem za pouse ja
sykovou, nýbrž v podstatě ss otásku politickou a
ústavní. Ministerstvo problásilo, še otázka tato
má býti ústavní cestou vyřízena. Není zcela žádné

ochyby, že vláda tím, že svolala smiřovací nebo
donucovací konference, nastoupila pravou cesta.
Jest pouze otázka — povedou-li tyto porady kvý
sledku, což zajisté všichni si přejeme — která
jest cesta ústavní.

V obor působnosti říšské rady náleží podle
ústavy všechny záležitosti, jež jsou zemím říše
společné. Ježto 8e jedná o vydání zvláštního zá
kona o jazykové otázce v Čechách, není to 6amo
vtejmě žádná záležitost, jež by byla všem zemím
říše společná, a kdyby mínisterstvo chtělo o zále
šitosti této dáti rozbodnouti říšské radě, připadá
mi, že by to nebyla pravá ústavní cesta, neboť
nehledě k všeobecnému výrazu, jehož $ 11. ústa
vy užívá, ani tam, kde ae vypočitávují všecky
moci říšské rady, večiní se zmínka o projednávání
otázky jazykové. Zdá se mi, že otázka jazyková
jest vlastně ústavou jiš rozřena, neboť ona vyslo
vuje zvela jasně rovnoprávnost všech národů ve
Škole, úřadech a veřejném životě. Nenahlížím pro
to, že by k tomu bylo ještě třeba zvláštních zá
konů. Dejme ale tomu, že by to bylo nutné; to
byly až posud všechny vlády toho náhledu, že vy
dání prováděcích předpisů ke stávajícím ústavním
zákonům jest věcí vlády. Nyní se pojednou od
toho upouští a praví se, že musí to býti vyřízeno
zákonem. V zásadě nemám ničeho proti tomu.
Konečně má to také své přednosti, protože proti
určitému a správně vydanému zákonu lze činiti
méně námitek a odporu. Jest to ale přece jen
podivné, že jest strana, která tak velkou cenu na
to klade, aby tento zákon vydán byl nynější říš
skou radou. Strana tato, jsk se zdá, stále se od=

dává domnění, že jest v její moci vydávati záko
ny tak, jak si toho přeje, a že by byla s to sil
nou rukou do tobo zasabovati, aby diktovala státní
řeč a tomu podobné. My všichni však víme, že 86
věci značně změnily a že toho, co již před lety
k návrhu barona Scharschmida nemoblo se státi
zákonem, nyní tím méně lze dosíci. Liberální stra
Da jest na velkém omylu, má li za to, že říšská
rada usnese se na zákoně o jazykové otázce.

Řečník připomíná vysloužilce, jemuž rámě
v boji bylo ustřeleno, jenž ale později cítí svědění
v rameni, jež již nemá. Toho by měla býti libe
rální strana pamětliva. Otázka, o níž se zde jed
ná, není pouze jazyková, nýbrž výlačně politická.
Jest zajisté pánům známo, jaké agitace u nás v
Čechách a jiných zemích Be provádějí stranou,
která, Bůh ví, nemůže býti nazvána rakonskon.

(Tak jest.) Pojem německé jednoty velkého německého národního státu a pojem císařství rakou
ského, to jsou pojmy, jež nelze sloučiti, ješ 8e
vzájemně vylačojí. Ti, kdož blouzní po sjednocení
všech Němců v jedné říši, ti nejsou přece patrně
Rakušany. (Tak jest! Souhlas.) My pak, jimě na
še bytí přímo rozkazaje, aby Rakousko bylo udr
eno, nemůžeme 8e s těmito lidmi dobodnouti. Mezi
námi jest jen věčný boj. Tato strana ale stále
roste. (Odpor.) To nelze upříti. a ona terorisuje
také ostatní umírněné živly. (Hlasy: Pohříchu.)
Tato strana si nepřeje, aby došlo u nás k smíro.
Chce, aby kvašení na dále potrvalo, aby tak jed
non dosáhla cíle, jejž má na mysli. To dokazuje,
že otázka jazyková jest u nás z podstatné části
otáskou politickou a ústavní, a že v tomto ohledě
nemůže dojíti lehce k dohodnutí, pokud strana tato
bude míti takový vliv.

Jest pochopitelno, že naši němečtí krajsné
mají obavu, že by se jim zle vedlo, kdyby osud
jejich byl ponechán k rozbodnutí české většině na
českém sněmu. Myslíte, že bychom pak obrátili
oštěp a jako jste dříve poněmčovali a v zájmu
německém centralisovali, že bychom v zájmu če
ském centralisovali a počešťovali. Promiňte, že
mluvím o Bvé osobě, ale já to mohu říci: Podal
jsem důkaz svého přesvědčení, bez rozmýšlenídal
Jsem v šanc svou více než třicetiletou Činnost v
životě politickém zjedoanou popuiaritu, a to pro
zahájení vyjednávání s německými krajany. (Po

tlesk v pravo.) Mluvím-li tedy o otázce této, uvě
žito mně zajisté, že jsem upřímný. Jest nutno zří
diti instituce, jež skytají ochranu proti zneužití
většiny. My v Čechách musíme se mezi sebou do
rozaměti a to stane se tím lépe, čím méně te
budou jiní do našeho sporu vměšovati. (Souhlas
v pravo.) Jiné opatření není možné. Rozřešení jest
možné jen opravdovým dohodnutím. My Čechové,
kteří tvoříme v zemi většina, musíme uznati, a
všichni rozamní lidó u nás to uznávají, že nesmí
me sabáněti své německé krajany jakýmkoliv po
tlačováním do objetí Bismarkovců. Musíme nastou
piti cestu rozumnou. Německý živel v zemi jest

„evým kulturním a hospodářským postavením tak

mocný, že žádný rozumný člověk na to nepomýšiíaby chtěl mu dáti podřízené postavení. čmecký
živel musí v každé době míti rovnoprávné postá
vení a zaujímá je již skoro po 300 let v naší
vlasti, tek že německý lid se v tom ohledu může
odvolávati také na své historické právo, chcete-li
ma své státní právo ©Rozřešení sporu u nás jest
v zásadě samosprávy. V tomto směru lze čekati,
že se dohodneme a konečně sneseme, neboť r0%
dělení naší vlasti jest již veměpisně nemožné a
jest nesmyslem. Z oněch částí země, jež obývá

německé obyvatelstvo tvořiti novou provincii nebo
státní útvar, jest očividně nesmysl, ovšem ale jest
možné, aby savedena byla v Jednotlivých krajích
nebo okresech alespoň větší míra samosprávy, pří
níž by národní zájmy ploě byly ochráněny.

Řečník dovozuje nutnost opravy volebního
řádu také obledem na velkou otázku zastoupení
těch tříd, jež posud sastoupeny nebyly. Moment
ten nelze pustiti se sřetele. Namítne se snad, že
žádám oktrojování, pád ústavy. Po 50 let nalezá
me se v stálém měnění ústavy. V tomto ohledu
nesmíme býti tak příliš úskostlivými, jedná 8e
právě o to, aby Be pro naší říši a pro nás nalezlo
to pravé. Se všech stran se praví, Že naše říše
jest zvláštní bytost a fe má zcela jiné potřeby,
než jiné země.

Než rozřešení pouze jazykové otázky nepod
miňuje ještě mír v zemí. Bude nutno provésti změ
ny v poměrech ústavních.

Řečnik vzpomíná únorovky a snahy Schmer
lingovy, aby Němcům byla zabezpečena většina.
Proto sdělal ústavu a volební řády 8 pověstnou
volební geometrií, kterou docílil, že z tří čtvrtin
Česká semě, jako Morava má takové zastoupení,
še české obyvatelstvo jest v menšině. Také v Če
cbách původně tak tomu bylo, než moc a síla po

docílil české většiny. Řečník vzpomíná pak dal
ších ústavních bojů, .rozpůštění zemského sněmu
a chabrusových voleb, jež jistě v dějinách Ra
kouska nezaojímají místo čestné. Tím zjednána
byla umělá většina v českém sněmu a vlastní sa
stoupení českého národa pro říšskou radu sníženo
na nejmenší míru. Po tom vzato bylo sněmu prá
vo obesílati říšskou radu za nepřítomnosti všech
zástapců z Čech a Moravy, za protestu A za ne
přítomnosti poslanců z Haliče a poslanců z Tyrol
a Hor. Rakous, 120 hlasy proti 2 vzato bylo sně
mům právo volební. —

Řečník pojednává v další řeči o dnešním
parlamentě. Tak velký sbor jest špatně způsobilý
pro zákonodárství. Považme pak, kdyby došlo
k rozmnožení poslanců z 5. kurie, nastaly by po
měry přímo monstrosní.

Po 50 roků již se namabáme, aby docíleno
bylo dohodnutí a až posud se to nepodařilo, pro
tože nebyl náležitý zřetel vzat k poměrůmapro
toše jsme stále churavěli utkvělou myšléokou ně
mecké hegemonie. S radostí mobu konstatovat,
že takó na druhé straně se nepovažuje již za mož
né, aby se tato hegemonie udržela. Jest známo,
jakým způsobem 8e národové rakouští kulturně a
hospodářsky vyvíjeli, a to platí zejména o českém
národě měrou největší. Když jsem jednou s hra
bětem Taaffem o tom mlovil a k tomu poukazo
val, jaké pokroky náš národ v posledních letech
učinil, tak že nemůže býti považován jen za „gu8n
tité negligeable“, ukončil jsem slovy, že jsme to
ho všeho dosáhli bez podpory vlády. Na to odpo
věděl mi hr. Taaffe: „Ba, i proti vládě!l“ Jednou
pro vždy nutno ae vzdáti myšlénky, že jest ně
mecká nadláda a německá etátní řeč pro Rakou
sko nutností. Vidíme na Uhersku, jak lze takový
násor oproti jiným národům vykořisťovati. Při
pušem světovém pokroku, při významu národů, 0
něž se zde jedná, není však cosi podobného mož
né. Ústava musí býti zřízena objektivním způso
bem, s náležitým zřetelom na kulturní, sociální a
politické poměry, podle vědomí práva národů a
dle stávajících růsnoatí jejich. Jen tenkrát bude
skýtati záruku svornosti a trvalosti své. Dejš to
Bůh! (Hlučný potlesk v pravo.)

Stanorisko českého národa hájil také žem
berský rodák a professor na vídeňské universitě
pan dvorní rada Albert.

O otázce jazykové v Čechách podal dějinný
přehled. Státoprávní program Čechů jest v úpad
ku, kdežto život národní se vždy utěšeněji vyvíjí.
Řečník zmínil se o založení university České, o
akademii cís. Frant. Josefaa líčil úspěchy české
ho umění za posledních let. Lid český přijala
zpracoval podněty, které od jiných národů, zvlá
ště od Němců, byl přijal. Též politická síla če
skóbo lidu vzostla. Řečník pak poukázal na dějiny
německého národa v době této, jehož národnostní
síla přibyla. Naděje na urovnání oboustranných
rozporů kyne jen tehdá, když oba protivníci si
budou sebe navzájem vážiti, nahlédnuvše, že je
den druhého nemůže pokoři. Nejnebezpečnější mo
ment přítomné doby ráleží v tom, že je správa
ohrožena. At Němci buden méně germanisovati,
pak bude s nimi každý souhlasiti! (Potlesk).

Hrabě dr. Bedřich Sehčnberm projevil
potěšení, že předchozí řeči byly emiřlivé a věcné.
Řečník odmítl výtky, že by vlády, v nichž zase
dal, byly konali něco k vůli jistým stranám. Vítal
hosp. program vlády, vyslovil se proti obstrakci
a pro dělnost parlamentu ismiřlivost. Vláda však
nesmí ignorovatí ani nauky křesťanství, chce-li
svoji úlohu vyplnit.

Tyto projevy pamské sněmovny jsou velmi
vážné. m

Drobná obrana.
Dvojctihodnýmu pánu rannskýmu.

V Holetíně tu středu po popelci I. P. 1900.
Odpustěj', ža jsem je v tom mým prvním

peaničku nechal jen pozdravovat a ne taky líbát.

Myael jsem si, že by to nebylo nic šikovný, abytakovej sprostej člověk chtěl dávat hubičku panu

falaři. A eště bych si byl tu kuráž vzal, ale mojemanželkapovilala, kdyby mně i oniza to přes,
bubu nedali, že by to jejichdvojctihodná panička
kór ráda neviděla. A tak myslím, že se na mne
pro to hněvat neráčej? -- Nevěřej, jaká se mi
stala trefa. Tohle v sobotu — akorát jsem Be pa
coval, a byl jsem celej mrzutej, moc mne to tahalo,
přiběhne má manželka do sednice a křičí: „Táto,
koukej, máš tu ňáký velký psaní. Celá se třesu
a sotva na nohou stojím, aby to tak bylo něco
vod ouřadu. A já jsem ti povídala: Nezačínoj si
8 ním nic, víd že je vostrej, teď to máš“. Musím
říct, že mi taky nebylo dvakrát dobře, ale nedal
Jsem to znát. Položím břitva a jak jsem byl eště
polovic namazanej, vemu to do raky a povídám:
„I ty bloupál Dyť na tom není žádnej vorličekI
Koukej, dyť je na tom sigl s Hradce. Rozdělám
to, a vona v tom knížka, co ji sepsal náš pan
biskup, když eště do Proseče jezdil, šak jsem bo
tam taky jednou poslouchal.Povídám: To koukáš?
Vidíš! To je jistě vod panabiskopa samýho. A
vona: Táto; ty máš štěstí, ty máš štěstí. A tak
jsem se honem došmidlal, až mi z voči teklo, slo
to nic. A hned jsem hledal to o jednom moc velkým
špásu, co se přitrefil tomu Kalvínovi, co -jsou po
něm — nelíběj se hněvat — helveti. Musel to bejt
ňákej moc šerednej řích, říkaj mu sodomekej, co
se ho dopustil, a vypálili mu za to znamení na
sáda. Rozuměj, to je jako v tej knížce. Ale po
vstala z toho pořádnápatálie. Dvojctihodnej pán,
co má za paničku dceru jejich nebožky paní bisku
pové — jak jsem koupil, tak prodávám — te na
to moc rozlobil a chtěl důkazy. a že prej ani žád
nej takovej pán, co ty kroniky píše, Boost, není,
a že „Brynych“ o něm taky neví, a přece říká,
že to vo tom Kalvínovi napsal, (Vodpoustěj, to není
hezký, když se jen takhle říká pana biskupovi;
já jsem to sám alyšel, jak hezky jim říkal hlí
neckej pan palmistr, co ho teď už shodili), a že
prejse páni aš ve Francii ptali, a -ani tam žežád
nýho kronikáře pana Boosta neznají. A pan biskap
— tentokrat ním eště nebyl — jim v tej knížce
píše: „Je mi líto, že se páni až do Francie „štra
pieirovali“. Von ten Boost je o mnoho blíž, totiš
v mých rokou. Kniha má název — to německý
vynechávám. — Dějepis reformace a revoluce od
J. Boosta. Vydáno v Augsborku r. 1846. Tam v té
knize na str. 17 Ise se dočíst o tom, že se Kalvín
toho hříchu dopustil. Ostatně píší o tom dějepisci
jiní a četní k. p. Foulainer, z r. 1667, Stapleton
1558, Lavacguerie 1561, de Mouchi 1662, Surius
1666, Préan 1669. Varillas píše, že se dála dvě

vyšetřování o tom v poponn a sice jedno za pánování Františka I., při kterém 48 poctivých lidí
avěděilo; drahé na rozkaz Jindřicha IL, které 62
svědky podepsáno bylo. Na základě těchto obou
vyšetřování, jejichž akta (listiny při bich sepsané)

arillas v královské knihárně v Paříži četl, praví:
Neznám nic pravdivějšího a původněj
šiho, neš tato dvojí akta“ Panečku!to mi
to dalo, než jsem to vopsal. Dvojctihodný pane!
Voni tuhle moc velikou vostudu chtěj samasat,
jako ten pan falář, 00 je nevlastní zeť jejich nej
vyššího pána, jak pak se mu bonem říká, von
pravým biskupem mení — no tak voni vědí —
tak leda jak ten pan fulářs jejich strany taky to
zapíral. Ale já na jejich zapírání, když tonaši

páni mají od sondu písemně, nic nedám. A vědí,do se jednou napálí, ten si dá po drubý pozor.
Jednou bylo to tu neděli, co my říkáme pro

vodní, stěhoval se jeden — možná, že o tom sly
šeli — do Ameriky. Bylo ho na dráze u Skutče
moc lidu vyprovázet. Já jsem se tam taky trefil.
A koukám tak na to, až mašina vod Hlínskýho
přijede. A tu ke mně přistoupí ňáký strejc, ani
už nevím vodkad byl, je tomu už hromadu let, ©
začne mi povídat, že to v tý Americe moc heský
není. Svratouskej pán, že tam taky byl, a že by
bo tam bylo ňáký hrozný mořský zvíře sežralo,
když se tam koupal. Užto na něj votvíralo tlamu.
Ale v tom von udělal takovej švenkuok v tej vodě,
že se tý — s vodpuštěním — potvoře na třbet
dostal a tak ji zrychtoval, že ho musela až na
břeh donýst, jako dyš husar rajtuje na kobile. —
Stará, nevíš, jak se to jmenovalo, co na tom 8YT8
touskej pán v moři rajtoval? — Krokodýl. —
Máš přec lepší pamět, než já, tak teda krokodýl.

Ani by sí nemysleli, v jaký uctivosti jsem
pro tuhle věc toho svratouskýho pána vod tý doby

potvoře v břiše. To
Je víc. Ale aspoň na tom rajtovat — to by šádnej
náš pán nepostavil. A — Pámbů vodpust — už
mně někdy ďábel vnukal, aby tak ty páni, co ta
kovýhle zázraky dělaj měli pravdu. A byl jsem
potom v letě v kostele na svatýho Prokopa; a ve
Jebnej pán četl — jakoby o svatém Prokopu, s
písma svatýho, že „v slovu svém krotilpotvory“.
— To mně teprv moe trápilo. Aby tak byl tom
pastor tak svatej, jako svatý Prokop, a naši nic.
A du tak zamyčlenej, a nevím, kde se tu najednou
ráčili vzit, najednou vidímichtu před sebou s jejich
paničkou, šli snad ze Špacíru. Pámbů jich pozdrav!
Hned sem byl doma. Řku: I ty vosle, cv pak svatý
Prokop měl taky paničku? — A tak špekulýroju
dál a dál a povídám: — Od dneška žádnému
dvojctihodnýmu nevěřím. A tak se nelíběj' divit
že to o tom Kalvínovi, co jimtu jejich církev, za
ložil věřím, jak je to v té knížce a jejich listům



pověříma mověřím. A tak dobrej; biriema tobe jejich vejprvnějšího takováhle moc
věc v krovykách a lejstrech čte, aby pořád o těch
derednejch věcích nepsali, a byli rád, že o jejich
straně málo lidu to ví. Tak! Buchich vopatruj.

Eště něco. Moje manželka povídá, abych jim
připsal, až suse v leté se daj na rais do cizejeh
semí, aby se do tobo a tím krokodýlem voni nikde
popovětěli, že by to třeba nedokázali jak ovra
tonakej; jich by mobla ta potvora shodit.

Obilní skladiště v Jaroměři,

O významu obilních akladišť pro rolníky smí
mla se „Obnova“ často a sledovala pozerné ruch

se příčinou jejich sařisocéní v Bavořích, Prasku, Dolních Bakousích a v Čecháchpovatalý. Těšíme se
upřímně, že po 10tiletém uvažování, odkládání a opět
ném rozvažování stávají se obilní skladiště i v če
ských krajinách skatkem a de jich bude bohdá ještě
letos celá řada blahodárně působiti. U nás byl malo
rolník přečasto vydán na milost a nemilost obilním
překupníkům a šidovským obilním bureianům, kteří
utvořivše buď o jednotlivých trzích nebo pro celé kraje
obilaí kartely, diktovali malorolníkům ceny, kteří ma
sili obilí své často se ztrátou 30 aš 40 proc. prodá
vati. Sdružením se vzájemným stanou se malorolníci
účastnými výhod velkostatkářů, neboť kdo ve velkém
prodává a nakupuje a dodává celé vagony obilí vždy
stejné jakosti, lépe pochodí, neš li malorolník. který
prodává po 6 neb 10 hektolitrech. Utvofením obilních
skladišť na našem Polabí získají rolnická ekladiště
tolik obilí, še se budou moci ucházeti o dodávky pro
vojsko ve velkém. Věady, kde obilní skladiště existují,
docílili rolníci vw mnich Jepších cen za ové obilí
celkem o tolik více, oč posavadní překupníci a kupci
utratí. Rolníci nesmí se proto diviti, še zřizování obil
ních skladišť má mnoho nepřátel, kteří děsí rolníky
možnými ztrátami, nepoctivostí a sištností těch osob,
které v čelo rolnických skladišť postaveny budou atd.
Jest-li tedy rolník mnozí obilní skladiště haní a
ukazují jim pouse na možné jejich elabé stránky,
tedy ať uváší, zda-li nepřátelé obilních skladišť ne
mají nějakého zájmu na tom, aby zřízení a prospí
vání jejich zmařili, a dále ať ováží, že není šlechet
né souditi předem špatně o mužích, kteří o prospěch
rolníků se statečně starají a hájení jejich zájmů mnoho
času, práce i hmotných obětí věnují.

K ustavojící valné hromadě dražetva pro zřízení
obilního skladiště v Jaroměři sešlo se v neděli po
půl 9. hod. ranní v Grandhotelu tolik rolníků, že vy
plnili tito celý velký prostranný sál.

Ustavující valnou schůzi zahájil místopředseda
prozatímního předsednictva, pan Václav Jirsák,
starosta s Rychnovka, který podal zprávu v posa

jační činnosti. Dne 26. listopadu m. r. komala se vslavkách první ustavající schůze ohledně zřízení
obilního skladiště pro okres jaroměřský; ve schůzi té
byly schváleny stanovy a provedeny byly volby. Před
sedou byl zvolen sám, za místopředsedu zvolen pan
Novotný ze Semonic a sa jednatele p. Aleš Reichert
se Starého Plesu. Také do dozorčí rady byli zvoleni
mužové vážení a myšlenka, k níž dal podnět zemeký
poslanec a okresní starosta jaroměřský, pan Jan Ja
roš, zdála se vstapovati v život. Leč sl. obchodní
senát c. k. krajského soudu v Hradci Králové vrátil
stanovy k částečnéma přepracování a doplnění, třeba
tedy jednati o nich v tétoechůzi znova. Členové druž
sotva soažili ee, aby v Jaroměři bylo postaveno vzor
né obilní ekladiště. Pan Jaroš poznal sice jiš dříve
obilní skladiště jihoněmecká, ale proto prohlédl si je
ště a řečníkem a s panem Kotlandem obilní skladiště
v Karlových Varech, v Chebu, v Pácblarnu a Mistel
bachu v době od 27. února do 2. března. Pro naše

poměry zamlouvalo se všem obilní skladiště v Bilině.am bylo postaveno. napřed skadiště 80 m dlouhé a
13 m Široké; uvnitř bylo celé podaklepené a tři patra
bylo vysoké. Již po jednoročním trvání musela býti
budova rozšířena a dnes má bilinské skladiště 76 m
délky a 13 m šířky. Po krátkém svém trvání na zá
kladé nabytých zkušeností musil býti k posavadnímu
účetnímu neb správci příbrán skladník, který má
ve skladišti byt, tek aby byl stále po ruce. Správu
skladiště obstarévá v Bilině obchodvedoucí správec,
který se skladníkem denně obilí kupuje neb přijímá.
Ve správní radě je v Bilině 0 členů a v dozorčí radě
6 členů. Skladiště přijímá obilí jen od členů; toto se
rostřiďoje na dva druhy, které se dle jakosti této

latí. V skladišti nechají rolníci obilí buď ležet po
bu k prodeji dle zdání výhodnější, anebo si vezmou

na ně poukésku a sáložna jim na udaný obnos vy

platí 80 procent ne hotovosti, ostatek pak později.V Biliněsi dle přání berou rolníci domu po
vyčistění zadinu, kterou si mohou dáti též sešroto
vati; ve skladišti berou téš jiné potřeby. Zásoby obilí
ve skladišti mají v Bílině pojištěny na 180.000 zl. Za

nici dostávají rolníci asi 8-40 zi., za ječmen 7 sl.
bchodvedoucím je v Bilině p. Hlavnička, původem
ch, který má 600 sl. platu a podíl 1:/,%, nečistém

Mkrvi takže si přijde ročně aspoň na 1000 slatých.Skladník bere 3 kr. s každého metráku vyčistěného
obilí a k race má 2 dělníky s denním platem1 £l.
Bilineké akladiště stojí u drábyale není svláštními
kolejemi s drahou spojeno. Převážení obilí se skladi
ště na dráhu stojí tedy při metráku 3 kr. a stojí
ročně úhrnem přes 500 zl., což při 4%, z úrokování
odpovídá větší potřebě kapitálu "7500 sl.: Postavíme-li
v Jaroměřiskladiště přisamé dráze a spojíme-li je
s dráhou vlastními kolejemi, tož tento větší roční vý
daj o 300 zl. ovšem odpadne. Bilinské skladiště je
čistě rolnické; chebské má sice také název „rolnické“,
ale hlavními jeho podílníky jeou mlynáři a pekaři a
rolníci tam hrají vlastně pronepatrnou úlohu. Cheb
ské skladiště je zřízeno způsobu americkém a je
mnohem větší než bilinské. Na přání p. okres. sekre

táře Ezra odělil p. Jirsákjsi některé podrobnosti.Za 4 hodiny můše chebské skladiště nahoru zvednout,
vyčistit a dolůdo pytlů spustit 600 g obilí. V skla
díšti mají váhu automatickou; stroj sype obilí do

pytlů tak rychle, še dělník stačí pytlejednotlivé sot
va savazovat. Náklad do chebského sklediště vložený
by se vyplatil, kdyby se ze skladiště týdně aspoň 30
vagonů obilí vypravilo; chebský spůsob skladiště se

Zn íro naše menší poměry na jaroměřsku nehodí.V Čhebumají ve dne v noci plno práce a mají proto
ve akladiští též osvětlení.

V Půchlarnu v Dol.Rakousíchmají skladiště
menší a toto má sa účel čeliti hlavně čtyřem místním
didovským obchodníkům. Exportu si tam tolik nehledí.
V Mistelbachu mají slašné skladiště. Skladník,
který je zároveň obchodvedoncím, má 800 zl. slušného
a ku pomocimá 4 dělníky s denním platem 1 zl.

an Cejnar z Roztok myslí, aby se v menších
naších poměrech šetřilo; zatím postačí jeden úředník.
Pan Kratochvíle z Jezbinnavrhl, abyse především
jednalo o stanovách, kde též zmínka o účetními
skladníku se nalesá bližší ustanovení. Pan Kotland,
jednatel bospod. spolku praví, že stanovy jsou příliš
rozsáhlé a že třeba s jejích pročtenim si pospíšit. Zá
klady původníchstanov zůstaly a jen některé para
grafy doplněnyneb změněny.

Pan okresní tajemník Esr četl na to změněné
stanovy. Při ustanovení o eklsdníku navrbl p. Kra
tochvíl, aby se jeho služné ustanovilo zatíro na
600 sl. a aby na toto místo vypsán byl ned konkars.
Pan Velc z Rasošek pravil, še dosud neznáme roz
sah příštího jeho Činnosti a že tedy bude míti 500 zl.
dost. Posději dle potřeby se ma může přidat. Pan
Pádr s Dolan myslí, še slušné skladníka by se mo
hlo ustanovit později. Pan Cejner je pro 600 sl.
Poslése přijat návrh p. Kotlanda, aby místo sklad
níka bylo vypsáno prozatím s platem 500 sl., ale
správní rada s dozorčí radou mohou mu složné na
600 zl. zvýšit.

Dle původních stanov mohl býti jeden podí na
100 korců, teď jsou směněny stanovy v ten smysl, že
na každých 30.g dodaného a rolníkem samotným vy
pěstovaného obilí musí si vzíti vědy jeden podíl, který
te 4*/, sárokaje. Ve schůzi konstatováno, že v okresu
jaroméřském upsalo 400 podílníků již přes 500 podílů
a jak p. Hrubý ze Sendražic podotkl, po provedené
nyní změně stanov vzroste jejich počet zajisté rychle
a myslí, že se sežene na stavbu ekladiště dosti pe
něs. Pan Ezr praví, še mnohý rolník dle výměry svých

poromků měl by si vzíti 10—16 podílů, ale fe mnoÝ vezme zatím jen čtyři podílyu bude Čekat, až jak
skladiště bade vynášet. Neroshodnírolníci, zejména
kteří věří různým odpůrcům podniku rovněž budou
vábat, do skladiště odvedou jen malou část obilí a
větší část budou hledět odbýti na trzích v Jaroměři,
v Hradci atd. Půjčky bude tedy třeba na stavbu skla
diště hned, anebo v prvních počátcích stavby. Pan
Hrubý a Klomera žádají, aby se stanovila doba, do
které se přijímají vklady bez zápisného. Pan Aleš
Beichrt praví, že některé obce jako Habřina, Ro
dov, Hořenice, Zvole atd. neupsely buď žádného po
dílu neb ojedinělý. Žádá přítomné, aby ve svých a
v uvedených zde obcích účel skladiště vysvětlili a
k přistoupení za členy tamní rolníky vybízeli. At do
schválení stanov přijímají se desetikorunové podíly
bez zápisného; později přistoaplí zaplatí 1 zl. zápis
ného. Kdo přistoupí ještě v pozdějších kampaních,
bude mosit platit ovšem více, aby se úroky a event.
jiš omořené kapitály původních členů takto nahradily
a v srovnalost s novými uvedli. Pan Kratochvíl pra
vil, že dle rozpočtu pana inženýra Hellmana bude
státi stavba skladiště asi 20.000 ai., stroje asi 8000
slatých a s ostatním zařízením dohromady 28 až 540
tisíc zlatých. Země a stát povolí nejmenší nesplati
telné subvence po 2000 zl., tolikéž nezúročitelné půj
čky a ačítají-li se tedy subvence tyto, dary okres.
hosp. záložny, kapitál podílový a é jiné záruky,
tedy bude třeba sí na stavba skladiště vypůjčit jen
7 až8 tisíc zlatých. To je pro mnoho set rolníků na
Jaroměřsku suma nepatrná a poněvadě podílníci račí
jen na jednonásobný podíl, tedy 5 zl., tedy ani v nej

orším případě netřeba rolnictvu, které bylo po
plašeno úpadkem cukrovarů atd. obávati se ztrát“

Beservní fond se bude ukládat a udržovat do

výše závodníchpodtá u sloužiti bude k uhrašenímošných strát. Debatyo těchto věcech účastnilo se
více rolníků. Peníze, které jeou anebo budou v nej
bližší době po race, stačí zatím na výdaj, tak aby 8e
se stavbou započíti mohlo. Až bude dalších peněz
potřeba, bude moci předsednictvo a dozorčí rada savo
lat příští valnou aromadu, ohledně půjčky a ta bade
možno předložiti podílníkům jiš určitou cifru.

Co se rozdělení výtěžka týče, ta navrbl p. Aleš
Reichert, aby výtěžek se dělil dle jednotlivých dru
hů obilí, protože při všech druzích nejsou stejně pří
snivé konjanktary s ten neb onan druh platív tom
peb onom roce poměrně více než jiné obilí. Podobně
2. vy výtěžek i v jiných skladištích. Po schvá

lení stanov svolení na návrh pana Esrapinoré Kotland, Matys, Klemera, Cejnar Matěj a Jelínek k se
stavení kandidátní listiny. Po jejich návrhu zvoleni:
sa starostu družstva p. VáclavJirsák z Rychnovku,
sa místopředsedu p. VáclavNovotný ze Semonic,
sa členy předsednictvapp. Aleš Reichert ze Staré
ho Pleso, Jan Kotland = Holohlav a Matěj Cej

ner = Roztok. Do dozorčí rady svoleni za předsedu
P továrník Ant. Čerych, p. Kratochvíle z Jezin a sa členy pánové: poslanec Jan Jaroš z Čá
slavek, Jan Voltr z Libřic, Fr, Zemek s Vilantic,
Hrubý ze Sendrašíc, Fr. Ludvík z Dolan,Matys
z Čáslavek s Schejbal ze Šestovic.

Na návrh pana Ezra jednalo se pokud porada
o kandidátech trvala, o ustanovení 4 určitých dnů v
roce pro úřadování dozorčí rady. Pan Aleš Reichrt
navrhl, aby se dozorčí rada sešla vědy v polovici čer
vence, října, ledna a břesna, kterýšto návrh byl při
jat jednohlasně, :

Posléze na návrh pana okresního Ezra svolena
Sělenná komise na vypracování domácích řádů pro

oka ronašro,dozorčíradu.Zvoleníbyli Kratochvíl,erych, Eser, Jelínek a Zemek.Nato prohlásil
předseda p. Václav Jirsák po 3. hodině odpolední
schůzi za skoučenou s přáním ordečným, aby do 1.
července obilní skladiště bylo postaveno a k zahájení
první kampaně připraveno. Tlamočil tím přání celého
shromáždění, které od svépomoci rolníků asliboje si
rozhodné úspěchy. V okresu jaroměřském jsou tyto

české obce: Benátky, Čáslavky, Černošice- Čáslavky,
Chvalkovice, Dolany, Habřina, Holohlavy, Hořenice,

Hořiněves, Hustiřeny, Jaroměř, Jásená, Josefov,lšovka, Libřice, Lažany, Máslovědy, Mískoles, Ne:
šov, Starý a Nový Ples, Račice, Rasošky, Rodov, Ros
toky, Rožnov, Rychnovek, Šestovice, Semonice, Sen
dratice, Smiřice, Smršov, Vilentice-Chotěborky, Vlkov,
Žiželoves-Jeřička a Zvole. Vroucně si přejeme, aby
všecky obce byly ve ovasu skladiště a v jeho oprávě
stejnoměrně zastoupeny s aby tak obilní skladiště
v Jaroměři celému okresu stejně prospěšným bylo.

chefredaktor Hlasu Národa,

V pondělí odpoledne zemřel v Pánu vyni
kající český novinář, podlehnuv dlouholeté játerní
a srdeční chorobě. Toť úděl svědomitých novi
nátů, kteří rychle myslí a pracují, a proto v před
časný brob klesejí. Dr. Josef Hubáček patřil
k nejlepším českým žurnalistům steré gardy, byl
mužem pevného, neoblomného přesvedčení, byl
apoštolem svého národa, jehož duševní, národní
i bmotný rozvoj upřímně mu na srdci ležel. Na
svém povolání Ipél Dr. Hubáček celou duší, hlu
bokým nadšením. Zájmy celého národa šly mu
nade všecko, jim podřizoval strannické své pře
svědčení a všecky zájmy a prospěcby osobní.
Straně své, k níž Inul z nejhlubšího přesvědčení,
o správnosti jejíž politiky byl úplně přesvědčen,
přinášel ty největší osobní oběti, pracoval neú
morně, s napjetím veškerých sil duševních i tě
lesných. Stále a stále přemýšlel, jak pomoci svému
národu, hledsel stále nové cesty a prostředky,
které by neutěšené poměry českého národa zle
pšiti mobly. Každá rada, každý pokyn ze znalosti
poměrů i « upřímného přesvědčení plynoucí byl
mu vítaným, uvažoval o nich a přemýšlel, jak
by se daly dle možnosti zlepšiti a co nejlépe
uskutečniti. V redakčním jeho pokoji zrodila se
mnobá dobrá myšlenka, která se uskutečnila a
nejlepší přinesla ovoce; mnohá jiná stala se ma
jetkem všech a čeká ještě svého realisování, Re
daktor Josef Hubáček byl mužem tiché práce,
nikdy se nedral v popředí, ač věděl, že jeho mno
bou myšlenkou chlubili se jiní; jemu stačilo, jen
když se uskutečnila a českému lidu prospěla. Ta
ková jest již práce opravdových žurnalistů. Myslí
a pracují za jiné, mizí úplne ve svém listu, svět
o jejich existenci a práci často ani nezví a jen
náhodou a třeba po jejich smrtí se prozradí, že
původci toho neb onoho projektu a skutku byli
oni. Za živa se jim uznání a odměny málo kdy
dostane, ač nadchly pro věci dobré své vrstevníky,
ač svému národu prokázely služby a oběti nesko
nalé. Redaktor Dr. Josef Hubáček jest Králové
Hradci a českému východu velice blízkým. Jako
rodák chotěbořský musil prožíti své útlé mládí
v Němcích, neboť otec jeho býval berním v Štětí
a v Jablonci nad Nisou. Mezi Němci přilnul tím
více k svému národu a když přišel jako student
na české gymnasium hradecké, kde měl za učitele
známé české vlastence a spisovatele Kosin., Jan
dečku, Bílka, Vojáčka, Vinohorského, Velišského
a Stefana, pronikl záhy mezi svými spolužáky,
mezi nimiž byli řiditel nároaního divadla Šubrt,
universit. prof, Dr. Strouhal, kanovník Marek, sl.
chirug Dr. Michl, vynikající filolog Dr. Truhlář,
MDr. Nečas, Dr. Podlipný, cís. rada Schwarz,
vrch zem. soudní rada Krupský, minist. rada
Pop, MDr. Chudoba, rada v ministerstvu komu
nikace Marek, básník Bohdan Jelíneka jiní. Jako
student pokoušel se s Nečasem, Jelínksm a jinými
v básnictví, a když pak odbyl septimu a oktavu
v Jičíně a studoval práva v Praze, tím více při
Inul k tamním kruhům literárním. Satyrické jeho
básně byly oblíbeny « rovněž práce jeho belle
trické, které Světozor (později Ruch) a »Humori
stické Listy« hojně uveřejňovaly. Do posledněj
ších psával populární satyry pod jménem „Ema
nuel Pišišvor, přeubohýsvětatvor“.Se Šubr
tem a Jelíakem věnoval se záhy žurnalistice, 6
prvnějším působil celou řadu let jako hlavní
článkář v katolickém »Čechu«, jehož byl nějaký
čas také blavním redaktorem. Články jeho úsečné,
věcné, lapidární těšily se veliké pozornosti. Jako re
sevní důstojník husarský měl Dr. Hubáček příle
ležitost seznámiti se na místě s poměry uherský
mi a sedmibradskými a rozšířil takto velice svůj
obzor světový, Roku 1876 založil v Chrudimi
»Český východe, který výtečně redigoval. R. 1881
vstoupil jako politický článkář do Politik a zalo
žil společně s Nedomou, a Tisk. Družstvem
»Českou Politiku«, která velikého rozšíření došla.
Články svými prospíval po dlouhá léta též do
katol. »Večerních Novin«. Roku 1887, když
»Pokrok« přestal býti orgánem tiskového družstva,
přeměnil tento v »Hlas Národa«, který se sta)
mejetkem družstva Národní tiskárna a naklada
telství. Přílobu jeho literární »Nedělní Listy«
zvelebil dle potřeb časových a zavedl konečně
přílohu illustrovanou, z níž pak povstal nynější
»Pražský, ilustrovaný Kurýr«. Nejkrušnější práce
nastala zvěčnělému dru. Hubačkovi od roku 1889,
kdy mladočeské hnutí tou měrou zmohutnělo, že
staročeské straně nastal zápas o bytí a nebytí.
Když jsem v říjnu roku 1886 zvěčnělého upo



zornil oa reorganisací mladočeské strany, přijatou
v Orlím sále v pražském grandhotelu, kterou na
vrhl p. Dr. Herold a prováděl pak blavně zvě.
čnělý Dr. Jan Kučera se svými přátely, podce
ňoval napřed Dr. Hubáček tuto akci, leč volby
r. 1889 ukázaly, že obavy tyto byly oprávněnv.
Staročeská strana začala se po nich drobiti a
rozpadávati, při říšských volbách r, 1891 zvítězili
pouze dva její přivrženci a voleb zemských r.
1895 se pražské vedení již aní nesúčastnilo. Akce
jednotlivců dopomohla Staročechům k vítězství
pouze v několika jihočeských volebních skupinách.
Jinde v Čechách nebyla staročeská strana schopna
akce. Nebylo agilaích místních důvěrníků, nikdo
nechtěl vydatí sebe a svou rodinu na. po
spas skandálním »Šípůma. Z pražských listů +
novinářů byl to jedině Hlas Národa a jeho chef
redaktor. Oba malování jako zmrzačilí invalidé,
»Politikářie« pouliční i granduovaní se sprostáctví
smáli, »Hlas Národa« byl jako shlas maroda« pro
skribován, Dr. Hubáček, ač měl veliké starostio
financování a vedení listu, pracoval však obětavě
a se sebezapřením dále. Kdo znal podrobně tyto
věci, ten obdivoval mužnosí a karakternosť Hu
báčkovu8jeho přátel,»Riegra neopustím nikdy«,
pravíval, když kolísali již i nejvěrnější přivrženci
starého vůdce národa. V dobách nejtrudnějších
stýskal si někdy, ale neklesl a hájil své lepší pře
svědčení proti svedeným masám národa. «Jedna
věc mne vždy sílila a te půjde se mnou do
hrobu .... že jsem několikrát klesl, že jsem pa
dal, že jsem byl přemožen,ale moje svědomí
mi praví, že jsem se věnoval a že jsem usiloval
o věc dobrou a spravedlivou a že věc ta jednou
slavně zvítězí . . .« Tato slova Hubáčkova z dob
krušných zaznamenala Emilie Kronbaurová. A
psala pravdu. Výsledky politiky české v posled
ním desetiletí ukazují, že Dr. Hubáček a jeho
přátelé posuzovali politické události správně, že
národu radili dobře. Svedený lid poctivých rad
neuposlechl a jest mu ayní píti kalich hořkosti
až na dno, Obrat k lepšímu však již nastal, lepší
poznání nabylo půdy již ve všech vrstvách náro
da. Riegra nepokládá dnes nikdo za zrádce ná
roda, ale za největšího Čecha, nejzasloužilejšího
muže národa. A pokud mladočeská politika za
bočila do kolejí staročeských, nikdo rozumný
nepokládá to za neštěstí národa. O obrat smýšle
ní v Čechách získal si zvěčnělý Dr. Hubáček zá
sluh velikých. Dr. Bráf, přední náš národoho
spodářský pracovník a vynikající politik, věnoval
památce Dra Josefa Hubáčka vřelou a tklivou
pohřební vzpomínku, s níž s plnasrdce souhla
síme. Zvěčnělý zasloužil si vděk a uznání celého
národa; ani národní naši odpůrci nemohou mu
odepříti úcty a uznávají rytířsk:st žurnalistického
boje dra Josefa Hubáčka. Paměť jeho budiž věčná!

Politický přehled,
Politická situace ve Vídní se uhor

šuje. Němci lidoví a liberální žádají uzákonění
státní němčiny a tím předem maří uskutečnění
česko-německého smíru i dělnost parlamentu. Po
slanci čeští, kteří vzdor mluvení o obstrukci tuto
dosud nezačali, jsou do oposice jako by úmyslně
hnáni. To přece vídeňská vláda může věděti, že
vymoženost státní němčiny nesmí českému lidu
domů přinésti. Nesnáze dělá vládě také zákon
branecký, proti němuž zdvíhá se odpor zrovna
takovy, jaký byl proti zákonu přikazovacímu za
br. Claryho a dnes není zrovna tak, jako tenkráte,
žádné záruky, že by se dalo vyhnouti obstrukci.
Ba Němci svévolně po ožením požadavku svého
nebezpečí obsirukce zaostřili, Nebude-li nebe
zpečí obstrukce zažehnáno a dojde-li ke smutoým
její následkům, ponesou vinu toho němečtí li
dovci a němečtí státnícil K tomu ještě druží se
otázka vídeňská, která již i hr. Thunovi i hr. Cla
rymu tolik nesnází způsobila. Volební oprava ví.
deňská octla se totiž již tak daleko, že rozhod
nutí o této věci, ať stane se tak či onak, bude
míti za následek, že dojde v německé poruce k
veřejnému rozdvojení mezi antisemity a stranou
pokrokovou a že ta neb ona strana postaví se do
nejrozhodnějšího odporu ke vládě. 'Tím se však
jen urychlí konec všeobecnému vyčkávání, v němž
říšská rada nyní se nalezá a dospěje se k vypu
čení různých těch rozporů, jež již v půdě parla
mentární klíčí. Ke všem těmto vnitřním nesnázím
druží se i nesnáz zevnější. Volba do delegace ne
má se totiž vykonati na podzim, nýbrž již nyní
na jaře, aby delegace v květnu se mohly sejíti.
Vláda prý chce za souhlasu Německa a Anglie
propachtovati navždy jedno místo království v Čí
ně a kus země v Africe, Věříme, že to obchodu
našemu může prospěti, ale nevíme, zda-li to vy
nese státu kolonialní výdaje.

Z říšské rady. V sobotní schůzi posla
necké sněmovny polemisoval Němec dr. Menger
s českými poslanci drem Stránským a Plačkem a
hájil nutnost dorozumívací řeči německé, která
prý musí býti též výhradnou vyšších instancí. Dr.
Pacák pravil, že řeči poslanců Pradebo, Pergelta
a Mengra, kteří bájí státní němčinu, sotva přispějí
k uskutečnění národního smíru. Návrh na zave
dení německé státní řeči sloučí všecky nenémecké
národy proti Němcům a uvede říši do ješté vět

ších zmatků, Nutnost, aby Úeái zastoupení byli
v radě koruny, dr. Pecák hájil. Dr. Rezek stal se
ministrete- jako důvěrník koruny a úředník a Mla
dočeši se k němu zachovají dle jeho činů. Co se
Kórbrovy vlády týče, která sí hraje na smiřlivou
musí přiznati otevřeně, jaké zaujímá stanovisko v
otázce jazykové, Byť provedení odvodu a rozpočtu
byly státními nezbytnostmi, není přece státní
nutnosti, aby byly povoleny určitému minister
stvu. Nejsoupovinnosti pouze státní, ale také k ná
rodu. Češi si svá práva vzíti nedají. Rečník po
jednával pak o vyrovnacích konferencích a praví,
že nemůže potlačiti nedůvěru, že vláde chtěla
konferencemi těmi zjednati čistší vzduch ve sně
movně. Strana řečníkova obeslala konference s u
přímnou vůlí, aby bylo umožněno uzavření míru.
S počátku se zdálo, že bude docílen modus vi
vendi. Když byl nasuínil program, jenž jest zá
kladem smiřovacích konferencí, poukazuje k tomu,
že poslanec Pergelt a Prade postavili německou
sprostředkovací řeč a státní jazyk v popředí všech
národních otázek, jimiž zstarasili dvéře ke kon
terenční síni. Pokud nebude dáno Čechům za
dostučinění za zrušení jazykových nařízení, bylo
by nejlépe, aby sněmovna byla odročena. Neboť
strana řečníkova setrvá tak dlouho v obstrukci,
na níž se dne 22. února usnesla Bylo také po
brozeno absolutismem. Českému národu není tře
ba obávati se absolutismu, nýbrž stát musí seho
obávati. Buď bude uzavřen mír mezi českým a
německým národem, anebo rozhodující kruhové
musí přijíti k poznání, že dlužno spravedlivým
požadavkům národů vyhověti, Bez takového za
dostučinění za bezpráví na českém národu spá
chané není míru. (Soublas a potlesk Mladočechů).
Za I. místopředsedu sněmovny byl zvolen nacio
nál Prade z Libere 162 hlssy, dr. Žáček dostal
92 blasů, 10 hlasů bylo roztříštěných a 52 lístků
bylo prázdných. Za lÍ, místopředsedu bude zvolen
dr. Žáček. Návrh nacionálů, aby ministr Wittek
k vůli použití S 14. dán by! v obžalobu, byl za
mítnut. Dr. Stránský pravil, že Mladočeši nevidí
v pcužití 6 14. porušení ústavy. Dr. Herold účast
nil se středeční schůze.

Volba presidenta ve Spojemýchstá
tech amerických bude tentokrát bouřliváa
zajímavá, Republikáni nejsou pro opětné zvolení
Mac Kinleye tak nadšení jako dříve. Dlouhotrva
jící, drahá a krvevá válka na Filipinách tlumí
imperialistické nadšení a strach před militarismem
děsí republikánské voliče. Cla ochranná a trusty
(kartely), které zdražují zboží, potraviny i suro
viny nelíbí se mnohým. Mac Kinleyovi povstává
soupež v posavadním místopředsedovi republiky
Rooseveldtovi, který by se stal sám rád presiden
tem, Kandidátem demokratů bude jako před4le
ty Bryan; tento po čtyři leta tráví více na že
leznicích a agitačnícn cestách ve všech končinách
Spojených států, nežli doma. Ve vášnivých řečích
potírá dobývačnou a militaristickou politiku, je
proti rozmnožení stále armády, proti clům, tru
stům, hlásá svobodný obchod a varuje před vo
jéčkováním, které ohrožuje demokratickou svobodu,
Bryan získal si již mnoho republikánů a vynika
jicí newyorský právník Bowske-Cockran stal se
z odpůrce největším podporovatelem jebo kan
didatury.

Na jihoafrickém bejišti následkem
vzdání se generála Cronjeho a postupu maršála
Robertsa museli burové změniti svůj válečný plán.
Ladysmith opustili dobrovolně a ustoupili k dra
čím horám, kterými se podaří Bullerovi do Tran
sválu sotva proniknouti. Na postupu utrpěl opět
né porážky a mluvilo se dokonce o jeho zajetí.
V jižním i severním Kapsku panuje v některých
okresích povstání Hollandanů a Aagličené musí
tři až 4 brigády v těchto končinách míti, aby
oddíly burů s Hollanďany nepřerušily spojení ar
mády Robertsovy s Kapskem a ostatními přístav
ními místy, jakož aby se nezmocnili válečných
skladišť. Válečné sbory burův ustupují místy
z Kapska k Bloemfonteinu. Na polovici cesty mezí
Paardeberkem a Bloemfonteinem očekává se velká
bitva, neboť generél Joubert soustředuje tam
oránské i transválské bury, takže od 28. února
brání Robertsovi na postupu. Roberts poslal vs
středu 10.000 mužů k osvobození Mafekingu,
který leží severně od Kimberleye poblíže hranic
tranaválských. Burský generál Dutoit čelí této ars
mádě s úspěchem. Kdyby velká bitva, která se v
Oránsku očekává, dopadla pro bury nešťastně,
vystěbují se všichni buři do Transválu a po pří
padé ustoupí do severnějších končin Afriky, aby
tam svou neodvislost ubájili. Generál Roberts má
Da Modder Riveru 3 pěší divise, jimž velí gene
rálové Colville, Tucker a Kelly Kenny, jísdní di
visi Frencheovu a jízdní pěchotu pod plukovní
kem Ridleyem.

Drobné zprávy.
Sňatek korunní priuceznyŠtěpánky

s brabětem Lonagem konati se bude 19. března, Ko
runní princezna ztratí tímto sĎatkem titule a práv
arcikočžny, ale obdrží roční apanáší 100.000 zl.

Duchovní komeert svýmP. T. členůms
všem P. T. přátolům chrámové a vůbec vážné hodby
pořádá Diecésní Jednota Cyrillské v Hradci Králové

v neděli dne 11. března 1900 o 5. bodině odpol. ve
dvoraně „Adalbertina“ v Hradci Král. řízením svého
feditele pana Jane Nep. Wůnsche, ředitele kathedrál
níbo kůra v Hradci Králové. Program. Oddělení I.:
1. Are Maria. Smíšený 4 blasý sbor. Složil Gioranní
Battista Castali (*1709+1792). 2. a) Ranní píseň:
Uslyšel jsi naše modlitby. b) Postní píseň: Kristus
příklad pokory. c) Domine convertere. 4-hlas mužský
od Kašpara Etta. (*1786+1!847). Přednese P. T. bla
fécké guartetto, 8. Stetit angelas. 2-hlasý sbor dámský
s průvodem barmoniu od Michaels Hallera (*1840).
4. Miserere. Smíšený drojsbor. (1 5 blasý, II, 4-blasý).
Bložil Gregorio Allegri. (*1390+1662). Oddělení II.:
1. Ze „Stabat Mater“ od Fr, Masila č. 6. „Eja Mater“,
smíšený 4-blas a průvodem klavíru. 2. Ecce, guomodo
moritur. Smíšený 4-blasý sbor od Jakuba Galla.
*1650+1591). 3. Lauda Sion. Seguence církevní.

mský chorál s průvodem harmonis. Přednese dámský
sbor. 4. Hymna ku poctě sv. Antouína paduánského.
Pro solo tenorové a baritopové s mužský 4-blse s
průvodem barmonie složil Eg. Jochum. Ceny míst:
Křeslo 1 K 20 b, sedadlo I. třídy 1 K, sedadlo II.
třídy 80 h, sedadlo na galerii 60 b, místo k stání
v parketu 40 b, místo k stání na galerii 20 b. Čle
nům výkonným | platícím poskytojí se lístky za po
loviční cena. Předprodej lístků obstará v osvědčené
ochotě pokladník jednoty, knihkupec p. B. E. Tolman.
Ve dvoraně se topí.

PřednáškaJeho Biskupské Milosti.
V neděli dne 4, t. m. promluvil náš Vrchní Pastýř
v malém sále Adalbortinském v Hradci Králové ku
velmi četné ahromážděnému obecenstvo Významnou řeč
„Opráci a náboženství“. Uvádíme aspoň ně
které z této výtečné řeči myblénky. Práce národům
pobanským byla něčím nedůstojným, a proto ji svěřovali
pouze otrokům, pracovati bylo tedy tolik, co otročiti“
Ale Kristus opravil tento mylný nábled o práci tím
že svému pěstounu av. Josefovi sám v práci tělesné
pomáhal. Jsa Synem Božím tělesně pracoval, aby
ukázal důstojnost a cenu práce tělesné, a pak uče
konsl práci duševní, tím ji ovšem také posvětil, A dle
příkladu Kristova váží si křestanatví obě práce, tě
lesné i duševní, s nichž často ano obyčejně jedna do
drabé zasabá. Než křesanství ukládá i povinnost
práce, Člověk jest stvořen ke práci, Pracovati mé
každý i bohatý. Bohužel, še v nynější době zvláště
někteří lidé nemají pravého ponětí o povinnosti práce,
noboť střihatí kupony ještě není prací. Jsou sice bo
báli, kteří kromě správy svých atutků věnují se prácem
ve sněma a jinde o blaho společnosti, jsou paní kteří
volného času používají k umírvění bídy lidaké, ale ti
jsou pouze „z křesťanů“! A poněvadě ukládá zákon
B. člověku povinnost pracovati, plyne s toho, le má
vykonávati práci Bolidní, správnou a poctivou. Ta Jebo
Bisknpská Milost srovnávala výrobky z dob starých
cechů s výrobky továrními a poukázala na trvanlivost
oněch. — Má-li však jednotlivec povinnost prucovati
poctivě nejen pro nebe, slei po celou společnost, pak
společnost má jeho práci chr ániti epravedlivýmisá
kony, které by nepřipustily bromadění kapitála a jedné
straně a na druhé straně děsnou obudobu, jež v by
nějších dobách upřičiňoje hrozné procento smrti bladem
a naprostým vyeflením. Spolky katolické, tak děl J.
Bisk. Milost, snaží se oceniti solidní práci a pracují
k tomu, aby řemeslník a rolník nemusel své výrobky
prodávati kartelistům za fatka, Pak zmínil se J, B.
M. o tak zvané prácí národní, jíž nělteří vla
steuci a některé listy plní kapsy ne národa, ale savé.
Kdyby tak rentgenovy paprsky mobly proniknoati
maohé redaktory, pak by na fotografii jejich se ne
objevilo nic jiného, než jejich plná kapes. Dle při
snání Hoerbenovavydělaly jisté veliké české listy jen
90 tisíc zl., za minulý rok. A takovým pak listům,
kterým jde nejméně o prospěch národa, se věří, a
listy katolické, které židovskými inseráty ce neblýnkají
a pravdu povědí do očí, se kaceřují. Je potřebí při
t6 „národní práci“ trochu více poctivosti a nezištnosti.
Ke konci dal řeči kladl na srdce nejdp. biskap četně
sbromážděným, aby nesapominali na práci, ktorá vlastní
Jejich nitro ušleshťuje a činí z nich pevné a poctivé
charaktery. Pak za spěra pěveckého kroužku jednoty
rozloučil se nejdp. biskup s přítomnými provazen jsa
srdečným a vroucím „Zaplat Bůb“.

ké služby Boží v Trutnově. Po
mnobých avíselích a těžkých překážkách jsou zasé
české služby Boží v doměp. ScbejbalavTrut
nově povoleny, a byly také minulou neděli konány.
Doufáme, še nyní jiš nebudou přerušeny. — Adaptace
místností nařízená městským stavebním úřadem Trat
novským vyžadovala velikých obětí na penězích. Vsná
šíme tudíž prosbu ke všem, zvláště pak k těm, kdo
od Severo-české Jednoty šádost obdršeli, aby nějakým
dárkem na tento účel, nad jiné šlecbetný, příspěli.
Důvěřojemese povně, če voledůstojné dachbo
venstvo se této věcí ujme, s odleblou větev našeho
lidu v Trutnově zachrání, Jedná se o to, aby nepadla
v nárač socislismu a radikalismo!

Zprávy diecésní. V Pána seenul: p.
Vince.Króhn, b. notář a děkan ve Velké Úpě+ dne
4. března(naroz. 1830, vyav. 1854.) Ustanovení
Jsou: p. Frant. Kameník, administrator za feráře v
Lipnici, pan P. Sales. Roabíček, O. Prem., sa du
cbovního správce v Želivě, p. Václav Břeský, kaplan
Nechanický, sa sdministr do Jilemnice, p. Vinc, Pre
cháska, kapl. Jilemnický, za kaplana do Nechanic, p.
Jos. Jiříček, koop, za admin. v Onjezděu Chocně, p.
Karel Čermák, kaplan Holický, za admin. do Chvojna,
p. Staoisl. Dobruský, admínistr. Dašický, za kapli, do
Holic, p Ado'í Morávek, kaplan Pilnikovský, za kapli.
do Trutnova. Uprázněná fara ve Velké Úpě, patron.



náboženské matice, od 5. března1900. Farní kon
"kurs ustanoven jest na den 18. 19. a 20. dobna s
-na den 17., 18. a 19. července b. r. V ty day bude
se také odbývati | kookors katechetský.

„Třetí uveměmí“, vetelohrood Socha 26

naší enaživí ochotníci. Režie hyla dobrá. Slečny No
vákova, Nekovaříkova, paní Wůnschora, sl. RelecLlova,
páni Růžička, Svoboda, Fleiechhaner, Šafář měli ve
lice vděšné úloby, v nichž své schopnosti s roatina
k úplně platnosti přivedli.

Úmartá. Pan Josef Novotný, královéhra
decký měšťan a nožíř, semřel ve středuv stáří 74 let
v Hradci Králové následkem delší choroby. Stěžoval

sl nám ještě nedávno na obtíše při dýchání a vadu
srdeční, Starý. pan Novotný, otec pokladníka vdejší
Spořitelny a ředícího učitele ve Výravě, byl starý po
ctivee, mař pro svou bodrost, přímost a nezištnost
všeobecně ve věcech vrstvách hradeckého měšťanstva

vážený. Jako nájemník bydlil 63 roky vtámše domě,
což jest dnes úkazem velmi vzácným. Pau Novotný
býval 16 let členem obecního zastupiteletva a sáslaby
zvláště o zdejší živnostníky a řemeslníky siskal sí ne
všední. Býval dloabá léta výborem a předsedou Živ
postenské Jednoty. Když ustoupil novým proudům,
jmenován byl čestným členem milé mu Jednoty. Od
obecního zaetapitelstva vyznamenán byl první čestnou
medaillí, Před dvěma roky ztratil věrnou družku ší
Vota a těžko si zvykal na nové poměry. Stáří počalo
Da něj doléhati, teď našel odpočinatí věčné. Čest
badiž jeho památce!

Osobní. PanMUDr. Václav Durdík,
s Hradce Králové zabájil lékařekon praxí na Novém

dík byl zsměstnán po dloubou řadu let na klinikách
pražských a jako lékař ochranné stanice vPraze na
byl tolik odborných vědomostí, še může se k jeho
usazení v Novém Hradci Král. okolí jeho gratulovatí,

Sjezd stavitelů v království Ceskem
konati se bude 17., 18. a 19. března v Kutne Hoře.

Německý provokatér. Židovskýlékařp.
Dr. Ippen saměstnává zubního technika z říše, ně
jakého Badeňáka, zpapného přivržence Wolfa a Schů
nerera, hterý včera opět vyvolal pohoršlivý výstup
u zeleného stroma tvrdě před celou společností ne
urvale, že, kdo neumí německy, není o něho intelli
gentní a vzdělaný člověk. Uražená společnost důrasně
mu ukázals, aby zmizel, kde nechal tesař díra. Čechy
z Německa vybánějí a u nás Němci s rajchu bez osty
chu smějí nás a jasyk náš v Čecháchnízce snižovat.
To uráží.

Opravdu porkočllá obec. Takovoujest
obec Písečná u Žamberka. V málo letech, v posledním
desítiletí totiž skoro všecko, o Čemf zde zmínka, jest
pořízeno.Nejprvézařízenv obci Spolek dobrovol

ných hasičdá počtem kolem 30 členů. Tento spolekstále se v pořádku udržuje, v letní době cvičení koná,
o ové náčiní hasičské dbá a vůbev velíce dobře pro
spívá. Před 4 roky zařízena tam záložna Raifei
senova, která velice blahodárně působí, kde občané
temnější, zejména též čeleď hojně sobě avé úspory
ukládá, takže v záložně této jest stále přebytek peněz.
Před 2 roky zaražena byla „Národní jednota 8e
veročeská“ čítající na 100členů,kde častější poučné
přednášky bývají v tak hojném počtu navštěvovány,
že vícekrát již tam přednášející p. učitel ze sousední
měšťanské školy Žamberecké sám se vyjádřil, če málo
kde vidět tek Řojné účastenství pohromadě, takovou
harmonii občanstva, učitelstva i kněžetva. ©Lonského
roku zráslahou pana učitele Sporcra nově pořízeno

-ochotnické divadlo, které se velice tuží, kde
tamní omladina v krátkém čase za sebou sehrála asi
6 kusů divadelních dosti zdařile při bojném účasten
ství obecenstva domácího i okolního v hostinci pana
Dostálka. Před nedávným časem vystavěny tam sil
nice na všecky strany, tak že radost nyní jest
touto romantickou krajinou cestovat, kde dříve pro
neschůdnost to nebylo ani možno aneb aspoň volice
obtíšno. I vlastní váhu na dobytek neopome
nula si tamnější obec pořídit. Téš v poslední době
počínáse tam vzmáhat umělé krajkářetví — a
téš mnohose mluvío zařízeníspolečné mlékárny.

Z Chrasti a okolí. Že obyvateletvonaše
těžce nese odmítnutí měšťanské škole dívčí v Chrasti,
práva veřejnosti, patrno z následujícího:

(Zasláno.)

. Vyslovajeme své hlaboké politování nad tím, že
k Bádostí, naším nejdůstejnějším panem biskupem

" Eduardem Janem Nep. Brynychem o udělení práva ve
řejnosti měšťanské dívčíškole v Cbraati, k nejvyšším
místům podané, vysoké c. k. ministerstvo oevěty tak
nepříznivě se zachovalo. Nemůžeme zatajiti svého po

-diva nad tím, že se tak stalo a státi mohlo.
.. 7 Shola tato měla býti pomníkem50letého panov

-pického jubilea našeho nejmilostivějšíhocísaře a krále,
jež celé okolí tak upřímně při svěcení školy té osla
vovalo. Vidíme v tomto činu sahrávání si s našimi
vlasteneckými city, lhostejnost k rozvoji vzdělanosti

.českého národa vůbec, českých dívek a rodin našich
svlášť, ano i možné poškozenírozkvětu města Chrasti
a prospěchu celého jeho okolí.
Antonín Postler, starosta obce Podlašice, Vincenc Kurz,
hostinský, František Pavlíček, rolník, Josef Hromádko,
velitel voj. vysloužilců, Josef Sládek, starosta obce
Roubovice, Antonín Dvořák, výbor, František Mikan,
mistr krejčovský, Jan Sládek, starosta v Horce, Alois
Vrabke, velitel hasičů, Frant. Řehák, I. radní, školní
dozorce v Horce, Josef Vrabka, rolník a radní, Fran
tišek Starý, rolník, František Smehel, starosta obce
Řestoky, Ed. Hrdlička, radní, statkář, Alois Sedlák,
velitel sboru hasičského, Josef Dočkal, starosta spo
janých obcí Rosice, Jan Motyčka, I. radní a školní
dozorce, Josef Havlíček, II. radní a velitel dubrovol
ných hasičů, Josef Bareš, radní v Seslávkách, Josef
Slavík, radní v Synčanech, František Mondráček,rolník

„člen obecního zastupitelstva, František Žemlička, rol

ník, člen obecního zastupitelstva, Antonín Hašek, rol
ník, člen obecního zastupitelstva, František Šťovíček,
architekt v Chrasti, J. Sobotka, obchodník, MUDr.
Fraotišek Bureš, obvodní lékař v Chrasti.

Rekonstrakce mestu přes Orlicí ze
letos znamenité osvědčila. Obvyklého zdouvání vody
následkem vynětí čtyř silných kamenných pilířů ne
bylo a spoosty vody uběhly klidně do vody.

M Čáslavi. Ochotnícizahájí postní svou se
sonu Štechovým: „třetím zvoněním“. Těšíme se na 10
již, ač obecenstvo jest „nabráno“ až do těch hrdel
společností p. Drobnéhe, která celý masopust se tu
držela. Naše obec umí provozovat heslo „ovůj k své
ma“. Kapovala dolamp „monopolní libod žida, který
byl tak mizerný, že lampy se tím kazily. Teď chce
s ním srašit smlouva, jen bnde-li žid chtít.

Z Kutné Hory. (Výstava).Přípravnípráce

výstavní počínají jižpravidelný svůj běh. Schůze širšího i užšího výboru konají se častěji a řada nových
a nových věcí jest vyřízována. Posledně oznámili jsme
zadání počátečních prací, dnes dokončajeme to, ozna
mujíce, že práce zednické zadány byly p. Hřivkovi,
pokrývačská p. Růžičkovi, kovářeká p. Brodskému,
zámečnická p. Fr. Grimovi ml., troblářeká p. Adam
covi a Stračovskému, sklenářská p. Hlavatému. S ra
dostí konstatováno, že množí se valně přihlášky a
protože v poslední době příšlojich mnoho, prodlou
ena lbůta až do konce dabna. Také prvý vlak vý-.
stavní byl ohlášen a uice ze sesterské Moravy. K sje
zdům majícím se odbývati na vystavišti přibyly: Ea
bradnický, včelařský, hasičský. Zahradníkům, kteří
budou vystavovati květiny venka, sleveny budou po
platky. Za příznivého počasí počne se již v příštích
dnech s úpravou cest s výstavní plochy. — (Školství).
Neobyčejný vzrůst školství v našem městě příměl
místní školní radu zdejší, aby pomýšlela na rozdělení
města na.dva školní obvody. Žádost tato přednesena
byla v posledním zasedání okr. školní rady a na
vršeno bylo odporačiti ji k příznivému vyřízení zom
ské školní radě. — (Na adreasu „Podvysockých Listů“).
Při volebním maglaji zatahují tyto listy již po něko
Jikráte jméno „Obnovy“ do věcí, s kterými ona nemá
co činiti. Ba v posledním čísle přímo píší, že Dr.
Mičan konpil si sloupce „Obnory“. Připomícáme p.
redaktorovi, aby „Obnova“ nechal na pokoji, jako ona
nechává jeho, nebot „Obnova“ není žádným prodej
ným listem a la rozličné orgány nesoucí pyšný název
svobodomyslných. Ostatně, co „Obnova“ o financích
kutnohorských na základě tištěných městských roz
počtů psala, je a zůstane pravdou. Tolik na připo
menutí!

Pouť do Říma.

Za příčineu milostivého léta konají se se
všech stran přípravy k pouti do Říma. Tak vy
praví zvláštní vlsk družná Morava, k němuž 8e
přihlásilo již 438 účastníků. Také Slovinci chystají
se společně k této cestě. Nesmí za nimi zůstati
obyvatelstvo království Českého, i ono jako ostatní
chce vzdáti hold svůj nejvyšší viditelné hlavě cír
kve. Vždyťčinili tak Čechovév dobách dávno minu
lých za okolností podobným podnikům mnobem
nepříznivějších. R. 1877 vzdali jsme hold sv. Otci
Piovi IX., r. 1881 oslavovali jame památku našeho
předního věrověstce aiovanského sv. Methuděje
společnou poutí do Římu, r. 1886 a 1893 spěchali
jsme do Říma ku hrobům knížat apoštolských,
abychom opět a opět mohli obdivovati se věhlasu
a moudrosti důstojného jich nástupce I,va XIIL

Bůb dopřál tomuto papeži-kmetu v neoby
čejném stáří dočkati se milostivého léta na za
vírce 19. století a ku početí století dvacátého. Sv.
Otec Lev XIIL jako kmet na prabu věčnosti sto

rám katolické církve: „Pojďte ke mně všickní,
kteříž obtíženi jste a já Vás občerstvím.“ Všecky
zdroje milosti Boží buďtež Vám v nejplnější míře
přístupny, všecka naděje spásy budiž Vám dána
a pokud možno rozhojněna. A proto vzbůru na
pouť do Říma, abychom seč jsme osvědčili svou
souvislost a římskou stolicí a svoji oddanost
k hlavě církve. Této české výpravy sůčastní se též
kníže arcibiskup pražský ndp. Lev svobodnýpán
se Skrbenských. Proto český lide katolický, oshůru
do Říma! Kdo můžeš: duchovní, kněz i laik, muž
i žena púčastní se pouti této, abys jí nabyl síly
v přosvědčení katolickém.

Zvláštní vlak vyjede s Prahy dne 18. dubna
mezi 7. a 8. hodinou ranní, K tomu cíli budou
vydávány jízdní lístky platlcí ku jízdě do Vídně i
psk ku zpáteční jízdě na dobu 31 dnů pro Í.
třídu za 62 korun 40 h, pro II. tř. za 23 K,28 h

poutníci. 19. dabna dopoledne: svláštním vlakem.
Cens za cestu, opatření (strava, byty atd.) na ce
stě, za 10lenní pobyt v
ním (byt, strava, povozy, vstupné, průvodčí po
Římě stojí v III. třídě 125 sl., v II. tř. 190 zl. a
v I. třídě 2665 zlatých. — Cesta do Vídně stojá:
Z Velkého Oseku III. tř. 6 21. 30 kr, II. třída
12 zl. 60 kr. Z Čáslavi IIL tř. 6 zl. 75 kr., II.
tř. 11 zl. 48 kr. Z Něm.Brodu III.tř. 4zl. 79 kr.,
II. tř. 9 sl. 57 kr. Z Jiblavi III. tř. 3 zl. 83 kr.,
I. tř. 7 £l. 65 kr.

Jen v mimořádných případech za jízdu a
opatření v Římě v IL. tř. 106 zl. a v III. třídě
80 zl. Po cestě po odjezdu z Vídně bude večeře

a oběd, večeře a nocleh v Padově dne 20. a 31.
dubna; následující oběd v Bologni, načež večeře,
nocleh a snídaně 22. dubna v Lorettě. Oběd ve
Folignu, večeře v Aesisei. Odjezd do
z 22. na 23. dubna.

Říma v noci
Na nádraží v Římě snídaní.

Odpůldne mezi B.—4. hodinou shromáždí se před
av. Peterským chrámem a rozdělí se ve skupiny
k návštěvám chrámů a památek římských. Pon
kárky oa enidaně, obědy, večeře a noclehy vydají
so účastníkům cestou a rovněš zvláštní knížečku
cestovní a rozvrhem jízdním a krátkým cestovním
programem. Za cestu do Neapole (na Vesuv) Pom

pů Capri, Posilipu a Belvedere zaplatí zvlášt,dož tam pocestují. Přihlásí-li se dosti účastníků
vypraví se do Neapole avláště levný vlak. — Při

y k pouli do Říma přijímá nejdéle do 5. dubna
f. 9. a všeliké dotazy zodpovídá „Poutní komitét
v Praze č.p. 233—1.“ dům Sv. Václavské zálošny
v Karlově ulici. Peníze rakouské za vlašské ob
stará též komitét, jinak doporučuje směnárnu Živ

nostouské banky pro Čechy a Moravu na Příopech.

Provolání k pouti do Říma podepsala celá
řada vynikajících mužů v Praze a z diecésí. Z krá
lovéhradecké diecése je podepsali“ Vsdp. dr. Jan
Soukup, čestný kanovník a předseda dražstva av.
Jana Nep. v HradciKrálové, prof. dr. Jos Mrštík,
předseda diecés. Cyriliských jednot, dr. František
Reyl, předseda kat. tovaryšů a jednatel Politického
družstva, dr. Vinc. Rath, prof theologie, vdp. To
máš Střebský, bisk. vikář v Mikulovicích a j. Kdo
chce poznati krásnou Italii a věčné město za po
měrně levný peníz, ten se zajisté k poutnickému
vlaku přidruží.

"UT'ržnízprávy.
V Hradoi Králové, dne 3, března 1900. 1 bl.

přenice k 12:20—1840, žito k 940—1060, ječmana
k 8*20—805. oves k 5-20—6-60, proso k 900—1000,
vikve k 11:00—1800, hrachu k 1600—22-00, jáhly k
19-20—000, krup 16:00—40-00, brarohorů k £60—280,
jetelového semínka červeného k 80*00—116'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 3300
olejky k 0'00—0'00, lněného semene k 18-00—22-00,
100 kg. žitných otrab k 11-50, pšenič. otrab k 1100,
1 kg. másla k 1:84—2'00, 1 kg. sádia vepřorého k
1:14—160, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 3. března 1900
pšenice 10:40 10-80, žito 9-60, 9-90, 1040, jedmen 0:00
oves, 470 5-60, hrách 14.40 24-00, čočka 32-00 86-00
vikev 0— 0—, jábly 18-—, 22-— kroapy 30:— 48—
brambory 2-60 8-00, vejce (kopa) 8-00 0-00, máslo 2-00,
2:00, tvarob 24 h, maso hovězí k 128, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1-44, maso skopové k 112, se
no k 6.00, sláma k 3-—, k oves 13:40,

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vo středu dno14. března1900, o 2. hod.odpel.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHková tří

da č. 300- I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukap, | Dr.František Reyl,
předseda. jednate'.
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ž Výhodná koupě
e

ž VÝDOLNÁ ZDUDŮ;

“. kupeckých regalů, pultů, .
a, A portálu z tvrdého dřeva.

„ K doptání v cukrářství a"»

= JOSEFA FIALY ©
" za hlavní trafikou. a“

"" ".a"
Hledají se osoby

zachovalé
ku podomnímu prodávání pleteného zboží při do

brých podmínkách. Bližší sdělí
Václav J. Kotík,

mechanická pletárna v Hradci Králové,
nábřeží císaře Františka Josefa I.

Hospodářství
z volné ruky na prodej
ve ae 87 korců polí a Juk. Jednu hodinu

ved oné od Hradce Králové a půl hodiny odraží.

Po přání koupěchtivých s živým a mrtvým
inventářem. K doptání v redakci „Obnovy“.
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Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

: Varhany
soustavy kuželové a pneumatické, lahod=
ného zvuku s důkladného provedení s prak
tickým zařízením hracích stolků doporu
čuje (taktéž harmonia, piana a veškeré hu
dební nástroje) majitel c. k. výsady a zá
služného kříže hudební akademie belgické

Bed. Čapek,
stavitel varhan a harmonil

v Poličce.

zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí s reme
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále plímé, volné a
zdravé držení těla, jakož i vkusné padmutí kalhot a lze

jel vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž byoflíku neb nějské další úpravy bylo třeba.
Přesvědčení zjistí netušené výhody.

1 kus ku ! kalhotám
6 kusů zl. 3— zasílá franko majitet c. k. privilegie

Ludvík Knepr
w Hradol Králové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.

Begonie, hlísy v 5 hlavních barvách a báječně
krásných tvarů a odstínů, květy krásnější kamelií až
16 em. v průměra plné po 18 kr., 100 menších za
6 sl., jednoduché 12 kr., menších 100 za 6 sl.
Výstavní výběr (zvláštnosti) po 40 kr.

| Lille zlatá 40 kr. Glosinle, Taberosy, Ji
Hnky kaktusové po 12 kr. Cans Thomayerovi
nové zcela nízké bohatě kvetoucí 18 drabů po 12 kr.

Montbretie, Gladioly, Hyacint letní Ane
mone po 6 kr. Praeparované palmyoddivýchk ne
roseznání 7 až 18 listů 3 až 8 sl.

Obsl a návod posýlá zdarma.

Josef Suza v Potštýně,

KARNNNRRRNNNANNNNNNNU
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. TD.

doporučuje se P. T. duchovenstva a pa
tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách ikresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmárnější. 269

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

o obdržení 60 kr., 3 kusy zl. 1:60,

F. 9. NOVOTNÝ, Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisiceré pochzalné úsudky.

nými rozpočty.

KANNRRNNNLNNNN
x

NRNNRA

Ceny mírné.
Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.

ÚZY"Y(dramá zzánla:Kotva.
L

INIMENT.CAPOICICOMP,
z Riohtrovy lekárny v Praze,

©

Šeobocaě oblíbený tento

domácí prostředek
žádejvždyjen vpůvodníchláhvích)
naší ochrannou známkou „kotvou“
z Rioktrovy lékárny. Buď opatrný a«

STI)přijmi jen láhve s touto ochrannou*
) známkou za původní přípravku. ©

eRlcktrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze,

Aoan dbuiitnaitnolle

MLDDDPDDDPSDdl

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 otříbřené začseruší
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác . Opravy
snovazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle6.
našlou ge již svěcené ge styrzenímJeho biskupské Mi
losti. Starý závod mój může se vykázati četnými pochvál
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje seted k aa
kou a opravě kalichů, monstrancí,ciborií, relikviář
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Akciový kapitál: 20 milionů korum. Reservní a pojistné přes 7,500.000 korun. Adresa pro telegramyŽivnostenfond
pošt. spoř. uher. č. 5916. Telefon č. 6.Účet v clearinku

ská Pardubice. Účet v clearinku pošt. spoř. rak. č. 830.889.

A Koupě1 prodej Po Zálohy (půjčky) Obstarávání Konvertorání4 obtain © E53
© všech druhů losů, cenných na Wřechnabankovní místa na cenné papíry a sboží vinkulací a dorinkulací. p ů 1 ček é ba p

E papírů, akcií, priorit, zá. u- 1 cizozemeků. za mírný úrok. 2© stevníchlistí, devisa valut, Zvláště čilé spojení —=— hypolekárních a komu- E z

je s Amerikou. Eakont směnek Přijímání vkladů nálních. ÁBA

k Výměna a oskont ajich umísťování(domicily).na MP knížky,na Velkoobchod ŠE0ítaženýchzástavníchlistů, pro bursuPražskoua Ví- = pokladničnípoukázky ba
obligací a veškerýchku- deňskou za podmíneknej- Usehování cenných v běžnémúčtě a na účet oukrem a petro- S5ÉB

É ponů. výhodnějších. papírů. girovýproti vydání cheků. lejem. 2 6„m—— K
Oltáře,sochyaj.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Syohrově (Cechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

V...
XXX

Na malířství
pokojů přijmese hooh do učení
s celým zaopatřením, kde 8 ním bude
jako s vlastním dítětem zacházeno.

Josefa Šrámkova,
závod malířský.

Dlouhá ulice čís. 99. v Hradci Králové.

KXKKXKXAKŮ

JOSEF ŠTEPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubioioh

opravuje jakož i nově slaví

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

vedení a v cenách velmi levných. i

A> Prvníčeská"i
ová harmoniezaří

a
Rud. Pajkr « spol.,

v Hradoi Králové,
toho druhu v Aiskoveku-Uhersku jediná.

©

Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cenaod 60 zl. výše. —Na
splátky od 4 zlatých. —Záruka
pětileté. —IIlustrované cennfky

franko a zdarma.

dálová barmonla

za24zl.e
e šicí stroj

vysokoramenný k dostání

a J. V. Radouše v Chrudimi.
PŮ

Najlepší prášek pro dobyink,
Barthelovo vápno ploní.
Rus. pat. Maz ua ©
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadio na kopyta s vozy,

nejlevnější u

M. Barthel 4 Co, Vídeň,
Keplerova ulice č. 21,

Popis sdarma. ————

OOOO00000000



X Stavební truhlářství.
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Roškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
a všech „kostelních paramentů.

= Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku
: "86 na požádání franko zašlou. ©

kabetue sododoooo eo ooČodoo ode 0 B O

NL18:8:1vlLA
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KLÁKKÁHÍC

Weg“ Humpolecká <“SUKLA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky s čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

e Humpelci.
Vzorky k nahlednuší franko.

Tolorram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

UND“zprvéruky"PE
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost ručí.

Nabízím a dobírkou znsýlám (též dle úmlnvy):
22 metrů kanafasu znamenitého 76 cm. . zl. 440
30 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. —,640
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8.. . „ $—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8. —.„ 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotišj.jen —.. . „ 825
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a61—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90aži—
6 ručníků damaškových, květovaných . . sl. 1*20

12 utěrek na nádobí . . . . - « 96, 1-20, 1750
1 sukně fianelová . . . <. < + + * * —"90
1 sukně gryzetová velká 1—

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se zasýlá.

Levný nákuepro školy, ústavy, spolky, obce atd
Cepník s vzory zdarma a franko.

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

Cognac z víns ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

SSlivovwioi sterou 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 1 zl. ve velkém prodává do Prahy v
značném množství dováží, nemůše 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 dětají se v cenách vlastních.

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.

OaB>1Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 26 litrů sleva 15 pro

cent.

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou

Vydrovy
Jm

kávy
zitně!

"

Jan Horák
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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!

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

zaloš. již r. 1869.,rozšíři) 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 varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mj nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. 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 rejstříků, Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprava 86 provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer

Specielní obchod
k latovským prádlem.

Pro pány 1 dámy:
Košile bílé. — Trikové. —Pravé jágrovky.

Velký výběr
novetinok kravat, limců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámokých vlněných no

votinek, nejjemnějších barchetů

flanellů otálobarevných,

Výbavy pro nevěsty.

I jid., viněných ručníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



Důkladnya levnýnábytek2:2% J. Matějče
SKLAD,Divadelní ulice Hradec Králové. <b> Dílna na SlezskémPředměsti.

———
Opuštěná

Kruhová vzdělaná dívka, (ČC.k práv,AssiorazioníGeneraliv Terstu.
z vážené rodiny, $ Založená roku 1831.

sama na sebe odkázaná, =—=
a representaceschopna,a P.T.

vazevdářatví obema i “ Dovolujeme sl tímto všeobecněznámo učísiti, je jeme s76s ství obeznalé, 24

Č | R n a zvláštědobrákuchařka, krajskéjednatelstvípro HradecKrálové« okol
Bením. prosí velece du. úprásdněné následkemúmrtípana Theodora Peřinyodovudalínyní pece. —*
chovenstvo o místo ho- . o. . outníkovi

poblíž většího města v již-Š | "tábídkypodšitoa: |($9| um Františku Koutníkot
ních Čecháchje na prodej68| "7"ret Zo Z o o R eatčevadechodborodh,toš

za levnou cenu a ARORAm ošonyohvnámispoleěnostůtoi "řek Všeob.prot
úrazyPOhovanÍAPeoo hrupobitnía úkolevouspe.
lečnost v Budapešti pro obchodkrapobitní.

Aby středisko východních Čech stalo se také střediskemnašehoBližší zprávy u administrace

t 1. pod známkon:„ HS“

S animálnía minerální.
Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,

obchodu, získali jsme pana ,

O)

SITU y L Rudolfa Koutníka,"kterýž do organisece krajského jednatelství vstoupí jako

X marinovavé. MF inspektor“
ý né úpravy a chuti a lehož úkolem bude, státi k službám klientely naší v Krslobradecko

v krabicích po 6, 12 a a okresích okolních, jakož i pěstovatí co nejdůrazměj obchod životní,
28 Kor. zasílá na dobírku jehož národohospodářekývýsnam čím dále m v panání docháníi Doporuč roto obe onejlépe,žádajíce uctivě, a

nebo ko předem o valecténéobecenstvova všech pRílitovacíchshlešitostech s plnoudů.věrou k nim se obracelo a ocbotných služeb jejich co nejvíce poušivale.

$ V PRAZE, dne 10. února 1900.
8 úplnou úctou

Vrohní jednatelství pro Česky.

uperfosfáty Rybářský spolek
v Jamném

u Jablonného n. Orl.
Obchodoíkům a restan

zaručuje nejrychlejší výsledek,největšívýnosnost ALE) 0%- 00
Nevyhnutelné k jarní sotbě,

nedésejinýmfosforečnýmhnojive1 spo- OOOO00000U000000000C0OC V V k
lehlivě nahraditi. o ' a08 U

: . 0 a 4
Dan Bolldrasolnaté,kealnii,opoci- eškeró původní Šicí stroje školkářskýúlníhnojivaprokulovinyaobilí. -| uPamět

Poštornskou sádru superfosfátovou j Í : níku
k vrchnímuhnojeníjetelišťa konserv.chlévakémrvy pro domácnost a živnostníky u Chlumce“

pícní vápno,
dodávají s přesně zaručeným obsahem,

věude soutěže schopné:

dodává pod G-letou zárukou, též na splátky nabízíprozama:AjarnívyseA bertB.Stourač,8|arie
loty, křoviny ozdob.Ko ředí

Továrny na um. v Břeclavi- : di strom

hnojivaa krse:| OGARANÍ>očoréoLáska ve Svitavech. SAEmnaoenůsícenarosicnu sírovou. . u Rostok. : P- zásobě.LevnécenyVýborné
, Cenníky zdarma. Cestojící se přijímají na stálý plat s na provisi. |v y.

Ústřední kancelář W PRAZE Jindřišská ul. 27. | zboží, Poučnýcenníkzdarma.
( zetejsletetokkooiesiee=kÉ

a L L L
DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřu 1. dubna na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený

6 závod voškerým zbožím ozdobným a palaniorním
jakož i přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.

9 Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů.
O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

( Petr Kopal a spol. )UMUMUMNOU
Majite: a vydavatel Folitiocke družstvo tiskové v Hradoi Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábi.— [iskom Disk.knintiskárny V Hrado:Králové,



Stanovy družstva rolnického skladištěv Jaroměři.
V době, kdy v Čes. Skalici, v Rychnově, Jaro

měři, Kouřími, Kolíně, Čáslavi, Pardubicích, v Králo
vé Hradci atd. obilní skladiště stávají se skutkem,
anebo na jejich zřízení vážně se pomýšlí, nebude od
místa seznámiri rolnictvo podrobněji se stanovami
„Družstva rolnického skladiště v Jaroměři“
které dle

$1. je zapsané společenstvo s ručením
obmezeným, má ové sídlo v Jaroměři, obilní skla
diště na nádraží Josefov-Jaroměř, a jeboš činnost vzta
boje se na okres Jaroměřský, pokud se týče i na
sousední okresy.

Dle$ 2. účelem družstva jest pečovati
o blahobyt svých členův a pečovati hmotné o jich
hospodářství a živností. Cíle to chce dosáhnouti: 1.)
sřízením obilníbu skladiště; 2.) prodejem a nákapem
hospodářekých plodin a potřeb svých členů; 3.) pod
porováním a zřizováním podniků zemědělství pro
spěšných.

8 3. Družstvo je zřízenoDa dobu neurči
tou t.j. (trralou) s počet jeho členů není obmezen.

$4. Členy družstva mohoubýti osoby
plnoleté a zachovalé, muži i ženy,

8 5. Představenstvoje povinnovósti členaký
rejstřík, do něhož se zapíše jméno, příjměnía stav
koždého člena, den jeho přijetí, po případě oznámení
jeho vystoupení a vyloučení, počet podílů, jich spla
cení neb vyplacení.

$ ©. Vyloučení nastane písemnou výpovědí ve
škerých závodních podílů nejpozději v prosinci účet
ního roko, přestěhováním se mimo obvod družstva,
úmrtím, vyloučením, přepsáním závodních podílů na
jiného člena s přivolením téhož a představenstva
družstva.
„- 87. Vyloučen může býti člen, neplní-li

povinností stanovami na se přijaté, nebo prokáže-li
de, že jednání jeho příčí se zájmům dražatva. Vylou
čení musí nastati, pak-li člen upadl do konkursu neb
dán byl pod kuratela, byl-li trestán pro činy zisku
chtivé, pak-li zjevně nepoctivě proti družstvu jedná,
zejména je-li zjevně vinnen falšováním výrobků ho
spodářekých, družstvem dodávaných.

$ 8. O vyloučení ae usnese představenstvo a
osnámí je písemně.

8 ©. Vyloučení členové nemají dle $ 68. nároku
na reservní fond aniž na jakékoli jmění draožetva. Zá
vodní podíly vyplatí se vyloučeným 18 měsíců po vý
povědi a po dokončení účetního roko.

$ 10. Členové mají právo: a) dodávati
své vypěstované plodiny hospodářské, zejména obilí
do skladiště dražetva ku vyčistění, roztřidění a spo
lečnéma prodeji; b) podílu bráti na společném ná
kupu hospodářekých potřeb; c účastniti ce valných
hromad, hlasovati, voliti, volit se nechati a návrhy a
dotazy činiti. Každý člen má ohledně ku počtu jeho
podíjů závodních pvuze jeden hlas. Hlasovat: Ize osob
ně s nikoli plnomocenstvím.

$ 11. Členové jsou poviuní: a etanova
mi družstva se říditi, zájmy družstva podporovatí a
hospodářské potřeby všemožně družstvem si opatřo
vati; b, všechny dle těchto stanov a valnou hroma
dou vyměřené poplatky správné platiti; c) za závaz
ky dražstva račí svým podílem (t. j. 5 zl.) a jedno
násobným obnosem téhož; d) nesmí býti členy jiných
podobných družstev; e) musí se říditi ve všem i před
Pisy jednacího řádu.

12. Ručení vystouplého, neb dědiců umrlého
vá ještě plný rok po uplynotí účetního roku.

913.Záležitosti družstva spravují:1.) předatavenstvo; 32.) skladník; 8.) dozorčí rada;
4.) valná bromada. Dle potřeby mohou býti přijati
též úředníci a zřízenci. Členové představenstva a do
zorčí rady zastávají evůj úřad jako Čestný a mohou
si dáti nahraditi jen hotové výloby, jež echválí před
stavonstvo. Obchodvredoucímu (zde skladníkoví) náleší
sa jeho úkony valnou hromadou ustanovené odškod

nění. lenové představenstva, dozorčí rady jakož i
obchodvedoncí zachovávejtež o záležitoste h družstva
naprostou mlčenlivost, pokod stanovy nebo jednací

výminek nepřipouští. Všichni, z jakéhokoliv dů
vodu naprosto neb dočasně vyloučení členové před
stavonstva, dozorčí rady a obchodvedoucí jsoa povinní
záležitosti jim svěřené předvedovi a svému nástupci
v úřadě řádně předati, o čemž budiž v každém pří
padě zvláštní protokol sepsán.

14. Pro představenstvo, dozorčí radu a pro
valné hromady budiž pořízena stránkavaná protoko
lární kniba, do niž jednání a jmenovitě veškeré usne
sení přesnězapisovatel zapíše a přítomníčleno
vé protokol podepíšou. Nablížeti v protskol o valných
hromadách je volno každému členu, jakož i správním
úřadům.

$ 16. Představenstvo sestáváz předsedy
družstva, jeho náměstka a tří dalších členů, kteří
s mužských členů dražstva voleni jeou a kteří do
hromady mají míti úplnoa znalost jednotlivých odvětví
obchodních a poměrů obyvatelstva v obroda dražatva.
— V prvém roce odstupají z předsednictva dva čle
nové, jichž jména losem se určí; od té doby vysta

vati budou členové dle pořadí, v js 6m byli zvoleni.
pstouplí setrvají v úřadě, až jejích nástapci nastou

pí, ale mobou býti sami opět zvoleni.

Ď 16 Člen představenstva i celé představenstvo,jednají- proti ustanovením zákona o společenstev,
stanov nebo jednacího řádu a poškozují-li družstvo,
mohou býti svých úřadů zbavení. Valná hromada má
právo kdykoliv jmenování jednotlivých členů předsta
venstva odvolati.

817. Doplňovací volba představen
stra t.j vystouplých neb zemřelýchjeho členů pro
vede valná bromada do 14 dnů; doplňovací volbou

svolený úřaduje jen po doba kterou by byl ještě
jehopředchůdceúřadoval. „P jé

$ 98. Nově zvolení členové předata
venatva musí býti hned do rejstříkaspolečen
stevního ohlášení; k tomu účeli se přiložíjako
legitimace volební protokol a současně se přiloží no

tářem neb soudem ověřený podpis členů představenstva.

$ 80. Podpisování firmy napsanénobvy
tištěné vykoná předseda neb jeho náměstek a jeden
člen představenstva.

5 80. jednáo právech a povinnostech
předatavostra a ozastoupení družstva
týmž, Představenstvo zastupuje družstvopřed sou
dem i při všech jiných jednáních, v právních roze
přích a přivalných hromadách. Představenstvo má
právo žádati kdykoli za svolání schůze dozorčí rady
a na svolání valné hromady se usnášeti.

$ 81. Předatavenstvo provádí zákonem o apole
čenstvech nařízená povinná ohlašování, stará se o
řádné vedení knih a rejstříku členského; b) usnáší
se o přijímání a vyloučení členů; c) usnáší se o
všech záležitostech družstva v rámci stanov a jedna
cího řádu, vyžádá si dle poffeby souhlas dozorčí
rady neb valné hromady; d) vydává za družetvo zá
vazné spisy a listiny, uzavírá amloavy o půjčkypokad
toto právo nepřísluší dle stanov valné hromadě; e)
jmenovati úředníky a zřízence v mezích plné má právo
moci valnou hromadou dané; k uzavření eložebních
smlav pro trvalé ustanovení jest však třeba sonhluaa
dozorčí rady ; f; míti dozor na vedení knih, pokladny,
skoošeti pokladní závěrky, pečovati o bezpečné ulo
žení a zúročení pokladní hotovosti, jakož i se starati
o přesné splácení zápůjček; g) skoušeti každého roku
vždy před 1. říjnem bilanci, účet se zisku a ztráty,
jakož i roční účty sa uplynulý rok a je předložiti v
téže lhůtě s příslašnými návrby dozorčí radě ($ 62...

9 22 Představenstvo má při všem jednání a
obchodech zachovávati bedlivout řádného kupce ve

smyslu obchodního zákona a musí se všech odrášných
obchodů vystříhatí.

$83. Schůze představenstva řádné
konají se vědy měsíčně, mimořádné avolá předseda dle
potřeby neb když toho nejméně dva členové předsta
vepstva řádají. Skladník účastní se schůzí předsta
venstva 8 poradním hlasem.

$ 24. Usnesenípředstavenstva jsou platná, jest
liže stala se v řádné valné schůzi většinou všech čle
nů představenstva, byla Ji do protokolní knihy zapsá
na a podepsána. Týká li se usnášení některého člena
představenstva, jeho ženy neb dětí, po případě sklad
níka, tedy se dotyčný vzdálí. K uzavírání smluv se
členy představenstva nebo s obchodvedoucím jest po
třebí souhlasu dozorčí rady.

825 Úřednídny představenstvajsou
náležitě určité a vyhlášené, kdy povinen je přítomen
býti předseda neb jeho náměstek, jeden člen předsta
venstva a obchodvedoucí. Dny a hodiny, kdy sklad
ník nebo jinf sřízenci družstva zaměstnáni býti mají,
vrčí rovněž představenetvo.

$ 26. Povinností předsedy drušatva
je, říditi dle stanov a jednacího řádu veškeré záleži
tosti dražetva. Má druhý klíč od pokladny, již spo
lečně s obchodvedoucím otvírá a zavírá a je 8 ob
chodvedoucím za jmění družetva, za živý i mrtvý ma
terial a za přísné vedení záležitostí dražstvu zrdpo
věden. Má zejména jako vlastní ředitel dražatva uacho
vávati pečeť drožstva, podpisovati listiny spolku, pe
čovati o'plnění veškerých povinnosí družstva i zřízenců,
vydávati pozvání k mimořádným schůzím představen
stva a k valným bromadám družstva, při nichž jme
nuje též zapisovatele; ve valných podzimních hroma
dách podá zprávy o stava družstva, o činnosti před
stavenstva a jiných orgánů družstva.

S87. Předsedu zastupuje dle potřeby
náměstek, který a členy představenstva je povinnen
spolupůsobiti při obstarávání potřeb a záležitostí
dražstva, jakož i při dozoru.

$ 28. Skladník obchodvedoucí)obstarává
vedení knib, kasovní a kancelářské záležitosti draž
utva dle ustanovení jednacího řádu; skladník nesmí
býti ani členem předetavenst7a ani dozorčí rady aniž
musí býti členem dražstva. Schválení smlouvy se
skladníkem podlebá souhlasn dozorčí rady.

$ 20. Valpá hromsda může kdykoliv — bez
ujmy nárokův případných na odškodnění — jmenování
obchodvedoocího skladníka odvolati. Nemůže-li tento
pro nemoc neb jinou příčinn úřad zastávati, je-li ná
sledkem neplnění povinností skladník snspendován,
má dozorčí rada zatím řádného zástupce ustanoviti.

8 30. Povinností obchodvedoacího
skladníka je a) býti přítomenschůzím předsta
venstva a v úřední dny, vyřizovati dle předpisů úene
sení představenstva a v základě usnesení představen
stva vydaných poukázek předsedy příjmy a vydání
družstva přesně zapisovati, b) pokladní hotovost a
cenné papíry v pokladně dražatva společně s předse
dou opatrovati, všechny spisy a listiny nechovávati,
c) kaiby a rejstřík členský dle pravidel jednacího řá
du vésti, d) měsíční pokladní závěrky, jakož i roční
účty, účty zisku a ztráty a bilancí v pravý čas se

stavovati, e) korespondenci družetva opatřovati, f) ppřeblídkách obchoda a pokladny představenatvu a do
zorčí radě výsvětlívky dávati.

$ 31 Ostatní úředníky přibírá obchodve
doucímu dle potřeby dozorčí rada; představenstvo má
právo zatimné síly všeho druha přijímati a odměnu
jich netanoviti.

S 32. Dozorčí rada sestává z 10 členů,
které voli a dle potřeby rozmnoží valná bromada pod
zimní. Každého roku vystupnje polovice dozorčí rady,
kteří vytrvají v úřadě aždo nastoupení nástupců.

S 33. Valná hromada může kdykoli člena neb
členy dozorčí rady úřadu zbavíti a dle 6 34. sa vy
s:oaplé v mimořádné valné hromadě nástopce jich
z'oliti na zbytek jich úřadování.

3 36. Legitimace členů dozorčí rady děje se do
týčným volebním protokulem o valné hromadé sepsa
ným. Dozorčí radu zastupaje předsedající, jeho ná
městek neb někrerý člen její dozorčí radou určený.

$ 36. Dozorčí rada bdí nad vedením záležitostí
dražstva, má právo v akce a pokladní knihy družstva
nahlížeti, pokladní hotovost p žadovati, veškerý ma
teriál a inventář drožstva prohlížeti a veškerá vysvět
lení požadovati. Proti členu představenstva neb sklad
níkovi, který povinností neplní s proti nim 8e pro
hřešuje, má důrazně zájmy dražstva bájiti a úřadů
jich zbavíti. K doplňovací volbě na jich místa svolá
do 6 dnů valovu bromada. Dozorčí rada má právo
koykoli za svolání scbůze představenstva nebo valné
hromady k vůli hájení zájmů družetva žádati.

$ 37 Dozorčí radě náleží zejména: a) vydatí
pro představenstvo a skladníka jednací řád v základě
nařízení valné hromady, po případě ustanoviti sklad
níkovi zástupce; b) zkoumati roční účty a bilance,
přezboušeti navrhy o rozdělení zisku do 1. listopadu
a podatí valné hromadá o tom zprávy; c) usnášeti se
k návrhu představenstva o udělení zmocnění téma$
k zavření takových amlnv, které dle ustanovení ata
nov neb jednacího řádu schválení dozorčí rady jsou
vybraženy; d v právníchrozepřích proti členu před
stavenstva, na jichž vedení valná hromada s uenesla,
družstvo zastupovati; e) pravidelně 4krát a mimo
řádně nejméně jednou do roka předsevzíti přehlídka
pokladny a podniku; f) přijímati členy z obcí okresů
sousedních mimo okres jaroměřský.

$ 38. vypočítává podrobně, co má všecko do
zorčí rada přehlížeti, zda-li správně se jedná vůči
úřadům, závodu a členům i úředníkům jeho, zda-li se
správně zachovávají stanovy, předpisy a jednací řády.
O každé přehlídce pokladay závodu badiž sepsán pro
tokol, v kterémž sbledané vady jednotlivě uvedeny
buďteš

$ 39. Dozorčí rada je dražstva za správné vy
konávání taro nvedených povinností zodpovědnaa její
členové ručí za úkoda, kterou neplněním svých povín
ností byli způsobili.

$ 40. jedná o schůzích a nenášení dozorčí rady.
Předsedající neb jeho náměstek rozenýlají ke uchůzím
pozvání s arčením denního pořádku a doby; předseda
smí schůze avolati, kdykoli toha potřebu uzná — vedle
řádných schůzí.

$ 41. K platnosti nanesení dozorčí rady je třeba
přítomnosti většiny členů dozorčí rady, větěrny jich
blasů a řádného zápisu nenesení, Týká-li se uenášení
člena dozorčí rady, jeho ženy neb dětí, vzdálí se
tento ze schůze.

$ 42. Práva, která členům družstva
v záležitostech jeho přísluší vykoná
vána jsou valnou hromadou, jíš všichničle
nové mají právo se súčastniti.

S 43. Řádná valná hromada koná so
každoročně nejpozději v drahé polovici měsíce lieto
padu. Řádnávalná hromada může se usnásti též na
odbývánímimořádné valné hromadyv květnu,
avšak taková se může i v jiný čas odbývati na žádost
nejméně desetiny členů družetva, pak na svolání před
stavenstva neb dozorčí rady. Účel a důvody avolání
mimořádné valné hromady 8e ndají písemně.

S44. Pozvání k valným hromadám děje se
svláštním oběžníkem a veřejnou vybláškou s udáním
doby a denního pořádku. Ti, kteří k svolání valné
bromady jsou povinní, mohou dle zákoaa i pokatami
k tomu přidržení býti. S 29. zák. o epolč)

S 45. Lhůta mezi svoláním a odbýváním valné
hromady obnáší 8 až 14 dní; kd:by se však mělo
jednati o rozpuštění družstva, obnáší 14 až 30 dní.
Řádné valné bromady musí býti svolány a odbývány
v čas přesně pro ně určený.

S46.Dennfpořádekvalných hromad
určuje avolavatel; v týž všal: baďtež pojaty veškeré
návrhy, které učiněny byly představenstvem, dozorčí
radon neb nejméně čtvrtinou členů družstva a svola
vateli před rozesláním pozvání známy byly. O věcech,
které na denním pořádku nejsou, nelze se v téže valné
hromadě usnášetí.

S 47 Zpravidla předsedá valným
hromadám předsedaneb náměstek představenstva
a v případu jích zaměstnání předseda neb náměstek
dozorčí rady; ti předsedují též, má-li se jednatí o před
sedovi neb náměstkovi představeostva. Dle potřeby
může i jiný člen družstva valné hromadě předsedati.

S 48. Usnášení a hlasování řádně svolané hro=
mady může se díti za jakéhokoli počtu členů, vyjí
maje případy, kdy ae jedná o změně stanov nebo zá
niku (rozpuštění) družstva.

S 40. Usnášení valné hromady je závazné pro
všechny členy družstva Hlasování děje se povstáním
neb pozvednntím ruky. Je-li předseda v pochybnosti,
neb usneseli se valná hromada o tajném hlasování
hlasuje se lístky. Předseda rozhodoje jen při rovnosti
hlasů. Hlasy prčítají sčítatelé.

S 50. Valná bromada volí členy představenstva,
dozorčí rady, po případě i obchod vedoncího. Hlaso
vání se může dít: aklamací, ale přeje-li ei to jediný
jen člen, hlasuje se lístky.

S 51. Předseda a náměstek představenstva volí
se odděleně, členové společně; totéž platí o dozorčí
radě. Obchod vedoucí volí se zvlášť Sčítatelé oznámí
výsledek klasování. | N=docílí li se při první volbě
většiny, nastane užší volba; při rovností hlasů roze
hodaoje lo», který vytáhne předseda.

S 62 Práva valné hromady. Náležíjí
vrchní dohled a rozhodnutí ve všech záležitostech
družetva. Z-jména ji náleží: ustanovit odvětví ob
chodu drnžstva, vydatí o tota všeobecná ustanovení,
stanoviti počet závodních podílů a podmínky pro sú
častnění su některých udvětví obchodních; vydávati
ustanovení o placení jistot $ 6G.), osnášeti se o ob
chodním epojení a jinými podobnými družstvy, pokud
stanovy toho již neurčují; rozhodovati o koapi neb



prodeji realit a provedení staveb; b) dohlížeti na
veškeré záležitosti, jmenovitě na činnost dozorčí rady
a určovati pro její pravidelné schůze dobu; c) uané
Jeti se v kašdé řádné podzimní valné hromadě o schrvá
lení výročních účtů a bilance za nplynulý rok, kterak
se ziskem naložiti, jak ztráty uhraditi, jakož i spro
štění zodpovědnosti obchodvedoucího (skladníka) a
dozorčí rady; d) složení účtů a vedení obchodn;
e) stanoviti nejvyšší obnos vypůjček spadajících v prá
vomoc představenstva; e) povolovati náhradu obchod
vedoucímu za jeho výkony; f) určovati výši sápisného
pro nově přistapojící členy; €) rozhodovati o všech
stížnostech na vedení obchodu podaných a nastane-li
toho nutnost, jmenovati jednotlivé členy představenstva,
dozorčí rady. obchodvedoucího a b) usnášeti se o tom,
má-li proti členům představenstva nebo dozorčí rady
apor býti zaveden. ch) Má-li valná hromada vésti
spor se členy představenstva nebo dozorčí rady, jest
sastoupena plnomocníky, valnou hromadou zv0 enými.

8 83. Dražetvo opatřoje wi prostředky provozo
vací: a) závodními podíly členů, b) jistotami, a ©)vý
půjčkami.

$ 54. Každý člen je povinen zaplatiti nejméně
jeden závodní podíl v obnosu 10 korun (5 zl.); počet
dalších podílů ustanovuje se dle počtu dodaných me
trických centů obilí do spolkového skladiště a sice lze
dodati na každý podíl nejvýše 80 metr. centů obilí.
Počet podílů není omezen a tyto se zůročí 4 procenty.
Podíly se mohou písemně převésti na jinou osobu se
svolením této a přestavenstva. Závodní podíly mohou
se vypověděti nejméně 18 měsíců před uplynutím účet
ního roku písemně předsedovi, který o tom vydá stvr
senka. Vyplácení vypovězených závodních podílů děje
se rok po schválení účetní závěrky, v který se vypo
vězení platným stalo. Výjimečně může valná hromada
odročiti vyplacení podílů určených pro jednotlivá od
větví. Při rozchodu (rozpuštění) družstva vyplatí se
závodní podíly po uspokojení všech věřitelů.

8 66. Členové poschválení stanov přijatíplatí
v prvním roce zápisné 1 zl.; kteří přistoupí později,
zaplatí zápisné ve výši ustanovené válnou hromadou.
Zápisné připadá reservnímu fondu a nevrátí se tomu,
kdo z družstva vystoupil neb byl vyloučen.

$ 66. K pojištění řádného plnění všech smluv
mesi členy družstva a dražstvem uzavřených, může
valná hromada pro jednotlivá odvětví jako podmínku
súčastnění se na nich naříditi zřízení jistot. V případu
vyloučení člena vyplatí se témož pohledávka jeho na
jistotě v stejné době a týmž spůsobem jako pohledá
vání jeho ns závodních podílech. ($ 54.)

$ 67. Představenstvo je oprávněno v mezích
valnou hromadou ustanovených dle potřebý vý
půjčky uzavříti ($ 62. b.). O uzavření vypůjček, jež
tyto meze překročují, rozhoduje valná hromada.

S 68. Při provozování obchodu budiš se vy
stříháno všech odvážných obchodů. Zásada hotového
placení budiž se strany členů přísně dodržována.

S B9. Představenstvo je zmocněno ve erozamění
s dozorčí radou ustanoviti některý peněžní ústav jako
místo platební. — K provedení jednotlivých účelů
družetva může ac toto v základě usnesení valné hro
mady s jinými podobnými dražstvy epojiti neb k němu
přistoupiti.Družstvo podřizuje 80 rovisizemského výboru království Českého.
Tato revise vztahuje se na souhlas se stanovami nebo
každé jich změny jakož i na pravidelné zkoušení a
přehlížení vedení závodu pokud týká se dodržování
stanov a korrektního vykonávání povinností orgány
družstva.

Paragrafy 60., 61., 62., 63, 64., a GB. jednají
o sestavování, skoumání a schvalování účtů. Před.
stavenstvo musí echválené roční závěrky a bilance
oznámiti.

866 jedná o rozdělení zisku. Zčistého
ziskn jest především 10 procent k reservnímu fondu
přiděliti, pak část k zúrokování podílů obrátiti. Zbytek
gisku rozdělí ve mezi členy družstva dle jednotlivých
druhů obilí po usnesení valné hromady.

8 67. Eventnální ztráty nabradí se především
s reservních fondů a nestačí-li, odepíší se S usnesení
valné hromady ze závodních podílů.

68. Reservní fond, do něbož mimo 10 proc.
z čistého zisku plyne i zápisné členů přijatých po
schválení stanov, má dostoupiti výše zaplacených zá
vodních podílů a na této výši budiž udržován. Mimo
to buďtež k němu i další příspěvky dle poměru ceny
a nebezpečí ztráty výrobků ku prodeji dodaných při
kazovány. Reservní fond budiž odděleně spravován a

uložen buď v cenných poplrech sirotčí jistoty pošíva
jících aneb v ústavech peněžních jistých a důvěryodných. Reservní fond je vlastnictvím družstva. Čle
nové nemají osobního podílu na něm a nemohou proto
též rozdělení jeho žádati.

S 60. stanoví, že vyhlášky podpisují starosta
neb náměstek a v případech $$ 38. a 46. dotyční svo
lavatelé. Veřejné vyhlášky vyvěsují se na taboli spo
Ječenatva v Jaroměři a uveřejněním v časopisech, po
případě se oznámí členům oběžníkem.

8971. a 78. jednají o změně stanov
valnou hromadou.$ 73 jedná o zřízení, $$ 74. až
76. o dobrovolnémzrušení a rospaštění
družstva, $977. 78. olikvidaci družetva.

d 70, Ve všech rozepřích týkajících se některébo členas družstvem s jedné strany nebo členů
družstva mezi sebou na straně druhé nastoupí řízení
soudu rozhodčího při nichž použito budiž ustanovení

886, 5vž a 595 zák, od 1. erpna 1895 č. 113 Ť. z.

zhodčí soud volí si od případu k případu stranysamy a sice, mají li spor členové družetva mezi sebon,
tito wami a bezprostředně aneb, je-li ve sporu družstvo
s některým svým členem, družstvo a tento člen a to
jmenuje každá etrana dva rozhodčí, kteří jmenují si
společně předsedu mimo ně stojícího, jednoduchou
většinou hlasů. Rozhodčí soud, který ku projednánía
rozhodování sporné věcí řízení ustanoví, je vázán
uvedenými zákonnými předpisy. Rozhodčí smí strany
jakož i svědky a znalce, kteří čobrovolně před ně se
dostaví, vyslýchati pouze bezpřítežně, Nesmí ani vůči
stranám »ni vůči jiným osobám donucovacích pro
středků užíti nebo trestů ukládati. Usnají-li rozhodčí,
še nutno jest zavésti řízení soudní, budiž sa prove

dení jeho požádán příslušný státní soud. Rozhodčí
roshodují prostou většinou hlasů. Prvopis výroku ros
hodčího eouda budiž spolu s osvědčením (potvrzením
o doručení rozsudku (výroku) představenstvem družstvo
uschován. Proti vynesenéma rozsudku rozhodčích jest
volno 14 dnů po doručení výroku u předsedy rozhod
čího soudu písemnéodvolání podati. Odvolacím soudam
jest avas. Téžodvolací sond jest vázán ustanoveními
sákonnými, pokudse týče zamítnutí rozhodčích, vy
řízení a neplatnosti výroku rozhodčího. Roshodnutí
odvolacího soudu má u stren účinek právoplatného
soudního rozsudku.

8 80. ovádí jména členů prvního představenstva
a 8 81 stanoví dobu jejich úřadování. $ 82. má
ustanovení o zátnamo družstva do rejstříku společen
stevního, stanoví, še stanovy a jich změny nahlížeti
je kašdéma členu dovoleno a že představenstvo je povin
no snění a event. směny stanov každému členu proti
náhradě útrat e tím spojených dodati. Představenstvo
musí opis stanov do 8 dmů po jich zásnamu ©. k.
místodršitelství prostřednictvím c. k. okres. hejtman
ství dodati. — —

Uveřejnili jsme blavní obsah stanov družstva
rolnickéhoskladiště v Juroměřijednak proto, že
stanovy jsou velice pečlivě a podrobně sestaveny, že
zájmy podílníků a bezpečnost jejich vkladů jsou
vzorně chráněny, jednak seznámili jsme čtenáře „Ob
novy“ s obsahem stanov proto, aby každý mezi svými

opolnoběsoy za příčinou zřízení skladiště v jejichokresu agitoval a rolníky od všemožných činitelů vy
kořisťované a utlačované přiměl, aby rolníci ve sdru
šení, v mohutném svazu zemědělců a v svépomocí dle
hesla — svůj k svóma — hlelali spásu svého
stavu a prospěch avůj a svých rodin. Napomáhati
rozvoji a blahobytu jednotlivých stavů národa, zna
mená podporovsti národ celý, utužovati sílu jeho ná
rodohospodářskou a moc politickou. Za správce a do
zorce družstev obilních ať ei volí r.lnictvo muže
poctivé, nezištné, zkušené, všeobecné úcty a důvěry
v okresu požívající, kteří činností v obcích svých a
v okresu již ukázali, že zájmy spoluobčanů a okresu
leží jim na srdci zrovna tek, jako jejich zájmy vlastní.

Zvěsti z východních Čech.
Piva se vyrobilo r. 1909 v Rakousku

a v Bosně 19,79<.205 hl, tedy více o 316.206 hl neš
předloní. Pivní daň stoupla v loni o 717.192 zl. a
obnášela úhrnem +57,289,326 zl. Vídeňské pivovary
vyrobily v loni méně piva 148.797 bl, ostatní dolno
rakouské pivovary uvařily v loni méně o 29.:84 hl.
Za to v Čechách a na Moravě výroba piva vzrostla.
V loni uvařeno v Čechách 9,083.607 hl,za něž za
placeno daní 16,818.277 sl.

Zdražení kůží a obuví Veškerédraby
kůše stoupají nesmírně v cenách, jmenovitě kůže, z
nichž se vyrábí obuv. Poslední války španělsko-ame
rická a americko-filipinská jakož i anglicko-jihoafrická
měly v zápětí rozmnožení stálých vojsk a velkou spo
třebu obuvi. Cena kůží se zvýšila o 20 proc. a obe
censtvo ucítí asi brzy důsledky toho v zdražení obavi
o 1 aš 2 koruny.

Cena enkru se zlepšuje a koncemmi
nulého týdne zaznamenával se cukr v Ústí n. L.
25-70 korun čili 12 sl. 75 kr. Jest důvodná naděje,
že ceny cukra bndou stoupati, poněvadž Java své
staré zásoby úplně vyčerpala a k uhražení bude tře
ba asi 600.000 tůn.

Vývoz českého chmele do Německa
stále stoupá a po českém chmeli panuje zvláště čilá
poptávka v Bavorska. Do Německa bylo v loni dove
seno 30.716 metr. centů chmele, z toho 29.000 g z
Rakouska, který pocházel téměř vesměs zČech.

Z Náchoda. Ze spolku pro vystavěnínového
farního chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě. J.B.
M. Edvard Jan Nep. Brynych v Hradci Král. přistoupil
ku spolku pro vystavění nového farního chrámu Páně
av. Vavřincev Náchodě jakožto člen zakládající a
zaslal první roční lhůtu v sumě 100 K na příspěvek
zakládající, za kteroušto skvělou podpora vzdávají se
vysokomyslnému a šlechetnému dárci nejvřelejší díky.

Kéž by tohoto jasného příkladu hojně bylo následováno, aby vznešený účel spolku dříve docílen byl“!
Z Podvysocka, V blízké obci Přítocestála

od pradávna uprostřed vesnice ve středu obecního
sadu kaplička s obrazem sv. Václava. Pan starosta

a tři výboři vesměs evangelíci rozhodli, že kaplička
je věc zbytečná, tedy že se může odstranit, což se
také stalo. Kaplička dalirozbourat a tvrdou hmotou
spravili cestu. To si dovolí evangelické obecní zastu
pitelstvo. Podotýkáme jen mimochodem, že dle úřed
ního sčítání lidu s r. 1890 žije v Přítoce 2:8 katolíků
u pouze 41 evangelíků, kteří však obcí neobmezeně
vládnou. Což nepohne tento případ katolíky, aby se
konečně v obci zorganisovali a domohli se v obecním
zastupitelstva slušného zastoupení? Těch nemnoho
zámožných evargelických rolníků přece většinu kato
líků v obci neživí!

Výkaz za úner 1900.
Členové sakládející platili dle číselpo

10 zl.: 4., 67 — 2 u.
Členové skuteční po 5 zl.: 25 (126),

33., 46 (10—)., 50 (250), 52., 68., 108., 110,
111., 118., 114., 116., 117., 118., 119., 120., 121
(125), 189., 141., 143., 145., 147., 148., 160.,
151 (260)., 152, 184., 187 (250)., 1% (2—),
191., 256 (250)., 207., 307 (10 —)., 320., 330
(250)., 839., 354., 858 — 182 sl. 75 kr.

Přispívající členové po 2 zl.50kr. 12
(62%,).. 31 (62'/,)., 40 (62'/,)., 44 (621,), 62
(62'/,)., 93., 97, 99., 100., 102., 122, 124., 130.,
141., 210., 258 (62'/,), 276., 314, 340., 364.,
866 (—'50)., 358., 869., 372., 373, 383., 386.,

389 Sr 390., 391., 396 (—50), 397.,406(8—)., 407 (1—)., 408., 409. — 75 al. 60 kr.“

Dary na Adalbortinam:
PI. tito pánovédarovali: Jebo Biekapská Milost

Edvard Jan Nep. Brynych, biskap 1000 si.,
Vik. Perdablce po 16 sl.: Fr. Čermák po

10 sl.: Eogelb. Starý, po Ď s1.: Fr. Jirásko, Frant,
Podhajský, Alois Ulbrich, Ferd. Zajíček, po 2 zl., V.
Zdrnig, po 1 sl. 60 kr.: K. Pablásko — 48 sl. 60 kr.

Vik. Vysoké Mýto po 10 sl.: J. Skalický,
Aut. Svatoš, po B sl.: M. Došek, J. Melichar, Josef
Kepke, Jos. Filip, Frant. Zrzavecký, po 2 sl.. Aug.
Richter, J. Huátek, po 1 sl.: Vojt. Balcar, Al. Do
konal — 5l sl. —

Vik. Dolaf Královice sa 100 měfav.ati
pendiam 59 zl 98 kr. 

Vik. Néchod po 2 sl.: Jen Němeček,po
10 21.: J. Dvořák J. Oičenášek, po G sl.: Fr. Pecke,
po Ď 21.: Vínc. Dvořáček, Petr Slavík, Fr. Bskel,
Josef Kribl, (oel. Salfický, V. Jandík, J. Kulda, Y.
Šitina, Jos. Vojtěch, Josef Stejskal, J. Novák, po 4
zl.: Jar. Šourek, po 2sl.: K. Bauch, J. Matonš, Em.
Novák, Fr. Prudič, po 1 zl.: Jos. Kalous, K. Falta,
dach. správa Polička, P. B. Krieshofer, P, M. Lasdin,
St. Hlíns, po GOkr.: P. 8. Bouške, Fr. Donát —
120 :l. —

Vik. Králíky po 30 zl.: V.Tejkl,poĎsl..
Ant. Vícb, V. Hlavsa, Josef Poláček, po 3 sl.: M
Kabek, V. Hlava, J. Hermann. po 2 sl. 5O kr.: Jos
Červenka, J. Dvořáček, po 1 zl. 25 kr.: Frant. Svě
telský, Jos. Jelen, Fr. Morávek, V, Šklíba, A. Víša,
J Zokrigl, Fr. Cbvojka, Kl. Němeček, po 1 sl.: Ant.
Habálek, J. Zbořil, po BOkr.: Ot. Radouš, V. Hanal,
Fr. Hovorka — 12 zl. 60 kr.

Různí po 35 zl.: J. Ticbý, b. vik. v Ostrulně,
po 10 zl.: J. Hejtmánek, k. vik, v Bělé, J. Vlach,
vik. sekretář v Luži, Em. Kapoun, far. v Jenšovicích,
po sl.: Vino.Erlebach, far. v Bystrém, Ant. Vitrar,
Št. Bobek v Novém Hradci, Rom. Baloušek v Star
Šově, V. Ebl, Jindř. Kaczej, Ferd. Jebliška, Fr. Je
linek v Králíkách, Jos. Kavan v Žaloňově, J. Kaska,
Fr. Sychra, Jos. Okroublický.

Po 4 sl.: Fr. Kraus, Jos. Panlus, Fr. Trávníček.
Po 3 2l.: Jos. Tesař, Jos. Morares v Bystrém,

Jos. Kabrbl — 146 al. — celkem 1776 zl. 28 kr.

(Zasláno.)

Provolání k národu!
Přátelé!

Obracíme se k Vám v zálešitosti slovenského
lidu. Jest to lid naší krve, naší řeči, čítající na 3
milionu, který jest však vlivem různých, neblahých
okolností národně zcela neavědomělý, kulturně saned
baný, hospodářsky až běda sabožený. Zvláště jsou to
katolíci, kteří nemajíce téměř žádné uvědomělé intel
ligence, jsou mrtvou, opuštěnou masevu chudých lidí.
Témto tedy ku pomoci přispěti, tato usychající větev
na Lípě vlovan. ošiviti vytkli jeme si za svůj úkol.
Cíle toho hodláme dojíti jednak tím, že podporovati
budeme katolický tisk. sloven jednak tím, že vydá
vati budeme pro aloven, lid knížky poučné zvláště
v oboru národohospodářském, pak i knížky zábavné,
vlastenecké. Snaha tato zajisté jest šlechetná. Než
má-li býti provázena zdarem, musí se té akce chopiti
celý národ. A z té příčiny rozhodli jsme se založiti

z zemích korany čes. spolek „Lúdovou knižníci“, jehož úkolem bylo tiskem napomáhati k vyvedení elo
ven. lida se tmy ku světla, napomáhati jeho obroze
ní, jeho kulturnímu rozvoji naznačenými s Úsoby. A
proto voláme k Vám všem: „Nedejte šivořiti, nedejte
zahynouti ubohým svým bratrům sloven. s přihlašujte
se četně za členy zřízovaného spolku Lúd. kníš.“ (Za

kládající člen zpet 25 K, činný ročně 6 K a přispívající 2 K.) stanovy budou schváleny, zašlou

se přihlášeným a svolána bude ustavující valná hromada.
Než vzhledem k přítomným poměrům třeba po

moci okamšité. Netečností totiš lidu slovenského a
piklemi lid nepřátelských brozí nečetným listům alo
venským už ně rajití. Mají zajisté jednak velmi málo
odběratelů, jednak i z těchto přemnozí ještě nic ne

latí. Obětavost pak jednotlivců jest jiš vyčerpána,
z oběti však dnes sloven. noviny nelso vydávati;

a proto prosíme, byste reněžitými příspěvky co nej
dříve zaslanými předešli blízskému již jejich zastavo
ní, byste přispěli i k jejich udršení a i rozšíření;
vědyť jsou dnes jedinými obránci a vzdělevateli lidu
slovenského. Čekáme s jistotou, če naše volání nevy

podniky budou tuto v pravdě vlasteneckou akcivše
možně podporovati.

Vždyť nejedná we o jednotlivý spolek, nýbrš o
celou silnou větev slovanskou. A jestliže, přátelé, bo
lem plaf se srdce naše, kdyš vidíme jednotlivé dítk
odcizovati našemu národu a jestliže my pro jejic
záchranu nadšeně sta s tisíce obětujeme, zdaž růsta
neme chladnými a nevšímavými k bynoucím bratrům
slovenským! Zojisté, že nikdy ne, nýbrž še kašd
s nás rád tu malou oběť přinese, aby rilý nám li
slovenský byl sachráněn, oživen. A dobře tak. Neboť
budou-li Slováci, */,8 milionu ti lidi, badou-li ti vsdě
laní, uvědomělí, hospodářsky silní, tím jen samy sobe
snačně posílímo. Nůže, ať jiš skutky provázejí naše
přesvědčení,naše nadšení|

Josef Svozil,
zem a říšský poslanec a redaktor „Sel. Novin“

v Olomonci v. r.

Dr.Pavel Vychodil;
teditel benediktinské knihtiskárny v Brně

a člen České akademie v. r.

PHepěvky a prozatimní přihlášky za členy při
jímají: redakce Hlasu v Brač, red. Šel. Listů v Ólo

mouci a red. Sel. Hlasů v Ostravě p. oaĚ u Brnaa též red. tohoto lista. Příspěvky i přihlášky budou
uveřejňovány, kdo si toho nepřeje, rač to osnámiti,
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Lev XIL.
Veškerý katolický svět oslavoval dne 2. března

hlava katolické církve, sta a tisíce poutníků plní
od té doby velechrám sv. Petra a Pavla v Římě,
aby v letošním svatém roce ju hrobu knížat apo
štolských modlili se:za spásu lidatvaa svýchrodin.
Středem velkolepých poutnických slavností jest
ovšem 90ti letý kmet na stolci Petrově, který vy
činuv 6e nad věci pozemské, má jen vyšší vájmy
člověčenstva na zřeteli.

Co pa sv. Otci tělesného a smrtelného, ze
vnější obal, musilo se podrobiti železným zákonům
času. Stáří samo o sobě jest nemoc; krev proudí
líně žilami, Ibostejna, zdali proudí k velkému neb
nepatrnému srdci, osvícené neb zatemnělé hlavé.
Příroda nezná žádných výjimek. Působí vrásky na
čele, dělá záhyby na kůži, obýbá páteř. Papež
Lev jest devadesátníkem svým zjevem. Jeho du

ním, netělesným, nadpřirozeným, vymykajícím 86
subjektivnosti. Jáchym Pecci, který se vyšinol k
nejvyšší církevní hodnosti, byl temperamentní,
plný nejčistšíbo zápalu. Pokročilé stéří, v němě
všechna přání umlkají a pomíjející věci života tím
více ochabují, vzdalovaly ho veškeré vášně a po
vznesly na výši, která vysoko povznáší 86 na Ve
škeré osoby. Na lidi, věci a veškerá hnatí hledí
-8 vyjasněnou umíroěností a uzrálou moudrostí.
Jeho zrak, který pohlíží daleko zpět do minulosti,
který sám mnohé viděl a skusil, nazírá do bu
doncnosti. Z toho, co bylo, poznává zkušený muž
na stolci Petrově, co přijíti musí. On buduje pro
budoocnost a jeho slova a rady mají tedy význam
událostí. Největší zisk zkušenosti záleší v poznání,
že vic se neděje ve světě svévolně, přemety a bez

tíčin. Jen pohnutka vyvozoje účinek. A proto ten
jest nejmvudřejším, kdo z daných pohnutek dovede
vypočítati nejpřirozenější účinky. V tom záleželo
nejvznešenější umění sv. Otce, který jest nejen
vyvoleným církevním knížetem, ale také vynka
Jicím státníkem a diplomatem.

Smatné byly poměry církve roku 1878. Když
dne 7. února zemřel papež Pius IX. a 18. února
sestoupili se kardinálové v konklave, aby dali ka
tolické církvi novou hlavu a po druhé volbě se
ukázalo, že za papeže bude asi zvolen kardinál
kamerlengo Jáchym Pecoi, pravil tomuto kardinál
Donnet: „Zmužilosé! Nejedná se o Vaši osobu,
jedná se o církev a budoucmosťsvěta“. Pecci neod

věděl uni slovem apozvedl oči jen k nebesům.
dyž kardinál Hohenlohe na volební svůj lístek

psal velkými písmeny jméno Peci, pravil tento:
„Eminence, chcete za papeže zvoliti muže, jehož
dny jsou sečteny. Nevolte mne, neboť byl bych
drahým Hadrianem II.“ Tento papež zemřel totiž
ještě v roce svéto zvolení. A večer téhož dne
pravil Pecci jednomu konklavistoví: „Není to tiara,
kterou mně podáváte, je to smrť! Dne 20. února
1878 byl zvolen Pecoi za papeže a na otázku kar
dinála Di Pietra, zda volbu přijímá, pravil: „Pro
tože Bůh chce, abych byl papežem, nevzpírám sel“
A z komínu Sixtiny vycházející „sfumata“ zvěsto
vala čekajícím zástupům, že katolická církev má
novou hlavu.

Od onobo památného dne uplynulo 22 let, a
na stolci Petrově sedí tentýž muž, o němž kardi
nál Ferrici v konklave pravil, že volba Pecciho
Je „divina inspiracio“ (božské vnuknatí) Jeho tu
šení, že dny jeho jsou sečteny, se nesplnilo: bylo
málo pupežů, kteří ve vyšších letech byli zvoleni,
ale také málo, kteří tak vysokého stáří dosáhli a
tak dlouho panovali. A také jiné tušení se nespl
nilo. Nemyslil, že má dosti sil, aby V těchto těž
kých dobách veslo mystické lodice církve 8 úspě
chem třímal; a mezi sty jeho předchůdců jest
málo takových, kteří co síly a ráznosti při správě
vznešeného a zodpovědnosti plného úřadu 8e týče,
mohli mu býti stavení po bok; žádný se více ne
sklamal, než onen veršotepec, který po volbě udě
lal „vtip“: „Non č Pio, non č Clemente, č Leone,
mai sensa dente“! [nen( Pius (zbožný), není Kle
ment (milosrdný), jest Lev, ale bez zubů 'j. Lev
XII za svého dlvubého pontifikátu nejednou pro
vedl důkaz, že má u vysoké míře nejen zmutilost,
ale též moudrost a chytrost!

fká Ohlédněme se jen zpět na dobu jeho pontitu.

Věru, neutěšené byly poměry, v kterých 8e
nalezali katolická církev a papežetví, kdy? Lev
XIII. nastoupil na trůn. Kamkoli se oko po širé
zeměkouli zakoukalo, všady zavládla brabá nověra
a náboženská lhostejnost zasadila katolictví těžké
rápy a dříve všemohoucí vliv papeže poztrátě
avétského panetví klesl téměť na nullu.

Volbě papeže přikládali tak málý význam,
že velmoci mající právo veta: Francie, Španělsko
a Rakousko, nepoužily svého práva a volba konala
se beze všech zevních politických vlivů. Slavnostní
slova: „Příjmi třemi korunami ozdobenou korunu
a věz, že Jsi otcem kultat a králůa řiditelem
světa“, zdála se býti již jen pouhou bezvýznamnou
formulí. Stačilo nemnoho let a svět zvěděl, že muř,
který se stal nástupcem av. Petra, má největší
scbopnosti zjednati tiaře opět starého lesku a po
vznésti papežství k nové vážnosti, a dnes jest zji
štěno nade vší pochybnost, že volba dne 20. února
1878 bylo skutečně divina inspiratio a že Lev XIII.
jest jednou z největších postav v řadách římských
papežův.

Velké jsou Lvovy výsledky na všech polích
jeho mnuhonusobné činnosti. Kdežto bojovnýpapež
Pius IX. sváděl po ztrátě církevního státu prudké
boje se všemi téměř mocnostmi evropskými a chtěl
rychle a přímo dobýti, co mu bylo sjednocením
Italie vzato, počítal Lev XIII s danými poměry,
postupoval krok za krokem, odstraňovol jednu pře
kážku za druhou, odatraň -Valnebezpečí pozvolna,
ale spěl tím jistěji k cíli dle hesla: „Festina lente
— spěcbej pomalu“. Lev XIII. zbudoval si svoji
říši v srdcích všech věřících katolíků a stal se tak
mocnějším, než li všichni vladaři tohoto světa. Aby
elle tohoto dosábl, snažil se především setříti roz
por, který byl v myslích dynastických a věřících
katolíků. Vybýbal se všemu, co by činilo katolí
kům nezbytnou jen volbu mezi papežem a blavou
státu. Ačkoli měl v Německu odpůrcem Bismarka,
podařilo se mu kulturní boj smírně zakončiti a
tím sobě ziskal celé jižní Německo. Po smrti Gam
battově nastala možnosť ziskati Francii opět církvi.
Lev XIII. oceňuje staré dogia katolického nábo
ženství pro všechny Časy 8 národy, uznal repu
blikávskou státní formu a tak povetal onen snesi
telný pomér mezi Francií a Římem, který ae stkvěle
osvědčil a na který teď bohužel Waldek-Rous
seau nemotornou svou rukou ke škodě Francie sahá.
Že se nepodařilo plně překlenouti v italském lidu
protivy mezi královatvím a papežstvím, jest po
chopitelno. Překážely tomu již mnohé lokální po
měry. Papež i král sídlí ve věčném městě; papež
odvolává se na své více než tisícileté právo,král
na stav utvořený mocí válečnou. Vedle territor
rialního momentu třeba uvážiti též moment spo
lečenský. Vatikan má své přívržence a rovněžKvi
rinál. Při velkých církevních a papežských slav
nostech ukazuje se pravé smýšlení Římaa v Kvi
rinále cítí král i ministři, že jsou v Římě vlastně
cizinci. Než i v Italii posbyl církevní spor mnoho
na své otrosti.

Dobré styky s evropskými státy a promy
šlené přizpůscbení se novým poměrům činily pa
peži možným, aby přistoupil k svému životnímu
úkolu: k dobytí duchů. V revolučních dobách zplo
zený liberalism a neporozaměné pochopování Dar
winova učení odcizily církvi široké vrstvy lidu.
Nešťustné hospodářské následky menchbestrovství
(svobodomyslného vykořisťování) urychlily dozrá
vání zárodků sociální demokracie, jejíž materia
listická základní tendence se staví především proti
náboženství. Papež Lev, jemuž obrovské nebezpečí
sociálnědemokratického hnutí neušlo a jehož šle
chetnému cítění odpovídalo, aby se malých a utla
čovavých ujal, svedl přirosené reakční hnutí proti
kapitalismu do křesťanských proudů.

Tak zbudoval mohutnou hráz, o níž 8e vlny
mesinárodní socialní demokracie tříští. Katolická
církev není včil církví bobáčůa nasycených,kjejí
branám spěchají choří, chudí a potřební. Jako Ježíš
Nazaretský sestoupil Lev XIII. do chýší vyděděných
a dostalo se mu za to největší odměny — dožil
ge ovoce své usilovné práce.

S obdivabodnou vytrvalostí podrobuje se Lev
XIII. vzdor své velice slabé konstituci únavným
výkonům ceremonialním a vykonává úžasnou du
ševní práci. Těžká starost o zájmy katolické cirkve
ve všech dílech světa jej neznaví 4 neslomí. Vel

kými otázkami, které dnes býbají myslemi, zabývá
se, šíří se o nich a zaujímá vůči ním stanovisko.
V nesčetných svých oběžnících, které vydal pa
trisrchům, primasům, arcibiskupům A ostatním
vrchním pastýřům na zeměkouli, mluví k celému
světu a udílí ma a jeuo řidičům rady plné mou
drosti. Svět je nemocen, chce jej uzdraviti a jeho
lékem jest: návrat k moudrým náukám křesťanství
a úplný převrat ve způsobu života, mravů a ve
řejných zařízení dle jeho předpisů. A všechny ty
náboženské, politické, sociální a jiné starosti po
nechávají mu ještě tolik času a duševnípružnosti,
aby se věnoval pěstění ušlechtilého básnictví, jemuž
se již v útlém mládí byl zasvětil.

Ačkoliv světského panství jest zbaven, má
papež Lev XIII. tak velké politické zkušenosti, že
i jeho vejrozhodnější odpůrci obdív a úctu mu
odepříti nemohou, « dovedl si i ve světských zá
ležitostech zjednati tákovou autoritu, že možno
směle řící, že od dob Innocence III. neměla ka
tolická církev tak universální autoritu, jako nyní
sa Lva III Docílil toho, že se mu poddal j Bis
mark, uzavřel mír s republikou franeouzekou. On
Jinověraé a nevěrecké panovníky pohnul, še vůči
katolické církvi zaujali mírumilovné postavení, do
cílil, že středem světa v Říhně není Kvirinál, nýbrž
Vatikán. Před dobou jeho pontifikátu zdálo se, že
sny o „Sjednocené Italii“ stanou 86 skutkem a že
moc papežů je na vždy zlomena: dnes skýtá vnitro
sjednocené Italie pohled žalostný, kdežto moc a
vliv papežství vzrostly nesmírrě. Když se v loni
podařilo Italii vyloučiti papeže z konference míru
v Haga, podotkl jeden list, jemuž sympatie pro
katolíky vyčítati nelze, velice případně: „Kdežto
zástupce Italie smí se representovati za diploma
tickým stolem v Hagu, tedy skutečná velmoc, která
v Římě sídlí, bude míti více rozhodujících účinků
na všecky ty otázky, které vlastní pozadí a základ
hagských konferencí tvoří, než-li velká část do
týčných mocí dohromadí“.

m — a sice ne Kvirinál, nýbrž Vatikán,
je tyto dny opět střediskem světa,

*

Dík sv. Otoe Lra XIII za blahopřání,

K 90. narozeninám zaslal Edvard Jan Nep.
Brynych telograficky av. Otci blabopřání, na které
došla ze Říma odpověď: Svatý Otec s radostí dě
kuje zu zbožná přání biskupa, kapituly, duchovenstva
i lidu diecése královéhradecké, jemu projevená Ga
žehná.

Kardinál! Rampolla.

Hakatism.
(Vyhlazení národů.)

Německá baronka Suttnerová, spisovatelka
románu „Odzbrojte“ usiluje o ukončení války An
gličanů s Boery. Dala napsati tajným radou W.
Foersterem v Berlíně provolání „ke všem šlechet
ným daším“ v Anglii, aby přispěly k ukončení
krvavého boje toho. Provolání to rozeslala spiso
vatelům a učencům všech evropských zemí k pod
pisu. Polský spisovatel Sienkiewicz odepřel pod
pis a poslal barouce francouzský list plný peprné
pravdy.

Krom jiných myšlének píše jí: „Mně i kaž
dému Poláku jest Boerů z celé duše lito...
dovolím si však neštěstí to přirovnati k neštěstím
nám bližším .. . - Paní baronko, vy i pan Foer
ater z Berlína náložíte k národnosti německé; i
nocbat tedy šlechetné duše vaše zodpovědí sobě
otázku, zdaž by osud Boerů nebyl stokráte bolest
nější, kdyby s nimi válčila a je porazila říše (ně
mecká), která považuje Se zrovna tak vzdělanou
a vzdělávací jako Anglie; ta fíše (německá), kte
rá vydala ze Bebehakatism, soustavné, surové
a bezohledné ničení celého národa jiného... 
polského. Zdaž by nad poraženými nezahřmělo
slovo: Ausrotten — Vybladiti. Odpovězte,
zdaž (jen) pod panstvím Anglie možným jest ta
kový stav věcí (jako v Polsku Praskem uchváce
ném, v Poznani), v němž donuceno jest obyvatel
stvo platiti daně, aby se jimi přispělo na sehnání
oněch miliónů, za něž kupuje se rodná země do



mácího obyvatelstva, abypřešle vdržení Něm
eh... .. Zdažmůže býti větší křivdy, většího
utrpení? .. . .Zrakváš zalétádo dalekýchkrajů
(zámořských), s přece Poznaňsko, Slezsko a sá
padní Prusko leží tu vedle vás. Pan rada Foer
ster zná ty kraje, ví jak hojým potokem tekla
krev jejich obyvatelů (na bojištích roku 1866) a
na polích Francie (roku 1870—1871) a ví taky,
jak se jim nyní sa to odměňují; ví, že denně nové
zákony usnáší proti nim zkažený sněm; slyší, co
se děje na školách, jská želozná a surová pěst
napřažena jest na každý projev poleký (na každé
slovo jasyka mateřského) .. . - Pracujte blíže|
Povsneste politickou mravnost a ušlecbtěte avědo
mí — Němců. Nechť rozpráší se mraky bezpráví
a násilné přemoci, nechť vánek opravdové huma
nity (lidamiloosti) osvěží dusný vzduch hakatisti
ckých kasáren. Neste „dobrou novinu“ — evan
jelinm — a slova lásky vašim nejbližším! Usilujte
o to, aby Kristus zavládl v domě vašem i ve va
šich skutcích. Máte k tomu erdce — mějte i
vůli. H. Sieokiewicz“.

Pěkné, ktesfanské a dojemné psaní. Vyznívá
z něho bol bakatiemem pruským amírajícíhopol
ského lidu v Poznaňsku. Zdá se mi, jakobych
slyšel zádumčivou — elegickou — píseň, která i
v samém plsmě svatém napsána jest, 0 národu
zavedeném do zajetí babylonského, kde se čte:
Na vrboví aprostřed království babylonského za
věšovali jsme nástroje budby své. A ti, kteří zjí
manó zavedli uás, pravili: Zpívejte nám některou
píseň z písní sionských (nábožensko-vlasteneckých).
Kterak bychom mobli zpívati píseň v zemi cizí,
(v zemi těch, kteří) zuřili v den zkázy měste
našeho a říkali: Vyhlaďte, vyhlaďte až do zákla
du (Ž. 136).

To byl taky pláč nad bakatismem. Ale roz
dll je v tom veliký. Hakatismas 8 křikem: Vy
blaďte, vyblaďte, páchal tu národ pohanský, bar
barský. Ale Německo a obzvláště Prusko ustavičné
má plná ústa vlastní chvály o své vzdělanosti, 0
své kultáře. S chloubou pravil pruský král, že
jeho říše jest Hší „bázně Boží“, tedy říší kře
sťanskou; a nynější pruský král tak rád mluvívá
o křesťanství, ano až i sáru evanjelinm vykládá,
jako druhdy Gustav Adolf, který i do roucha pa
storského 8e oblékal. Divná však je tokultára,
divné i křesťanství, které páchá hakatismus, VY
hlasování národu polského. A co zvláště podo
knouti náleží, že se to děje pomocí — protestan
tismu, toho domněle čistého evanjelia. Kde se chce
vyhladiti Polák, tam Prušák usadí Němce, prote
efanta. A jeat-li se někdo s Němců aspoň poněkud
ujímá ubobých Poláků, jsou to jediné Němci —
katolíci.

Pracojte blíže! Tak praví Sienkiewics. A tak
to platí do jisté míry o říši rakouské. Aui do blíské
ho Německa a Pruska nemasíme choditi. My mé
me hakatismus doma.

Druhá polovice osmnáctého století, doba vlá
dy josefinské, to jest, která obzvláště do česko
moravské vlasti naší posýlala rozkazy: Vyhlaďle,
vyblaďte; vyblaďte až do základul Vyhlaďte ja
zyk jejich, a vyhlaďte všecku památku nakrálov
ství a bývalou slávu jejich!

A co jest pozoruhodno, to jest to, že spolu
s vyhlazováním národním počal bakatismue, po
čalo vyblazování náboženství otců našich, Václava
a Karla. Protestantismu se dala svoboda. Josef II.
vydal tak zvaný toleranční patent. Tim byl zru
šen. hakatismus proti protestantství, ale 80 snovu
zrozením protestantismo začalo nejen vyhlazování
katolicismu, ale i národnosti České.

Nemůžeme, jako praví vlastenci, ani dosti
často na tuto věc upozorňovati. Vyblazování ná
rodní a vyblazování katolicismu jdou spola. A
světová jest před námi událost, že Poláci praští
i rasští hakatisuu se brání — katolicismem.

A proto za velikou chybu povašujeme, když
naši, s vlastí jinak dobře smýšlející národovci, ku
katolicismu chladně, nepřátelsky, ba až i hakati
sticky se chovají. Kdyby Bůb na nás dopustil, co
mi « celého srdce přejí Wolfiáni, totiž rozpad Ra
kouska a přivtělení naše k Prasku, co by náš ná
rod jedine při jakóms takéme životě drželo, byl
by katolicismus.

A jestliže se dnes ani v Rakousku, ve Vídni,
nevystonali na dobro z hakatismu proti národu
českému, což jiného tobo příčinou, než nepřátel
ství vlád ku katolicismu, liberalismus z německé
filosofie u nás vypěstovaný. A že jsme mezi sebou
tolik nesvorní a seslabeni, ač krom realistů a 80
cialistů všickni národ svůj a jazyk jebo milujeme
a o znovuzřízení království našeho (ve spojení
s Rakouskem) stojíme, což jiného toho příčinou,
než že naše národní probuzení provedeno na zá
kladě německého novopohanství s náklonností ku
protestantství z Němec pocházejícího a se svrhlým
busitářetvím, s boucharonstvím proti víře „otce
vlasti“.

To jest pak to, k čemu ještě přijíti choi. Jest
to sebehakatismus, vyblazování národa, ješ koná
sám na sobě.

Právě v nejnovější době rozzuřila se zase
židovsko-freimaurská vláda pařížská proti katoli
cisun. Hakatisují tam řády, berou chléb farářům
a biskupům, a robí zákon, dle očhož biskup, kte
rý bude posuzovati opatření vládní, bude
zavřen do žaláře až do dvou let Slepci|

Zajímavo jest, co vládní prašaké Boriny DA
psali o tomto vyhlazování náboženství voFraacii

list nazývá biskupy hájící trvání náboženství —
štvavými biskupy, a listy jejich pastýřské — ka
sojící na to francouzské: Vyblaďte, vyhladte až do
základu — štvavými pastýřskými listy.

Pracujte blíže! Poohledněte se ve svémRa
kousku! Byl jeden bískup ze všech „nejštvavější“,
to jest nejrozhodnější bojovník proti vyhlazování
náboženství, jak v Rakouska s větší silou než in
dy vypaklo od roku 18468.Tobo „štvavého bisku
pa“ — lineckého Rudigiera — chtěli ti jistí ba
katisté dostat do žaláře pro jeho „štvavý pastýř
ský list a zabavili mu statky. A dnes? Dnes
právě v té zemi, kde ten štvavý biskup působil,
jest lid říši a císaři nejvěrněji oddaný,
čili nejdyvastičtější. A proč? Ino právě
proto, že štvavý biskap lid tea uchránil bakatiemu
liberalistického. A kde nebyli „štvaví biskupové“,
kde se za největší woudrost považovaly hakati
stické rozkazy vídeňské, tam dnes zuří a bují
velezráda wolňánská, tam je hakatismus, vyhlasu
jící katolickou víru, ale s ní ještě taky něco a
někobo jiného.

Pracujte blíže! Nesloší vám takových oškii
vých slov užívati o biskupech, vám, kteří sloužite
vládě, která má za úlohu zastaviti postup baka
tismu Rakouska. Ale ovšem, kde se stalo, co jsme
nedávno spatřili, kde se vykonávatelé vládní moci
nepřátelsky zachovali proti škole, která biskupem
byla zřízena na památku jabilejní slavností dy
nastické, proto, že to není škola liberalistická,
tam 80 ovšem mloví o štvavých biskupech ve vlád
ních novinách.

Ale běda zemím, kde se vlády samy dopou
štějí vyblazování vlivu biskupů proto, že hájíce

náboženství, brání lid sváj — proli bakatiemujejich.

Z bojiště jihoafrického.
Londýn a Anglie jsou u vytržení. Anglická

sněmovna poslanců v úterý jásela. Předseda mini
sterstva lord Salisbury, četl následující tele
grafické sdělení presidentů Stejna a Krůgera, da
tované v Bloemfonteinu 5. března: »Krev a slzy
tisíců, kteří trpěli válkou a vyblídkami na mravní
a hospodářskou zkázu, která hrozí nyní Jižní
Africe, činí oběma válčícím stranám nutným, tá
zati se bez vášně a před tváří trojjediného Boha
zač bojují aospr vedlňujesli cíl některé z nich
strašnou bídu a pustošení. Vzhledem k tomu a
vůči tvrzením několika anglických státníků, že
válka počala a vedena byla se zřejmým úmyslem
podkopati autoritu královny v Jižní Africe a do
saditi správu neodvislou cd anglické vlady, po
kládáme za svou povinnost prohlásiti slavně, že
válka byla podniknuta jakožto opatření obranné
na ochranu ohrožené neodvislosti obou republik,
a že se ní pokručovalo, aby nepopíratelná neod
vislost obou republik jakožto svrchovaných a ne
odvislých států obhájeno a dosaženo bylo ujištění,
že poddaným královny, kteří přidali se ve válce
k nám, nebude vblíženo, Za těchto podmínek jsme
nyní jako již dříve prodchouti přáním, aby mír
byl obnoven. Je-li však anglická vláda odhodlána
zničiti neodvislost republik, nezbvvá našemu ná
rodu nic než setrvati až do konce na započaté
dráze přes převahu anglické říše s důvěrou, že
Bůh nás neopustí. Otáleli jsme s tímto prohláše
ním, obávajíce se, dokud jsme byli ve výbodě a
zaujímali jsme postavení v anglických osadách,
že takovým problášením dotkneme se citu sn
glického národa pro čest. Ale nyní, když vážnost
anglické říše jest zabezpečena tím, že jeden náš
voj byl zajst, že jsme nuceni vykliditi jiná svá
postavení, jest tato obtíž odstraněna. Proto mů
žeme uvědomiti anglickou vládu a anglický národ,
za jakých podmínek jsme ochotní uzevříti mír.«
Projev tento je tklivý, avšak srdci ledových An
gličanů nebnul. Volali cher! výborně! Nikoli,
aby se uzavřel mír, ale vedla se válka do krajností.
Mají Angličané opravdu příčinu k jás. tu? Je
pravda, že Angličané obsatili klavní město Oránské
republiky, Bloemfontein. Po pádu Kimberleye se
však Oránští burgheři na to připravovali a přelo
žili proto sídlo vlády do Vynburku, který opev
nili a který v paborkovité krajině dá se s úspě
chem hájiti Stétní banku a archiv zavezli burg
beři z opatrnosti do hlavního města Transválu
do Pretorie. Burové nechali Angličany postupo
vati a nejschopnější burský jenerál, nejvyšší veli
tel Jaubert nepostavil se ani Angličanům s blav
ním svým vojem na odpor. Jen komandanti men
ších sborů, napřed generál Devet, pak Delarey
měli a mají ze úkol se svými4 až 6 tisíci vojáků
s třemi anglickými divisemi pěchoty, s divisí jízdy
a oddíly jízdní pěchoty potyčky sváděti, Angli
čanv na pochodu zdržovati « je stále seslobovati.
Tento úkol prováděla hurská komanda proti de
sateronásobné anglické přemoci dosud stkvěle. Ge
nerál Roberts a jeho 4 divisionáři mohli postu
povati jen krok za krokem a na mužstvu i koň
stvu způsobily dosud více ztrát Angličenům, než-li
tito s generálem Cronjem burů zajali. Angličené

jsou nuceni nejen následkem povstání kapských
burův skoro dvěma divisemi spojení své s hlav
ním městem kepským krýti, ale čím dále od dráby
kyaberleyské se vzdalují a k Válu se blíží, tím
více posádek a hlídek musí ku krytí svého spo
jení s drahou v nepřátelském území zůstavovatí a
tim hlavní armádu svou seslabovati. Rozbodaého
vítězství nedosáhli Angličané nad bury dosud žád
nébo, neboť blavní srmáda burská poj Jouber
tem jest dosud neporušená a jest v plné síle, ho
tova k rozhodující hlavní bitvě, anebo k další
drobné válce za dalšího ustupování burův a stá
lého oslabování a rozptylování anglických váleč
ných sil. Přes to presidenti Transválu, Krůger, a
Oránu, Stejn, žádsli Anglii za mír a evropské
státy za zakročení evropských států. Zamítnou-li
Aogličané mír a to je nejpravděpodobnější a bu
dou-li trvati na zabrání Oránu a Transválu, tedy
burové se zachovalou blavní armádou budou nu
ceni k nejkrajnějšímu odporu. Je významno, že
burské ženy nabídly se presidentům svých států,
utvořití ze sebe zvláštní válečný sbor a válčiti po
boku mužů. Anglie se tím postaví do světla ne
smiřlivosti; ukáže, že vede válku z důvodů lakot=
ných a dobývačných a zví, že jí bude bojovati
s krajním fanatismem Afrikandů. Ukáže-li se An
glie ochotnou k uzavření míru, tedy tím před
světem dozná veřejně, že se svým konečným ví
tězstvím oecítí se úplně jistou; pošramocená její
válečná reputace tím před svétem a Anglii poros
benými národy neziská. Jsou-li burové válkou vy 
síleni, zmalátnělí a k dalšímu odporu neschopni,
tedy nelze ovšem očekávati, te by necitní a hra
biví Angličané byli k uzavření míru ochotni;
v tomto případě by burské republiky úplně vy
vrátili a zničili, aby ostatním svým poddaným ná
rodům exemplároě ukázali, jský výprask a úplné
porobení v případu odboje by i je stihly. Presi
denti jihoafrických republik jako prozíraví státníci
to vědí. Jsou si také vědomi, že sni Německo ení
Spojené státy bez souhlasu Aaglie ve prospěch
smíru nezakročí, že v jejich prospěch neobětuje'
úřední »mírumilovné« Rusko život ani jediného
vkozáka«, Proto nabídli presidenti obou jihoafrice
kých republik Anglii předčasně mír, sby v pří
padu nezbytné potřeby se zachovalou hlavní ar
mádou byli schopni k dalším. odporu. Neseslabí-li
se maršálek Roberte nezbytnými okkupučními po
sádkami tou měrou, aby se sním general Joubert
mobl utkati ve stejné síle a se stejnou pravdépo
dobností na vítězství, bude s bury ustupovati za řeku
Val, k blavnímu městu Pretorii a třeba ještě severněji;
bude v drobné válceAngličany přepadati, znepokojo
vati a seslabovati a že odpor jeho může ještě vel
mi dlouho trvati s že může Angličany i na smrt
znavovati, o tom podaly chrabré důkazy nepatrné
sbory burských generálů Deveta i Delareye. Prud
kými, mnohahodinovými boji v slunečním úpalu
byly mnohonásobné anglické přesily strašně zna
veny a k pronásledovaní a potření nepatrných
ustupujících burských sborů naprosto neschopny.
Armáda generála Robertse mohla průměrné za
30 dní postoupiti denně sotva 1 až r a půl ra
kouské míle ku předu. A to bylo v roviné, jen
místy slabě pahorkovité, Každý kopec museli An
gličené dobývati. Toť důkaz, že burská armáda
není zmalátnělá, k dalšímu odporu neschopna. Na
opak Angličanům bude kousati ještě tvrdéoříšky.
Stačí na to jejich masožravé zuby? ©Opakujeme,
že dosud nevybráli Angličané ani jediné velké
bitvy.

Předsednictvo směmovny u císaře.
Císař přijal v ponděli presidium sněmovny posla
necké, O audienci byla vydána tato zpráva: CÍ
vařdal si představiti oba místopředsedy sněmovny*
představil je předseda dr. Fuchs. Císař vyslovil
k předsedovi Fuchsovi přání, aby sněmovna po
uživala svých ústavních práv a tak pracovala ku
blabu státu i národů. Císař vyslovil radost první
mu místopředsedovi Pradovi, že byl zvolen na
toto místo a rovněž nad zvolením dra Žáčka za
druhého místopředsedu. Dru Žtčkovi připomenul
císař, že jest českému národu velice nakloněn a
že mu přináší vstříc blahovůli. K oběma místo
předsedům vyslovil psk císař přání, aby působili
k uskutečnění díla smíru.

Z říšské rady. Vzdor prerokovánía usis
lování N. Listů i Němců není pravice dosud roz
bita, čeští poslanci obstrukci opět pochovali a
brannou předlobu s ostatními stranami prosadili.
Plány oposičních Němců jsou tím zatím zničeny,
neboť Němci počítali na úplné osamocení a tím
malomocenství českých poslanců. Dělnost parla
mentu, která po 3 letech opět docílena bylo, pří
pouští naději, že bude možno některé opravy
Živnostenské a hospodářské provésti. Němci jed
nají s Čechy o kompromis při pátečních volbéch
do delegací. Možnost dorozumění nepouští vláda
se zřetele.

Změna ve vedení pravice. Zcelane
nápadně provádí se ve vedení pravice změna vel
mi důležité. Dosud byl skutečným vůdcem pra
vice starý předseda klubu polského, ryt. Jaworski.
Týž však, jak se v zasvěcených vrstvách zcela
bezpečné tvrdí, znenáhla s politického | života
vstoupí do ústraní, odevzdav vedení i klubu pol
ského i pravice hraběti Vojtéchu Dzieduszyckému,
jenž jest osvědčeným přítelem Čechů.

Z vyšetřovacího výbora. Sněmovní
výbor zvolený k vyšetření posledních výtržností
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moravských a kraslických měl 13. března schůzi,
jít přítomní byli dva zástupcové vlády. Po del
ším živém rokování učiněny a přijaty byly tři
návrhy a sice návrh dďElverta, aby ministerstvo
spravedlnosti bylo vyzváno, sby soudní spisy,
vztshující se k výtržnostem vsackým, holešovským
a přerovským, pokud se týče kraslickým, bezpro
dleně výboru byly vydány. Dále přijat návrh dra
Schúckera, aby zavedeno bylo přesné a přísné
vyšetření událostí vsackých, holešovských, přerov
ských a kraslických, jejich příčin a účinků. Vyše
třování to -má se dítí za spolupůsobení vlády a
ze použití dat vládou sebraných. Též mají býti
vyslechnutí svědci a zpravodaji má býti uloženo,
aby o zavedení tohoto šetření, pokud se týče o
krocích, jež vůbec dlužno učiniti, výboru před
Jožil své návrby a sněmovně pak podal zprávu,
A konečně přijst návrh dra Šíleného, aby před
secovi výboru bylo uloženo, aby po provedeném
šetření sám sněmovně zprávu podal.

Basové a Turecké. Telegram»Kólo.
Zeitungu« z Cařihradu tvrdí, že tamní turecké
kruhy jsou velice znepokojeny, ježto mají za to,
že Rusko štve Bulhary proti Turecku, aby takto
pro Ruské požedevky tím -spíše nalezlo sluchu u
Porty. Turecké kruhy jsou prý přesvědčeny o
odstoupení Burgasu Rusku, čímž by Catihrad
ještě víc byl vydán přepadnutí se strany Rusů.

Srbske a Bulharsko. Zaoslatypaměti
osvobození Bulharska ode jha tureckého (dne 23.
února prav. kalendáře) došlo ve Srédci ke proti
tureckým a téš ke protisrbským demonstracím,
jek bulharské zprávy dosud umičely. Z těchto de
monstrací vzala si vláda zdejší příčinu k ostrému
aakročení proti Bulharsku. Srbský zástupce ve Sréd
ci obdržel nařízení, aby žádel na bulharské vládě
skvělé zadostučinění a rozkrál Milan odebral se
s celým svým štábem do Nišu, kdež řinčí co nej.
více. šavlí. Srbský sástupce ve Srédci žádal již
satisfakci, ale Bulhaři jako by nic. Mlčí a mlčí,
Proto činí Milan opravdové přípravy k válce proti
Bulharsku, jako by již byl zapomněl na Slivnici,
kdež dostal strašný výprask v r. 1886.

V Brastlii přišla prý vláda na stopu mo
narchistickému spiknutí, Podle všeho však -nejedná
se ani tak o spikoutí jako spíše o záminku, pod
níž by vláda měla důvod k odstranění těch' kte
rých sobě nepohodlných osob.

Drobné zprávy,
Punktaéní konference majísedlepřání

sejíti: česká po nedělí a moravská snad ve čtvrtek.
: Cyriliiský duchovní komeert pořádaný

11. března ve dvorsně Adalbertina vypadl po stránce
hudební i representativní skvěle, Pečlivě volený pro
gram byl proveden za řízení ředitele kathb. chráma
p. J. N. Wůnsche přesně, jak sluší na koncert, jehož
úkolem jest obecenstvo hudbou zuělechťovatí a před
vésti mu v pravé podobě perly hadby posvátné. Má
me-li nvésti důvod, proč letos avláště cyrillský kon
cert se vydařil, nemůžeme zamičeti laskavé účasti
známého„blaťáckého kvarteta“ (pánovéKomá
rek, Joneš, Souček a Wůnech), jež budilo lahodnými
hlasy svými a do nejmenších odstínů propracovaným
přednesem zasloužený obdiv.. Jak jímavé zazpívali tito
pánové v hadbu oděnou skromnost, píseň „Kristus

říklad pokoryý“, již harmonisovalp. řed.Wůnech!
o krásné a přece zcela srozumitelné pisnissimo, jímě

nesla se celá píseň, prodralo se až do nejhlabších
záchvěvů erdcí posluchačstva. Neméně nuancované za
pěli ranní píseň: „Uslyšel jsi naše modlitby“ taktéž

. řed. Wiůnschem harmonisovanou a na kontrapunkt
bolston Ettovu skladba: „Domine convertere“.
Ka výkonům „blaťáckého kvarteta“ čestně se
řadí solový zpěv alečen Pětioké a Wůnschovy, ješ
vedle p. Komárka a Součka výhodně uplatnily routina
svých blasů v solovém kvartetu „Eja mater“ ze
Stabat Mater od Fr. Masils. Že předem mluvíme o
solistech, nechceme tím nikterak vytknouti podřízenou
úlohu abora. Naopak, jest nám právě akcentovati při
každém zpěváckém spolku důležitost seřízeného a 80
zpívaného sbora, a tím je sbor cyrillský, jehož čle
nové, dámy a páni s láskou a péčí se věnovali častým
zkouškám a následkem toho i v obtížných smíšených
skladbách, jako v „Ave Maria“ od G. B. Casali a
v „Ecceguomodo moritar“ od J. Galla nastupo
vali zcela jistě, a což svláštní chvály hodno, dovedli
vniknoati do polyfonního ducha oněch skladeb. Zvláště
9-h). Allegriho „Miserere“ bylo předneseno tak, jak
toho úcty hodná skladba vyžaduje. Nebylo na škodu,
že v druhém aboru (v kvartetu) původně aranžovaný
sopran II. zpíval tenorista p. Komárek, jsko vůbec
mile se poslouchalo, že tento dvojsbor zpíván byl
kvartetem solovým (kromě p Komárka, p. Součkem,
sl. Pětiokou a Wůnechovou),Dámský sbor samo
statně provedl pěkné Hallerovo offertorium „Stetit
Angelus“ a v sekvenci „Lauda Sion“ ukázal, de
chorál ma není novinkou. Bylo alyšeti blasy v obe
censtvu: „No, tak přednesený chorál se dá poslouchati,
takovému chorálu by se dařilo i na našich venkov
ských kůrech“, Mužský abor na konec zapěl veletnou
hymnu ku poctě av. Antonfna Paduánskéhood
Jochuma, v jejíš čtyřech větách atřídaly se Čtverhlas
s tenorovým (p. Komárek) a barytonovým solem (p.
Souček). Hymuusten odporončíme všem spolkům, ješ
úmysl mají uctiti divotvorce av. Antonína. Umělý

růvod sabrál na klavír pan prof. Konvalinka. —
u sdaru koncertu cyrillského velice přispělavakoná

ochotaproslulé rmy Lhotovy, kteráš kekoncertu sapůjčila koncertní křídlo anglické soastavy a salonní
pětihberní barmonium. Nástroje tyto dělají čest če
skému uměleckému průmyslu a odporačajíanašivou
firmu co nejlépe. Koncert poctili vzácnou návštěvou

J. Milost nejdď.p biskup Rduard Jan, vys. důst. p.
kapitolní d Mons. Dr.Frýdek s více členy vys.
důst. kathedrální kapitolys s četnýmisástopci zdej
šího i okolního duchovenstva. Mimo četné aměními
lovné obecenstvo zdejší dostavilo sei množství účast

níků s venkova. Pokad jemeposéřehnouti mobli, byli
tu ds círk. bodbyi s dalekéhookolí,jako na př.s Chrudimi,« Hořic, se Smiřic, z Dubence, Opatovic,
Všestar, Stéšer, z Černilova. Jost , že porozu
mění pravé círk. hudby šíří se stále, což sajisté budo
snašivé diecósní jednoté cyrillské povsbuzením k další
vytrvalé práci.

Koncerty Filharmonie v Králové
Hradet vystupující atále určitější do popředí.81.
března a 1. dubna představí te nám Filharmonický

nulých, čítat 70 členův, O3počítaje produkol virtuosky
na harfa pí. J. Sobulzové-Mařákové, poukszujeme na
čtela provedená silami domácími. Jest to předně Dro
řákův Vodník. Výborná, místy tak vysoce drematická
ballada Erbenova nadchla mistrs Dvořáka k symfo
nické básní, ke komposici, o níž užito všech prosředků,
jež moderní orchestr poskytuje, Poslnchač slyšího po
drobností děj zmíněné ballady: Jak vodník ai šije
šaty k svatbě, jak dsers přes prosby matčiny odepájí
k Jezera, kde atooc, její pláč a okolébavka, opětné
shledání a matkou, bonře na jezeře, jak vodník jde
po klekání pro svou ženu i onen pozný trest — vše
to znásorněno jest tak plasticky jak hudebními mo
tivy, tak orvbestrálními efokty, Vodník náleží k nel
lepším symfonickým pracím Dvořákovým. — Neméně
efektní je Grieyovo. Před branou klášterní s textem
Bjórusonovým. Rozmluva osadem uštvané dívky s klé
šternicemt, její prosba o útulek a závěrečný chorál
jeptišek provázený mobutnými akordy varhan působí
dojmem nesmazatelným. A Beethovenova Symfouie
C-moll, stojící ma vreboln. velkelepé tvorby nedosti
žítelného genia nežádá poznámek. — | Jest na obe
censtva, aby nedalo ai ujíti požitek, jaký mu žádné
jiné venkovské těleso hadenní nemůže připravit. Zvláště
významná jest reprisa nedělní, jíš zajisté využitkuje
obecenstvo = okolí. Předprodej vstopenek obstará
ochotné knihkupec p. Jaroslav Peřina v Hiadci Krá
lově.

Spolek črských stemegrafů v Krá
levé Hiradel. Přednkončenímletošníhokarsu spo
řádá spolek náš pro avé členy a zvané bosty v sobotu
dne 17. t. m. v menším sále „Grand Hotela“ svůj III.
„Programovy večer“ za laskavého spolnúčinkování P, T.
členů sl. Jednoty divadelních ochotníků. Bohatý pro
gram slibuje tu nejlepší zábavu) — Zvaní mají volný
vatap.

K sv. Josefa doporačují se všem, kdož

budouPát k jmeninémsvýmznámým,skvostné
blahopřejné listy ÚstředníMatice Školské s podobiznou
Josefa Jangmanna. — Prodávají se za hotové neb na
dobírko v kancelářimatiční (Spálená ul. 24. nov.) za
1 Kor. Na listu může se podepsati 10 osob — což
obzvláště je výhodné pro celé rodiny a společností.

Sportovní klub pro HradecKrálovéa okolí
pořádal včera v Grandhotela programový večer pro
své členy a hosty. Na programu -byly 1. „O Paříži“.
Přednáška p, professor K. Braderbanse. 2. Paukner:
„Loučení“, Zapěje al. Bríxy-ova, n klavíru sl. Rout
níkova. 3. Chopin: „Polonaisa“ č, 9. Na klavír před
nese el. Gabova, 4. Solový výstup, přednese pan Rů
žička. 6. Hudební kvartetto. 6, Boriánek-Doksanský:
„Umučený dub“, verš. pověst « Podřipska, recitaje
autor,

Nový důchodní královéhradecký p.
Vojta, nastoapí 1. března svůj úřad v Hradci Krá
lové. Město Náchod ztrácí výpanu Vojtovi pilného dů
chodního.

Mistr František Ondříček byljmeno
ván na základě jednoblssného nanesení výboru zaklá
dajícím členem Ústřední Matice Školské. Jmenování
toto jest jen důsledkem velkého koncertu věhlasného
mistra, jenž jak známo společně « paní Petzoldovou
Sittovou úplně nezištně a bezplatně koncert tento
nspořádal. Čistý výtěžek koncertu tohoto činí 2829 K
TT h. Sluší dodati, že také firma Ant. Petrof, c. k.
dvorní továrna pian v Hradci Králové, úplně zdarma
zapůjčila ke zmíněnému koncertu avůj klavir, tak že
režie koncertu byla omezena skutečně na míra nej
menší. Příští číslo „Věstníku Ú. M. Š.“ přineseob
šírný referát o koncertu se šivotopisnými datynašeho
rodáka a výroční správu U. M. Š. za rok 1899,

Dobrodincové kaple zdejších škol.
Na zakoupení teppichu na atapně oltářní přispěly pí.
Tůmová (8 K) a EliškaKalinová (10 K). Na potřeby

ro kapli poslala Nej uenovaná dobroditelka 10 K.
ropenkn z bílého mramora ke vchodu se strany

chlapecké školy daroval a na svůj náklad zazditi dal
pan stavitel Frant. Černý. Všem šlechetným dárcům
srdečné: Zaplat Pán Běh!

240 korun ztracemo o dobytčímtrbn
v Hradci potřebným človékem, Jméno „Poctivého ná
lésce“ milerádi uveřejníme a přejsme mu zákonitou
odměnu již předem.

Nkřiváncl a hmyzožraví ptáčel ná
sledkem březnových mrazů a trvalé zimy houfně bynou.
Pro naše zahrady, sady a role je to vážná nehoda,

Cesty ma Pražském Předměstí po
třebují nutné opravy, neboť v posledních hodinách,
kdy taje, jsou nesmírně blátivé. Prušské Předměstí
v sájmu vlastním mělo by míti ráz města anebo anpoň
pokročilé obce předměstské.

Křesťanské mlýny přicházejí do
židovských rukou. Pan Roleček, majitel
mlýna pod klášterem v Rychnově n. Kn., prodal svůj
mlýn za 51.000 zl. frmě střižním zboším v Kostelci
n. Orl. — Ledeč a syn — která zřídí v Rychnově
mechauickou tkalcovno.

Stavba trestnice v Hradci Králové.
Stará trestnice v Dlouhé alici v Hradci Králové ne
dostačaje a pomýšlí se proto postaviti vovou trestníci.
Zda-lí a kdy k tomu dojde, dnes těžko říci.

Osvěta židů připojujese kogratulantim —
panu Masarykovi.Za to trbá biskupa Brynycha. Projev
O jazykových nařízeních prý učinil — a to prý je
roshodující—poobsaszoní křesla arcibiskup
ského baronem Skrbenským. Kdybyp. Hsjo
v Osvětě lida sprostě nelhal, nešpínil a nepřekrucoval
dle vsoru novinářských šmoků vídeňských, tedy by
musil dle pravdy říci, že „Obnova“ i biskup
Bryoych vystapoje proti křivdám vídeňské vlády i
Němců stejně důsledně a rosbodně jiš po léta.
Oposičníky, kteří mají odvahu říci přísnou pravdu
přímo do očí i nejvyššímkrubům, ty přece nepo
výšují. Toť snad každý politický hlupák nábledne,
jenom ne „chytrák“ Hajn a jeho Osvěta židů. „Osvěta
lidu“ ta vládě a židům oposicí ovšem nedělá, ta trhá
Jen obbájce českého lido, upřímné jeho rádce a přá
tele, zvláště, jsou Ji rozbodní katolíci.

Továrna sa voňavky, kterádosudsda
něna není, nelésá se poblíže městské nemocnice
v pravo za mostem, na costé k Malšovicům. Lídé kolem
jdoucí děsným smradem div do mdlob nepadnou. Ne
var tento neměl by se trpět jiš z ohledu na blízkost
nemocnice.

Ústřední Matici školské zaslaldno1.
t. mm.p. J. Petr, hostinský v Masti, sbírka při ta
neční zábavě 252 K.

Stříbrné pětikoramy přijdouconejdříve
do oběhu. Jsoa něco menší než-li bývalý dvojzlatník,
velikosti asi praského tolaru. Ozdobeny jsou na jedné
straně poprsím císaře, na drahé straně je orel a nápis
„Ouingue coronae“ (5 K.) Do Král. Hradce již došly
flialky rekonsko-uhereké banky; zde jich lze dostati.

prosje se zajatými bary bylodvezenna Ústrov av. Heleny v širém moři, kde zbynul Na
poleon.>.

“Žtráty amglieké. Angličanéudávají své
ztráty od počátku valky do 24. února t. r. důstojníků
198 zabitých, 494 raněných, 133 zajatých (dohromady
825); mužů: 1748 zabitých, 5795 raněných, 3111
sajatých. Mímo to zemřelo na různé nemoce 19 dů
stojníků a 704 muži, následkem úrazů 1 důstojník a
17 možů. Jako invalidi bylí poslání do Anglie 79
"Ústojníků a 2227 mužů, Burové udávají, že v Tranavála
je přes12.000aoglickýchzajatců. Nejlepší ba „zla
tý“ střelec boerský jebez odporn„strýc“VanBos
boom. Nechybil se ještě žádného jelena, Kafra nebo
divokého pštrona. Před šesti měsící ještě měl ze zla
tých dolů značné jmění nastrádáno a kvetoucí rodinu.
Ale papíry zlatých dolů klesly tak, že staly se ber
cennými. Toto ztrátu „strýc“ snášel s klidnou myslí,
Ale když zvěděl, že oba jeho synové byli Angličany
zabiti, že nemá žádných dědiců více, kteří by mu oči
zatlačili, stala se a ním velká změna, Zašel si ke sta
rému svému příteli Krůgerovi, 8 nímž druhdy bojoval
věrně a nerozlučně v bojích za nezávislosé a požádal
Joj, aby ve dřívějšíjeho hodnosti landdrosta jej potvrdil,
„Máš ještě svou puškou, již jsi tolik Matabelů krále
Lobenguly ze světa zprovodil?" tázal se jej president,
„Áno, odrětil „strýc“. „Pak potřebuješ jen náboje,
pro ten jsi přišel“ „Nikoli mám náboj, jejž ai sám
robím“ a při tom pošeptal presidentovi do ocha ně
kolik slov, že jinak chladnokrevného presidenta pře
kvapily, že mu dýmka z úst vypadla. Na to rozloučil
se „strýc“ se svým přítelem právě: „Poněvadž je chtějí
u nás míti, ať jsou dobře obelonžení , . „“ Od listo
padu bojuje starý landdrost v čele svého malého od
dělení proti cizím vetřelcům. Své mavserovky, jež
úazval Lobengulou, užívá takto: Na památku svých
padlých synů vyvolí Ai svým orlím okem z nepřá
telských řad dva nejmladší a nejvíc aristokraticky
vypadající důstojníky, položí se na zemi, míří dlouho
a rozvážně na vyvolenon oběť, vypálí a vyskočiv,
zvolá: „Chamberlain“, — Pak epustí zbran; v obli
čeji jeho pozorovati zvláštní trhání, neboť jest on
zbožný mož, jenž se Boha bojí a jenž byl otcem.
Tak usmrtí takořka denně dva důstojníky, ani o jed
noho méně ani více. Pak čte pobožně ve staré biblí,
kterou vždy má při sobě, Ale nyní nejzajímavější.
Když ambulance mezi padlými obeti „strýcovy“ ne
lesnou a je do nemocnice dovezou, poznají je při
pytvě snadno; neboť místo dvou uncí olova neb ocele,
mají drě unce —= zlata buď v srdci, uebo v mozko.
Starý landdrost robí sl avůj náboj sám a dává Aagli
čauům zlato, jež v Zaválsku sl hledají,

Zubní technika na výši dokonalosti.
Švycarský zubní technik Louis Gattineau očinil
nový vynález. Zasazuje amělé zuby bez nepohodl
ného podaebí ve formě emaillovavých platinových ko
ranek tak, že se tyto nerozbijí a že lze jimi koasati
Jako vlastními zdravými zaby a že se tyto emaillo=
vené zuby nemusí z úst vyndávati. Ga'tinóův pateu
tovaný spůsob zasazování zubů poklestil si již cestu
do Fraocie, Německa i na Balkán. Pro Rakousko
Uhersko vybradilo ai výhradní výrobu nábrady za při
rozené zaby zubní lékařské a technické boreau Dr.
Wicke 4 Gattineao, ve Vídní I. Graben č. 7.

FirmaMárky, Bromovský a Schulu,
renomovaná v zemích českých i v sousedních říších
strojírna, obešle pařížskou výstava konstrukcí sdru
ženého parního poháněcího stroje, jenž se vyzname
nává blavné úplně zajištěným stejnomérným chodem
jakož i minimální spotřebou páry na hodina a koň
skon sílu. Stroj ten konstroováu jest na výkon 600
koňských sil a sloužítí bade ku pohonu elektrického
stroje, jenž na ose stroje amístěn (svázán) bade. Stroj
tento opatřen 2 parními válci, z kterých jeden je



veatilovým precisniím rosvodem (fricard) opatřen. Ve
škeré součástky jsoude krajností přesně provedeny
a jest celkový gpblod velice impossntní, Btroj jest
does, zítra v sobot a v neděli sestaven, načež s0
rosebere a do Paffte sašle. Strojírna zajisté ochotně
Interessontům- otroj, který bade českému průmyslu ke
oti, k problédnatí okáše.

as, respektive páleného kostelníka jeho ve
lice pálí, že mladočeští poslenci podepsali interpeliaci
ohledně konfiskace článku Obnovy, v němž se
jedná o ritualní vraždě a o tom, jak židé urážejí
katolíky. Poslance Březnovského, Udržela, Hořicu,
Leblocha, Bečváře, Dostáls, Adámka, Doležala,
Kóniga, Brdlíka, Sebnala, Pospíšila, Šrámka, Kryfa,
Teklého, Rozkošného, Sokole, Hellera, Hájka a
Vychodila nazývá Bryiychovými štítonoši a až
nebudou mladočeskými poslanci, mohou prý ae
v diecési Hradecké ucházeti o kostelnictví. Přislu“
bovati při bohoslužbách, nepokládal ani sv. Václav,
císař Rudolf z Habsburgů a jiní mocní a čestní
mužové za hanbu. Ale zapříti svou víru a otro
čiti židům za jnseráty, předplatné a pacholské

fsaření — proti vlestní krvi, to je hanebné a ne
estné pana písálku v Času.

Seuchotisy vyléčitelné, LékařiRichet
a Hericourt v Paříži siskali stlačením hovězího masa
táva — seram — jejíž vstřikováním do těla se dají
souchotiny vyléčit.

Na úterní dobytčí trh dne 18.března
v městě zdejšim odbývaný bylo 682 koní rozličného
drahu (k chovu, potřebě, bříbat), pak 168 volů, 86
býků, 386 krav, 29 telat a 13 koz přivedeno. Obchod

byl čilý a súčastnili se ho obchodníci domácí i cizí.Příští koňskýa dobytčí trh odbývati se bude v městě
sdejším dne 10. dubna 1900.

Prodej masa. Městskárada upozorňajeobe
censtvo z důvodů zdravotních a vzhledem k ustano
vením $ 2. a 4. jatečního řádu, aby nekapovalo šád
ného masa, které v měst, jataách nebylo dříve sdra
votně prohlédnato. Každý kdo přistižen bude v Krá
lové Hradci, že maso neohledané na měst. jatkéch
prodává, bude ssudné stihán.

Zvěsti z východních Čech.
Ve Svobodných Dvorech dal starosta

obce, pan Hynek Srdinko, na přání občanstva podél
silnice upraviti chodník. Cesta byla navezena škváry
(okovinami) a jsouc vyvýšena byla tím nejpěknějším
chodníkem, takže občanstvo mělo ze své promenády

radost. Avšak občané pokoočií dobře míní a vojácihrabě mění. Tyto dny jela skrz Svobodné Dvory jísda;
nikoli po dobře štítorané a šutrované silnici, ale po
pěším chodniku! Toť se rozamí, že za mokrého a blá

tivého počasí byla péšinakopyty rozdupána a zničena.A pak má býti u nás pokrok, kdyžvzdělanější krahy
eprostě každou nápravu maří a ničí. Po pěšinách a
alejích jezdí sa ostatně koňmo i na bicykla též v Hradci
a jeho okolí. Procházející se obecenstvo a chůvy s dětmi
jsou hrubým tímto nešvarem týrání a ohrožování a
dobré chodníky ee činí neschůdnými. Pan prof. dr. Be
neš v poslední schůzi obecního zastupitelstva ostře
tlumočil stížnosti občanstva v této příčině. Tážeme se

roto: kdy konečná zavládne také v intell:gentnějších

Ernsích amysl pro slušnost aporozumění pro skutečnápotřeby a pokroky občanatva :
Z Čeruilova. (Vodní drašstvo.) Ústřední

správa zvolila za druhého místopřesedu p. Jana Ho
ráka, statkáře z Černilovač. d. 19 a svěřen jemu re
ferát o evidenci pozemků družstevních. Referát finanční

Holé v ;rakoa prvního místopředsedy,p Václavarokše.

Z Dohaliček. (Valná schůze sáloženská).
Dne 11. března 1900 o 3. hodivě odpoledne konána
byla výroční valná schůze záložny, kterouž zahájil
předseda dp. Frant. Douda kratičkou promluvou, dříve
než pořad jednání započal. Na slova básníka Jablon
ského: „Nuž vetaňte všickni, kteří dosud spíte, den
nice vzešla — jitřenka se rdí“ přirovnával mladičkou
sáložnu místní té dennici a jitřence, kteráž vzešla na
obloze života a pravil, aby všickni dosud spící již se
ze sna probudili a aby svépomocí své zájmy Spole
čenské si opraviti hleděli, najmě aby £ područí a
otroctví těch upírů — lichvářů — kteřípůjčováním
na veliké úroky ztravují Člověka s masem i kostmi —
se vymanili a rychlý, levný úvěr aby u své domácí
záložny bledali. Dále vzpomenul řečník té bídy, nouze
zaviněné i nezaviněné v tak krásném království Čes
kém a nabádal přítomné členy, aby malý, dělný. lid,
čeládka i děti své k spořivosti a šetrnosti povzbuzo
vali; neboť národ český, bude-li mohatný kalturně a
hospodářsky, pak nebude moci býti nikdy hozen někam
do kouta, aniž bude *ový národ přiveden k věčnému
mlčení. Po této promiuvě sdělena byla roční činnost
záložny přítomnému členstva, kteráž e překvapením
radostným byla vyslechnuta, když sdílelo se, že dosa
vadních členů jest 68. celkem a že peněžního oběhu
ga 3. rok bylo 81.671 K čili 40.886 zl, 50 kr. Po této
správě byli přítomní vyzváni, aby p. Františku Ku
drnovi, pokladníku toho času, za jebo činnost roční
výtečnou a bezplatnou, vzdali povstáním čest a elávu
provolali, což se zá-lužně stalo. Následovalo čtení
účetní billance p. pokladníkem, vykonány doplňovací
volby výbora i dozorčí rady a ekončena byla radostně
ta schůze « přáním, abychom se vzdělávali, mohotněli
po příkladu bodrých Moravanů a Slezenů, kteří jsou
si dobře vědomí toho přísloví národního: „Kdo šetří
má za tři — kdo nelení — tomu se zelení.“

Z Náchoda. V neděli večer v 6 hod. 40 mi
nat pozorovali jsme u náe skvostný sjev přírodní,
totiš padání meteorau. Směr dráhy jeho byl od seve
rozápadu k východu a zdálo se u nás, še padá kamei
zaChadobu v Kladska. Byl zdánlivé velikosti husího
Vejce a vyhýbal v ostrý hrot, jímž jakoby si dráhu
razil. Světlo jeho bylo intensivně bělomodré. Padání
téhož bylo asi ve dvou třetinách obzoru snačně vol

né, ve třetí třetině však nápadně rychlé. Světelné
dréhy po sabě nezanechával a blaka nepůsobil, t. j.
u -nás-aspoň jeme hluku šédného neposororali. Celý
sjev trval 6—8 vteřin. Obloha byle modrá a jasná.

Letní hospodyňská úkola v Opočně
o 1 ročníku počne běh svůj 2. dabna t. r. a potrvá

rostlé dívky za řádné hospodyně. Vyučování rozděluje
se na theoretické a prektické. Zápisné se neplatí,
školné obnáší celkem 10 sl. (20 K.. Správa školy bo
upodyňeké spojena jest se správou školy hospodářské
a zvláštní odborná učitelka co síle blavní tvoří s cho
vankami, které v intermátě školním bydlí, jednu do
mácnost. Vydržování v internátě stojí měsičně kolem
12 sl. (34 K'. Přiblášky ústní neb písemní přijímají
se do konce břesna t. r. Hlavní zápis koná se dopo
ledne v nedělích dne 18. a $5. t. m. Nadace zříseny
8 po 60 Kor.

Z Jaroměře. Pěvecká a hudebníJednota
„Jaromír“ v Jaroměři pořádá v pondělí 19. dne mě
síce břesna 1900 o půl 8 hod. večerní v sále „U Bí
lého Iva“ pěveckou n hudební zábava. Program: I.
Gebert: Oavertara „Kouzlo lásky“. Malý orchestr. 2.
Vogner: „Sou«edaká I“ Dámský abor s prův. piana.
8. Pivoda: „Rozmarynka“. Mužský sbor. 4. Dvořák.
„Slovanské tance č. 3.“ Malý orchestr. 6. Weise:

Blaťácké písně“. Dámský sbor s průvodem piana. 6.

Vognor: „Vzdory“. Smíšený sbor s průvodem piana.7. Gillet: „Z dálky od plesn“. Malý orchestr. 8. Vog
ner: „Sousedská s Dámský sbor s průvodem piana.
9. Smetana: „Fantasie s motivů“ s „Prodané nevěsty“.
Malý orchestr.

Z Častelevie. (Z naší spolkovéčinnosti).
Katolická národní jednota sdejší pořádala v neděli
dne 26. února t. r. ve spolkové místnosti divadelní

představení: „Zvýšení oájemného“. Veselohra o 4 jednáních, překlad od J. Vejchodského. Věecky úlohy
byly ve velmi dobrých rakoo. Slečnu Šťovíkovou a
paní Makařovskou s opravdovým opením a bez
vadně sebrály sl. Janečková a sl. Kubrtová. Věem se
Mbil statečný pan major (p. F. Potera' se sluhoa svým
Bastianem 'p. B. Ješina), jichšto zdařilé výstupy ro
zesmály všechno obecenstvo. S pravým porozaměním
všili ae do svých rolí p. Fr. Bezděk (v úloze Hájka)
a p. Fr. Němec (v úloze Makafovského). Slečna Lad
víková (v úloze Bianky) a p. V. Škop (v úloze listo
noše — ač poprvé vystoupil na jeviště) provedli své
úloby ku všeobecné spokojenosti. Všem těmto slečnám
a pánům při tomto představení ochotně účinkujícím
buďtež tímto vzdány vřelé díky.

Pod Vysokou. V poslední době nařízeno
bylo cestařňm na erárních silnicích na Kutnohorsku
dávati každého dne na vyjeté koleje kameny, tak aby
silnice stejnoměrně byly sjížděny a tím méně ve svém
stava trpěly. Rozkas tento vynesen byl zrovna a při
pomenutím, že zanedbání jeho stíbáno bude postup
nou pokutouna cestařích. Ubezí starší většinou jiš
lidé dřouse den ze dne hromadami kamenů kladených
ve vzdálenosti 20 až 40 kroků až na délku 4 kilo
metrů. Ale s jakým výsledkem? Povozníci, sotva 6
aš 10 kilogramové kameny srovnány byly, jezdí
schválně přes ně rozshasujíce je po celé silnici a
rosbíjejíce ji tak ještě více. Jsou to zvláště povosníci
s cukrovaru Radbořekého. Upozornění, fe tím vozy
a kouč trpí, vyšklíbnou se, že nějakou tu praeklou
nápravu nebo rozsypané kolo pan Mandelík unese, a
napomenouti, že tyrují cestaře, hrabů a sprostě od
poví. Ptáme se, když jest vyrčena pokuta cestaři pro
zanedbání rozkazu, proč bez trestu trpí se nešvar a
schválnost čeledínů a povozníků? Prý si má cestař
pomoci sám. Snad má ee starý maš práti s nějakým
výrostkem? Smatná to nařízení I Žádáme kompetentní
kraby, aby sakročily a další slovuli spuštěné chasy

přetrály!
Miletíma. Komitét pro postavení pomní

ku Kar. Jer. Erbenovi v Miletíně koná dne 16. břez
ne t. r. o půl 8. h.d. večer valnou výroční schůzi,
při níž volen bude výbor a dva, členové do rozhodčí
poroty o návrzích na pomník. Z lonské ové činnosti
osnamuje české veřejnosti, že dne +2. května pořádal
slavnost odhalení pamětní desky na rodném domku
básníkově. Mramorovou, umělecky provedenou desku
darovalo sl. ředitelství c. k. odborné školy sochařsko
kamenické v Hořicísh. Slavnostní řeč pronesl apiso

Vynis; řeč tato byla vydána nákla
e zvláštní brožuře. Slavnosti účastnili

vatelé, jmenovitě: Jar. Vrchlický, A. Ji
rásek, Ig. Herman, V. Štech, F. Herites, Dr. Metelka,
J. E. ministr Dr. Rezek, zastupitelstva okolních měst
a přečetné spolky. Od 16. listopadu vypsána byla
šestiměsíční soutěž pro české umělce na plastické ná
vrby ns k, který má státi K. O konku
renční gesťfmínkya plánek náměstí Miletfnakého při
hlásilo ae dovud 27 amělcův. -V rozhodčí porotě bu
dvu delegáti Umělecké Besedy, Masea, sochařské
školy Hořické a dva členové komitéta: Stav jmění jest
tento: z r. 1894 zůstalo 3486-88 sl., na příspěvcích
darovali: p. Aug. Rachota v Jičíně 4 sl., el. Občan
ská zálošna v Hořicích20 zl., nejmenovaná v Praze
50 sl., p. Fr. Fiedler, účetní cukrovaru v Dol. Bači
cích 6 zl, p. Petr Svoboda 50 kr. a p. uč. Jos. Seh
nal v Miletíně 60 kr., z pokladníček: u p. Koláře v
Bělehradě 70 kr., u p. Vlacha v Bělebradě 1'05 sl.,
u p. Mikše v Poličanech 80 kr., n p. Pípka v Hoři
cích 16 kr., a p. Rachoty v Miletíně 86 kr., v Lu
kavci 1'77 zl, za dopisnice strženo 37-03 zl., za bro
žury 1560 zl. a vydrašeno 3:60 zl., brabý příjem o
slavnosti zasazení desky pamětní na rodném domku
básníkově 30-90 zl., na úrocích za r. 1899 přibylu
1560-15zl. Vydání bylo celkem 333870 sl. Zbývá tedy
čistého jmění 370286 sl. čili 740456 K.

Z Nebeské Rybné. (Obnovasr. miesie).
Od 25. do 31. t. m. badon 00. kongregace Nejsv. Vy
kupitele se sv. Kopečka Rodičky Boží u Králik v sdej
ším chrámu Páně renovaci sv. miasie odbývati.

V Náchodě ce koná ar. missie tyto dny.
Z Nevého Bydžova. Překrásnývečerpři

pravil výbor katol. jednoty naší svým členům a ho
stům dne 4. března. Na počest 90letých narozenin
J. Svatosti papeže Lva XIII. pořádala jednota ola

vnostal Věčer, aby jím evila svoji úctu a lásku
k Svatěmli Otci. Ohket orla veliké“ že prostranná
místavst Občanské besedy přeplnění byla — nebylo.
hnutí. Důkok to, še jednota dochásí obliby u všech,
kteří dobré vůle jsou. Opěta opět hlásí se k nám
noví členové, kteří vidí, do héjíme ci jen to, co činí
nás šťastnými s spokojenými — evoji ov. víru. Sla
vnostní nálada zvýšila se, kdyš mezi nás savítel vys.
ct. p. c. k. okr. hejtman Dr. Volkar, jená potěšení
své dal na jevo s tolika účastenství Za vyznamenání
toto poděkoval mu velect. pan předseda, professor
gymn. V. Šila apřímnými slovy. — Slavnostní večer
zahájen byl proslovem k 90letým narozeninám J. Sv.,
jejš před obrazem papeže Lva XIII. na jevišti květi
nami ozdobeném vroucně přednesla si, Balcarová. Čle
nové pak zapěli s průvodem harmonie pap.hymnu.
Následovala přednáška jednatele P. Šmejkala „O ve
likém výzoama vznešeného pa Lra XII“ Promlu
vil o jeho nesmírných sáslohách — představil jej —
jako nejvyššího kněze, nejvyššího učitele a nejvyššího

ředstaveného Čírkve sv. Líčil tohoto Mariánského
apeže — jako papeže nám Sloranům nakloněného —

jenž náklonnost svou nám ukázal snovuzřísením če
ské koleje — založené již Otcem vlasti Karlem IV.
— a pak encyklikou r. 1861 vydanou — kterou úcta
k ov. věrozvěstům slovanským av. Oyrillu a Metbo
ději všem doporačoval. Všichni Slované vítati a ctíti
musí také snahy Lva XIII Povná obála Petrova ří
sena jest O0letým starcem, jenš sa nynějších bojů
proti Církvisvou skalopevnou důvěrou v Boha, svým
věhlasem, zbožností a zkušeností badí obdiv celého
avěta. Vybídl přednášející všecky, aby úcta a lásku
k Sv. Otci projevili předsovsetím, še vášiti si budou
av. drahé víry avé, že milovati budou jednotu svou
věrným plněním povinností svých členských, aby do
síci mohla cíle svého a byla světlem, jež by zásada
mi křesťanské víry osvítilo šivot soukromý i veřejný.

díme se heslem, jež provolal milený p. předseda za
jednotu naši při svěcení zákl. kamene nového kostela

řbitovního: „Ve víře žijme, s vírou umírejmel“ Pra
vým cnostným životem, neohroženým vysnáváním dra
hé víry katolické buďme velikého papeže Lva XIIL
osdobou a radostí! Po této přednášce zahrál mistrně
p. katecheta Vacek koncertní číslo na cello a milý
přísnivec spolku, vldp děkan Jos. Šrámek s vroucím
přednesem sapěl „Jak jsi krásná moje vlast“. Na
pisně doprovázel obětavý p. říd. kůru A. Kulišta.
Následovala ordečná přednáška vldp. Dr. J. Kašpara
— v níž dojemnými — jemu vlastalmi slovy líčil
svoji radost a posvátnou básní spojenou — kdy do
přáno mu bylo v audienci pokleknouti před Otcem
všeho křesťanstva, Poutavě vypravoral v městě Římě,
jebo životě — o všech okolnostech s audiencí souvi
sících — líčil živými obrazy — sařizení Vatikánu —
uvedl posluchače do skromné komnety velikého pa

pole. Předetavil nám vznešenou postavu stříbrovlaséhova XIII a jeho láska k synům sv. Václava a ev.
Jana z Nep. — k národu českóma. Po znamenité této
přednášce — za níž p. Dr. odměněn byl dlouhotrva
jícím potleskem, na vybídnutí člena opolka p. J. Krá
lička provolána J. Svatosti škrát Sláva! Ke konci se
hrána byla jednoaktovka: „Josefskátragedie“, v níš
unašiví členové ochotníci zdařilépodali výkony. Hrá
no bylo « chutí a účinkající odměněni zasloušilou
pochvalou. Zpěrem národní hymny: Kde domov můj
— dojemná tato slavnost skončena. Stříbrné jsou de
diny velikého našeho Lva XIII. — slaté jeho srdce
— to nám, Bože — dlouho sachovej! — Další naší
Činnosti — žehnej Bůh!

Z Chocmě. Katolickájednotajinochů a mašů
v Chocni a okolí konala dne 21. ledna t. r. svoji
řádnou výroční echůzi v místnosti jednoty. Scbůzi za
hájil veledůst. předseda p. děkan Jan Úvrk katolic
kým pozdravem za plného počta členů, načež čteny

správy: jednatelská, pokladní a knihovní; účty prozkoumané pány revisory odevzdány byly valné Lro
madě k přehlédnutí a schválení, Na to následoval
volby a dice svolení jeou: veled. p. děkan Jan Cvr

ze předeeda, důst. p. kaplan Josef Jaška za místopředseda, p. Ant. Diblík sa jednatele, p. Jan Horsky
za pokladníka, pan Jan Kaiserlíkza knihovníka. Dále
do výboru byli svolení p. Fr. Petrašálek, p. Fr. Rybka

ml., p. Jos. Šeda, p. Jan Král Revitory účtů: pojemJetmar a p. Jos. Bergr. Praporečníky: p. Jan Líbal,
p. Jan Jetmar ze Lhoty Sudlické. Správce místnosti
p. Josef Zeman. Ze zápisků jednatele sděleno bylo:
„Naše jednota odebírala v minulém roce následající
periodické časopisy, které s větší částí dodával veld.

pen děkan, jako: Obnova, Katol. Listy,Český Východ,Inické Noviny, Mír, Draka a Obrana práce; mimo
časopisů dodával též brošušy: Slovapravdy a Časové
Úrahy. Knihovna spolková čítá přes 250 kusů knéh
sábavných i poučných, které daroval pro knihovna
veld. p. děkan a bývalý předseda důst. p. Alois Čer
ník kaplan v Heřmanově Městci. Do volných návrbů
vzato bylo, aby naše Katol. Jednota nesla též názov
„vzájemně se podporající.“ Návrh ten byl přijat a při
první měsičníschůzi echválen. Zároveň usneseno jest

aby měsíční příspěvek o 10 bhzvý byl, tek aby comožná nejdřív onemocnělým členům podpora poskyt
nuta býti mobla. Dále usnešeno jest, aby měsíční
členská scbůze pravidelně se odbývala všdy první ne
děli každého měsíce, při které vždy buď poučná neb
zábavná přednáška konati se bude. Což se též usku
tečnilo. První měsíční schůze členská odbývána byla
dne *. února, pří které předneul důst. p místopředseda
„0 státním českém právu.“ Přednáška tato upoutala
členstvo k bedlivé pozornosti, a na konci přednášky
řečníka potleskem odměnilo. Při drahé měsiční echůsi
která se odbývala dne 4. března, ss hojného počtu
členů, přednášel náš člen pan Frant, Petrugalek „o vý
znamu a účela katolické jednoty naši.“ Přednáška p.
řečníka byla mistrně spracována; pena řečníkovi do
stalo we pochvalné usnání potleskem. K dalšíma pů
sobení na poli křesťaneko-socialním voláme s plna
srdce „Zdař Bůh“

Z Týmlátě m. ©. Od 1. do 10. března ko
nalí u nás ov. misii dpp. Bernardin Čáka, P. Souken
ník a P. Matějů a výsledkem překrapujícím. 3 farní
osady čítající 4481 duší přijalo av. svátosti 2164 vě
Hcích dospělých a 250 dítek, nečítaje těch, kteří zde
vykoneli zpověď s doma přistoupila ke stolu Páně,



Slavnost Marianská a svěcení ov. kříže vydařily se
ukvěle a súčastnily se jich spolky hasičské, spolek
eysloafilců a tisíce lidu, jemuž pro nedostatek místa
v kostele kázal dp. Soukenník ne náměstí. V pátek
se dpp. Otci redemptoristé s námi rozloučili. ZBojší dívky,
které o výzdobu svatyně a oltáře P. Magie horlivě se
staraly, jim poděkovaly a darorsly úhledné kytice
s živých květin. Obecenstro nemile neslo, že učitelé
dítek ani v průvodu na náměstí nedoprovodili, avě
cení kříše a sv. missie vůbec se nesúčastnili, tak ja
koby k tomu českému a katolickému lidu více aní
nepatřili. Sympatif k stoupencům Školekého Obzoru
a profemora Masarykavěru nepřibylo; lid jednání
jejich posusoval a odsoudil slovy ostrými.

Továrna ma spracování ovoce, vý
roba koňaku a likérů panaJUC. Jos.
Temáska ve Vysokém Hýtě. Výstavy ju
bilejní, národopisná, krajinské i okresní měly za
účel, abychom sebe a své výrobky poznali a dle
hesla svůj k svému se podporovali, Podívámesli
se %šak do kupeckých krámů, lepších restaurantů,
hostinců a hotelů, vidíme tam samé vyrobky ně
mecké, zvláště z říše, židovské, polské, uherské,
francouzské atd., které patří obyčejně lidem téhož
druhu. Aby se obecenstvo více přilákalo, dá se
na lébve skvostný knížecí neb hraběcí erb a ni
kdo nepováží, že tyto výrobky nepocházejí z vlast
ních zabrad, vinic neb sklepů naznačeného er
bovního pána, nýbrž že je toobyčejně zkrachovaný
šlechtic dobrého, starého jména, jemuž židovští
akcionáři, společníci neb komisionáři platí za pro
půjčení jména 2,3, 5, 10 neb více tisíc zlatých A
za tukový šmejd, ktery se prodává třeba i pod
zvučným vlasteneckým titulem, platí čeští konsu
menti strašné peníze. Za to vlastenecký, český
podnik v Třebenicích pro nedostatek odběratelů
v českých krajinách hyne s vynikající, v každém
obledu solidní a zdravé výrobkyz továrny
pana JUC. Tomáška jsou mnobým téměř nezna
my. Náhoda zanesla mne minulý týden do Vyso
kého Mýta. Vida obrovské cihelny na výrobu na
šich i francouzských cihel, tašek, dlaždic, chamo
tek, okras fasadových, vas, fontán, atd., umínil
jsem si, obrovský tento závod prohlédnouti a
rovněž továrnu na spracování ovoce, výrobu ko
ňaku, likérů, atd, kterou jsem již z ličení zvěčně
lého poslance Čeňka Hevery, dra. Hubáčka, dr.
Riegra a jiných znal. Technický správec, pan
Václav Kleiner, v němž jsem měl potěšení po- ;
znati bližšího krajana z Moravy, který řídil již
podobné závody na Moravě i na Rusi, ochotně
mne po továrné doprovázel, kterou jsem si v tak
rozsáhlých rozměrech nepředstavoval, Pan JUC.
Tomašek, který hledí především na jakost zboží
a spokojí se menším křesťanským výnosem, vy
rábí výtečné koňaky z vín i ovoce, slivovici, bo
rovičku, jeřabinku, rum, jemné punšoviny, šám
peňské víno, rozličné rcstlinné nápoje, likéry až
do těch nejjemnéjších specialit, které v závodě
již před lety vypaleny byvše, dlouhým ležením
takové jakosti Cospely, že všem požadavkům
i těch nejvytříbenějších labužníků úplně vyhovují
a při různých chorobách, jmevovitě žaludku a
ústrojů zažívacích vůbec, co pravý lék csvědčiti
se mohou. V závodě pana JUC. Tomáška vyrábí
se všecko destillací a nikoli etherickými oleji a
různými zdraví škodlivými přísadami. Z třešňové,
višňové, malinové, rybízové, angrešťové, hrnškové,
jablečné. gdoulové, jahodové, brusinkové utd. šťá
vy, ze zahradních i lesních plodin, bylin a zele
nin buďto močením (macirováním)neb destilováním
se připravují ty nejchutnější a vesmés zdravé nápoje.
Z vyškoleného a starého vlna se pálí výtečný koňak,
Slivovice se vyrábí z dobrých, švestek kvašením a
destilací, beze všech přísad líbu. Borovička se
též tak kvasí z jalovce a destilluje se a takto čistý,
přírodní výrobek se prodává, Konkurence, hlavně
židovská, ta vyráhí zboží ovšem značně jinsk; z
Jíhu někdy dosti pocbybného, fuslovitého (př:
boudlinového) a k tomu se dávají přísady z růz:
ných olejů a trestí (essencí). Jsou-li tyto oleje a
essence zastaralé, nemá se jich vůbec ani použí
vati, jelikož jsou zdraví škodlivé. Méně svědomití
vyrábitelé toho ovšem nedbají, neboť semi vlast
ních výrobků nepijí, a jsou spokojeni, jen když
od nezkušených křesťanů na nich hodně vydělají.
Zkazí-li si tito žaludky, aspoň na nich vydělají
židovští léksři, Ziskuchtiví továrnici vyrábějí své
likéry a kořalky třeba na cestě studené a aby vý
robky jejich silnejším: se zdály, dávají do nich
všelijaké přípravky čili sílice, čímž taková lího
vina zdraví ovšem velice neprospívá a zákonem
je vlastně zakázána, Upozorňujeme pruto české
obecenstvo na starý, osvědčený závod pana JUC. |
Tomaška, který v loni slavil jubileum 25ti letého
svého trvání s vyzýváme český lid, aby v kupec
kých krámecb, restauracích a hostincích žádal
česaé, zdravé a dobré výrobky. Pan JUC. To
mášek byl vyzván, aby výrobky ze svých továren
vystavil na světové výstavě v Paříži,

Listárna redakce. Pro článkya fonille
tony zatím nemáme místa. O stročaé a vécné dopisy
ze všech krajů však prosíme. Uvořejní se postupně.

MOVKURS.
Vzdáním se dosavádního účetního p. Hro

mady, kterýž se v místě samostatně obchodem
usídlí, obsadí se u naší záložny místo

účetního,
který současně pokladnu vésti má,

S místem tímto, jež se obsadí na vzájemnou
YVyletnívýpověď, spojeno jest služné K 2.400 se
třemi kvinkvenálkami po K 200; zvolený jest
povinen složiti keuci služnému rovnou.

Žadatelé prokažtež znalost svou v účetnictví
vysvědčenimi, že s dobrým prospěchem odbyli
některou z českých škol obchodních a že po delší
dobu v peněžním ústavu činnými byli a v něm
se osvědčili.

Žádosti podány buďtež s vysvědčeními pů
vodními, neb řádně osvědčenými do 3. března
t. r. podepsanéma starostovi s podotknu
tím, kdy by žadatelé nastoupiti mohli,

Ze záložny v Hradci Králové,
8. března 1900.

Jaroslav Ďervený,
starosta.

K době velikonoční!

pap, Boží hroby

E: KTÍŽOVÉCESTY"Gus ner
Sochy „Vkříšení“, sochy,

oltáře a veškerá kostelní zařisení
doporučuje uctivě umělecký závod

sochařský a řesbářský

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE,

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VIL Sklad Karlova ul. č. 80.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. cen
ofky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky

Velká úspora a důležité pro každého,

© Žádných šlí a řemenů více! (S
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, slepšené

Patent Novotný.
Znamenité rozluštění otásky jak odstraniti veškeré

obtíše, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí s rame
non atd. Patentní držadlo poskytuje stále plímé, volné a
sdravé držení těla, jakož i vkusné padaatí kalhot a lze

jej vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž byoflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba,
Přesvědčení zjistí netušené výhody.

1 kus ku 1 kalbotám obdržení 60 kr., 8 kusy zl. 1'60,
6 kusů zl. 3- zasílá franko majitet c. k. privilegie

F. 9. sOVOTNÝ, Maršovice- Kakaně.
Žádný švindl, tistceré pochzalné úrudky.

se slohem kostelů
souhlasné
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"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10. března 1900.1bl.

pšenice k 11-80—12-90, žito k 90—10-50, jočmena
k 840—8-88, oves k 600—560, proso k 8 80—1000,
vikve k 11-00—1270, hracbu k 16-30—1800, jábly k
19-30—0:00, krup 16-40—40:00, bramhorá k 1-80—1 60,
jetelováho semínka červenáho k 46-00—130*00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-40—00-00, máku k 32:00
olejky k 000—000, Iněného semene k 19-00—22'00.
190 kg. šitných otrab k 1100, pšenič. otrub k 10:00,
1 kg. másla k 1-80—2'08, 1 kg. sádla vepřového k
1:40—1-76, tvarohu k 0-34—0-28, 1 vejce 5 h.

(Zasláno.)

1899.
Velectěný Pane!

Malované okna, která jste v letech 1895 až
1899do farníhokostelav Dyjakovicích dodal,
moe jak zdařilým uměleckým provedením taki
poměrnou láci úplně uspokojila. Všivhni, kdož okna
viděli, vyslovují se o nich pochvalně. Proto firmu
Vaší při každé příležitosti svým známým do

poručuji.
V Dyjakovicích v dubnu 1899.

J. Kvitnovsky,
kons. rada děkan a farář.

Velectěnému panu B. Škardovi v Bruěl

Roku 1899 bylo Vaší ct. firmoa pro náš
farní chrám Páně dodáno 5 barevoých oken. Jsem
s prací úplně spokojen a odporučoji i jiným Vaší
ct. firmu.

V Ženklávě v dubnu 1899.

Jan Grussmann,
farář.

Veleotěný Panel
Jeho biskupská Milost Edvard Jan Nep. Bry

nych ráčil se vysloviti, že 8 provedením dodaných
oken pro kostel Cblumský je úplně spokojena.

V Hradci Králové v červnu 1899.
Se vší úctou

Josef Novotný,
bisak. sekretář.

Právě vyšel:

Úařhanový průvod
Maria, Mláti našel!

K sbírce písnía litaniímk pobožnosti Hájo vé
již uspořádalP. Rubringer, hermonisovalAl.

Hnilička, řiditelkůru, Cema 4 kr.
Vyšlo pouze v nepatrném nákladu, a proto jest
žádoucno, by si každý včesopatřil.— Na ukázku
zasýlati nelze. Obnos vyprošuje se předem.

Nakladatel Jos. Kosina,
knihkupectví 9 Chrudimi.

M- První česná
spocielněna americká cottagoová harmonia září

na zená továrna

Rud. Pajkr Kspol.,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

JOSEF ŠTEPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož i nově staví

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

vedení a v cenách velmi lerných.

Tatáž nabízí též barmonia 800
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vidni IX Har
moniegasse 8.

Cena od 80 zl. výše. — Na

—(H
splátky od 4 zlatých. | Záruka
pětiletá. - Illuatrované cenníky

. M | j=
(A E

z mA = frankoa zdarma.
Peaálová harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech
varban, pro kostel, školu, i ku cvičení.

/

Důkuadny a levný nábylek J. Matějček



ITá brytek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury, Pérovky.

LudvíkKnepr
u Hradol Králové, Malé náměstíč. 1:7

výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.

Koupě1prodej
všech druhů losů, cenných
papírů, akcií, priorit, zá.
stavních listů, devle a valut,

Výměna a oskozt
tažených zástavních listů,
obligací a veškerých ku

ponů.kuam! výhodnějších.

přes 7.500.000 korun. Adresa pro tele
Účet v clearinlku pošt. spoř. uher, č. 5916 Telefon č. 6.

Zálohy (půjčky) | Obstarávání Konvertoránía obstarávání $e5
macennépapírya zboží vinkulscía dovinkulací. půjček 25 "Bza mírný úrok.

———— ——— hypotekárních a komu- ziséEskont směnek Přijímání vkladů nálníc. 2 a

ajichumfsťování(domicily). na epořitalníkntšky, na Velkoobchod BH M:= klainičo k
Uschování cenných v běžnémúčtě« oaúčet:| CUkrem A petro- ŠKý A

papírů. girovýproti vydánícheků. lejem. 2O...
Výhodná koupě

kupeckých regalů, pultů,
a portálu z tvrdého dřeva.

K doptání v cukrářství

JOSEFA FIALY
za hlavní trafikou.

oaee"“a“
m

Ť ©"

a"m
Opuštěná

vzdělaná dívka,
z vážené rodiny,

sama na sebe odkázaná,
representace schopna, a
vedení domácnosti i ho

spodářství obeznalá,
zvláště dobrá kuchařka,
s velice dobrým odporu
čením, prosí velect. du
chovenstvo o místo ho
spodyně na faru. Lask.

nabídky pod šifrou:
„Druhý domov“ poste

rest. Louny.

HPA
Pstruhy

marinovavé
výtečné úpravy a chuti
v krabicích po 6, 12 a
28 Kor. zasílá na dobírku
nebo proti zaslání ob

nosu předem

Rybářský spolek
v Jamném

u Jablonuého n. Orl.

Obchodníkům a restau
ratérům výhodnésrážky.WZBOPO

tamtéž.

obchodu, získali jsme

a jehož úkolem bude,

PDEE V PRAZE, dne

ve Svitavech.
O Cenníky zdarma

Dražba.
Obecní úřad ve Lhotě pod Libčany

zadá veřejnou snižovací dražbou (spolu s řízením
offertním) která se v neděli, dne 25 března t. r.
o 2. hodině odpolední v místnosti obecního úřadu
odbývvti bude

stavbu jubilejní kaple.
Náklad na kapli rozpočten je na 10.035 ko

run 22 haléřů.
Cihly.a písek dodá obec. Práce zadá se

v celku. Vadium 10 proc. rozpočtené částky.
V podrobný rozpočet, plén a podmínky dra:

žební nahlédnouti lze u ubecního úřadu ve Lhotě
pod Libčany.

Obecní úřad ve Lhotě pod Libčany,
dne 8. března 1900.
Starosta:Amtonín Kubiznák.

tloživ úřadní funkci, nadále věnuje se výhradně

pana

státi k službám klientely naší v Krslohradecku

10. února 1900.

S úplnou úctou

Vrohní jednatelství pro Čechy.

V, Vacek:
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nablzí pro Zima! a jarní vyta
zování stromy ovocné vysoké
i krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisíce sazenic

|“ zásobě. Levné ceny. Výborné
| zboží. Poučný cenník zdarma.

,jebeleeekietootejelejehé

Oo00000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řesbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky at. d.
© slohu čísié gotickém a renaissančném.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
ummmNejstarší závod v oboru tomto. mmm

©
Do0000000000090000000O00000000000000000000000

900000900000000000000000

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

Vlastní výroba umožůuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác . Opravy
zuovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje setedy kza
kou a opravé kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
ládobek na av. oleje, lámp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

| == SVŮJ K SVÉMU!
První Česká továrna na

KOBERU
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí
odporoučí své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.
I nejmenší zakázky s ochotou se vyřizují.

Oltáře,sochyaj.
ve vkosném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu.
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řesbářský a sochařský pro.

práce kostelní
v Syohrově (Oechy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnatí (ranko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují|
Provedeno ke 800 oltářů.



První Královéhradecká továrna nábytku. | X Stavební truhlářství.

ZLATNÍK - JANKALIS; HODINÁŘ—4- Pon)

B LT a O Gp KEGOZZADT LO

Ignac V, Neškudla asyn
R v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)[

(bratr P J. Relkudiy, faráře vo Výprachticích) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |
i svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
Ň všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou. LEFTLTea

eaGuz Vo OzSU O O ROoD o uo oouo ao ooo PRO o VO RNA

Vždy

500 kusů

Weg“ Humpoleckájiž

SaKKRLA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky s čisté ovči vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

o Humpolci.
Vsorky k nahlednutí franko.ANIKA

Tolepram z Náchoda.
Kdo chce míti sboží Inčěné, baviněné a damaškové

O“ zprvéruky"UB
obrať se na chralně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovnu

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost ručí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (též dle úmlavy):
2% metrů kanafasu znamenitého 76 cm. . sl. 4*40
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. —„840
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8.. . „ $—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. 8... „ +440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafas,

plátno, oxfort, barchet, šotiši jen.. . - „ 92b
prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a6l.—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90aži—
© ručníků damaškových, květovaných . . sl. 1*20

42 utěrek na nádobí . . . .. + « 96, 1-20, 1*50
1 sukně flanpelová . . . . -< + + + * —901sukněgryzetovávelká.. . . ++ 1—

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti se sasýlá.

Levný nákuo pro školy ústavy, spolky, obce std
Cepník a vzory zdarma a franko.

Župany zhoto

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivoviol starou1 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 1litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůše býti a není
cogoac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vébo prima cogoacn 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 sasýlají se edarma a franko.

EWp> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro

cent.

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou

Wydrovy

s fávy
zitnel

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelni ©
Též velejemné

lá'ky 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 boz zvýšení cenl

o

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1889., rozšířil jsem za spolopůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tievkých. Osvědčení se maou postavených varban
pneamatických ve vlbkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto el. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních ey
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

1 vlastním dozorem. Plány a rozpočty varbani cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bi'é. — Trikové. —Pravé jágrovky.

Velký výběr
nevotinek kravat, límců, manžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámských vlačných no

votinek, nejjemnějších barchetů

flancilů otálobarevných,

Hradac Králové

Výbavy pro nevěsty.

1jíd., vlněných ručníků, kapesníků
atd. v jakostech nejlepších.



odporučuje

ko příčině těší se hojnému, lichotivémuP. T. pp. s Prahy i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.

B| XARRRRNRRNRNKNNNNNE OKNO
gu perfosfáty

animální a minerální.

Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,

zaručujeA voahovohiolšívýsvýsledek, —
Hevyhnutelnék jik jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojive 1 spo
lehlivě nahraditi.

Dále:Kostnímoučky,r Aktrpnémsíranamonaty, soll draselnaté,
úlní hnojiva pro kulovinya obi“

Poštornskou sádru superfosfátovou
k vrchnímu hnojení jetelišť a konserv. chlévské mrvy

Pícní vápno,
dodávají s přesnězaruč obsahem

vajvšude soutěže schopné: '

PoštornéaLísku
Továrny na om. 0 SGARÁ u Rostok.
hnojiva a kyse

Ústřední kancelář Y PRAZE Jindřišská ul. 27.

v Břeclavi

linu sírovou.

Křestní listy
ex offo 40 kusů za GO hl.

nabízí Bisk. knihtiskárna.

BEF“Čistý "S

včelí vosk
kupuje v každém množství za

nejvyšší denní ceny

Jos. Pilnáček,
v Hradei Králové.

| První královéhradecká továrna na mýdla,
svíčky, voňavky a sodu krystalovou.

NANRARNRNANNNARNNNNNNNU

2 dovedné

fřejčovské dělníky
do stálého zaměstnání (ženatí mají přednost

J. Horák,
majitel modníhosalonuv Mladé Boleslaviu Černého orla,

Na malířství
pokojů přijmese hoch do učení

„s celým zaopatřením, kde s ním bude
jako s vlastním dítětem zacházeno.

Josefa Šrámkova,
závod malířský.

Dlouhá ulice čís. 99. v Hradci Králové.

( © 179 Odramnízánka: Kotva.

LINIMENT C4PSICICOMP JP
L zRichtrovy lekárny v Praze,

, uznává se za výborné, bolesti utiču)Jicí natírání; jest naskladě ve všoch
ókárnéchza 40kr., 70 b.ala

) Všeobeoně oblíbenýtento
domácí prostředek

)Zádej vždy jen v původních láhvích s +

na oohbrannouznámkou „kotvou“z. Richtrovy lékárny. Buď opatrnýa4
přijmi jen láhve s touto ochrannouj

| známkou za původní přípravku. © ]

pe Alohtrovalékárnu„U zlatého Iva“ vPraze,AAA A

=

nanadtondbodl ;

?



Schůze. rolnictva v Praskačce.
(Obilní skladiště na Královéhradecku. — Vodní

družstvo pro Praskačku a okolí.)

Z ruchu, který zavládl nyní mesi českým rol
niotvem, máme upřímnou radost. Potřeba zřisovati
společná skladiště, nákupní a prodejní dražatva, rol
nické pojišťovny, vodní a meliorační družstva, spo
lečné mlékárny, Raiffeisenovky uznává 80 téměř
všeobecně. V Rychnově hlavně přičiněním pro věc rol
nickou nadšeného okresního starosty pana Tobiáše
Kučery s Lapenice uskutečnilo se již družstvo a velice
výhodně, takřka zdarma zakoupilo budovu proobilní
akladiště s vodní silou i strojnickým zařízením; v Ja
roměří opět působením poslance p. Jos. Jaroše a sna
šivých rolnických předáků z okresu ustavilo se druž
atro a zadalo již stavbu obilního skladiště u nádraší;
v ÓsskéSkalici díky přičinění okresního starosty psus
MUDra. Kordiny upsáno již přes 800 podílů a se
stavbou obilního skladiště začne se v době nejbližší a
v Pardubicích snaživý okresní starosta pan Markaloue
a přehorlivý jednatel hospodářského spolku p. prol.
Fy. Sova učinili již veškeré práce přípravné. V kraji
chradimském a čáslavském panuje rovněž mocné hnutí,
aby se rolnictvo vymanilo z područí cisíchzájemníků
a postavilo se nu vlastní nohy.

Nedělní schůze hospodářského spolku králové
hradeckého v Praskačce byla neobyčejně četně navětí
vena rolníky z okresu hradeckého, nechanického a

ardubického. Zastoupeny byly jmenovitě: Praskačka,
rbanice, Voznice, Libčany, Lhota, Habenice, Vosice,

Krásnice, Sedlec, Libišany, Pohřebačka, Březbrad,
Vlčkovice, Plačice, Kukleny, Svobodné Dvory, Stěžery,
Ř.bsko atd. Přítomní byli jmenovitě páni starostové
a starší, vážení rolníci.

Schůzi zahájil mfstopředseda hosp. spolku psn
Jos. Loučný, statkář ze Řibaka; vyslovil své potěšení
nad tak četným shromážděním rolnictva, jaké bývá
zřídka kdy. Rolníci jsou sobě vědomi, že se jedná 0
věci důležité, vědí, jak mají jednat a v postupu po
kračovat. Na to představil sl. shromáždění zemského
poslance pana Jos. Jaroše z Čáslavek,který uvítán byl
srdečným: Na zdar!

Na to přikročilo se k vyřízení programu schůze
a přijímání především členové hosp. spolku a příspěvky.

Poslanec p. Jos. Jaroš promlavil pak o otázce
zřizování obllních skladišť. Pravil, že je lo pro
nás eminentně důležitá otázka, ktorá se stává místy
již skutkem. Třeba je především zodpověděti otázku,
zdali může býti zřizování obilních skladišť rolnictvu
na prospěch. Před dvěma roky říkali a nás ne Jaro
měřeku: Před nedávnem jsme staré špejchary zavřely
a teď máme nové zase otvírat? Stálo to mocpráce,
než-li jsem v mém volebním okresu přivedl tuto otáska
k platnosti. Rozdíl mezi starými sýpkami a novými
okladištěmi je ten, že staré obilní špejchary byly zří
sovány proto, aby pro případ neúrody chránily oby
vateletvo před vypuknatím hladu. Za starších dob
neměli jeme rychlých dopravních prostředků po moři
a železných drahách a vy ukla-li v některé zemi ne
úroda, bylo těžko anebo vůbec nemožno ze vzdálených
končin dopraviti k nám obilí, aby měl lid co jísti a
na nové setí. Dnes těch obav není. I v případě nej
větší neúrody přiveze se z těch nejvzdálenějších kon
čin obilí nazbyt a zdražení jeho není téměř ani znas
menati.

Nová skladištěmají za účel, docíliti pro rolníkylepších tržních poměrů.Í na nejvyšších místech odka
zují nás na svépomoc. Budoa-li se u nás zřizovati
systematicky hospodářské družstva ve všech okresích
a krajích, tu se asi stano, že rolafci vysvobození budou
smoderního otroctví, které zvláště od r. 1881 nás
tíží; od té doby totiž vypasení č
radí, jak se mají na obilních trsíc k rolníkům chovat.
Radí se na trhu, kupovat nejdou, až je rolníci potře
bající peníze za šosy tahají a prosí, aby jen kupovali.
Výrobky mozolné své práce musí ubohý rolník prodá
vati často s velikou strátou, tak že se mu ani náklady
nevyplatí a dříti se musí úplně zadarmo.

Možná, že v mnohé krajině je lépe, ale u nás
a na mnoha místech je zle a rolník se stává otrokem
křesťanských i semitských spekulantů, kteří seberou
do vlastních kapes to, co by rolníkovi mohlo odměniti
jeho mozolnou práci. Již tento důvod nás pobízí,
abychom přemýšleli o odstranění tehoto zla.

A teď přejda k zakládání rolnických družstev
s bospodářekých sladišť. Tyto mají býti nejpevnější
oporou naší stavovské, rolnické organisaci. Nemyslím
ovšem, že by se mělo jíti s kastovnictvím do kraj
ností; ale všecky stavy 8e starají o sebe a protomusí
i rolník státi na svém stanovisko, aby ma bylabhěší
košile neš-li kabát. Já uvažoval o otázkách, jak by
se dalo pomoci rolmetvu, ehlédi jsem skladiště v Ba
vořích a Pomořansku, byli jsme tyto dny v Bilíně,
Chebu v Čechách, v Páchlarnu a Mistelbachu v Ba
kousích, prošel jsem vůbec přes 60 rolnických skladišť
a udělal jsem si obrázek o tom, zda-li takováto skla
diště mohou prospívati u nás čili nic. Jsem pevně
přesvědčen o tom, že, budou-li dobře vedena, musí
v království českém prospívati. Škoda, že i v této ná

ravní a pomocné rolnické akci musí nás Němci do
brým řkladem předcházeti.

luvě pak o skladištích, pravil poslanec Jaroš,
že v Bavořích má o zřizování rolnických skladišť více
záslah stát než-li rolník. V Prusku, kde jsou zřízena
skladiště pospůsobu americkém, dělá proně utát též
mnoho. nás to trvalo ale příliš dlouho, nežli se
vláda rozhodla k pranepatrné podpoře 16 procent cel
kového nákladu na tyto podniky pod podmínkou,pak-li
země přispěje stejným obnosem. VBavořích, n+mnoze
méně uvědomělí rolníci byli by sotva skladiště sami
zřídili, kdyby se jich nebyla vláda tak mocně ujala.
Kdyš bylo několik skladišť zřízeno a obstály křest
proti broznému tlaku špekulantů s obchodofků obilím,

snal bavorský rolník výhody rolnických skladišť.
Bavořích jsou rolnická skladiště nepatrná, posta

ekulanti semitští se

vena jsou obyčejně s prken, mejí jen roční hon,
ale kaidý rolník je přesvědčen,že jen obilní skladiště
může mu prospěti, ačkoli z tku kašdé rolnické
akladiště bojproti obchodním špekulantům přestáti
musí.

Co se obilního skladiště v Bilině týče, tu bylo
toto předloni 25 m dlouhé a 12 m široké a stálo asi
80.000 zl. Letos však je již 72 m dlouhé a 12 m ši
roké » musila býti budova takó zvýšena, kterážto
safízení i e novými stroji stála dohromady přes 60.000
sl. Němci měli odvahu tento podnik zříditi, neboť
jsou podnikavější, kurážnější a mají více obchodního
ducha než li my. Peníze si opatřilo 520 sakládajících
členů zařizojících (podíl stál 8 zl., račení obnášelo
do výše 10 zl.) jednak ze základního kapitálu, jednak
z příspěvků města, okresu a penéžních ústavů, jed
na půjčkou £ jubilejního fondu císaře Františka Jo
sefa, 4 procenty zúročitelnou, stát a země pak při
epěly snbrencí 16 proc., tedy téměř destinou veške
rých zařizovacích nákladů. Záložny Raifeisenovy
rovněž přispěly a konečně si pomohli rolníci vlastní
zárukou. Nelekali se a nelekají se pranic toho, že
jsou na své skladiště ještě asi 30.000 zl. dlužní a žo
potřebují až 60.000 zl. do obchodu. Obilní skladiště
bylo zřízeno pro okresy: Bilinu, Duchcov a Teplice.
Ač bylo rozšířeno, nestačí však více potřebám a proto
si zřídí rolníci zvláštní okresní skladiště v Teplici,
kteró bude státi asi 70.000 zl.

Těch 400 sařizujících rolníků počítá,že závod
ní podíly budou obnášeti asi 7000 ď okresní zastu
pitelstvo povolilo sabvenci 10.000 zl., hospodářská
okresní záložna dá ročně 2500 zl., pokud toho bude
potřeba, město dalo 400 zl., městeká spořitelna 4500
sl. a obecní zastupitelstvo 15.000 zl., dohromady be
hnali tedy rolníci na Teplicku 41.000 zl., přes 20.000
zl. bude obnášet zemská a říšská subvence a zůstane
tedy dloužek nepatrný. Tak rozumí němečtí sedláci
rolnické svépomoci. Třeba, aby jich čeští rolníci dohá
něli a rychle k postavení obilních skladišť se odho

o aby zemské a státní subvence nevyčerpali dříveiní.
Obilní skladiště v Chebu je docela jinak zaří

zeno. Je to obrovská budova po epůsobu americkém.
Tam nemají obyčejné prkenné jpůdy, ale 36 komor
po spůsobu americkém, z nichž do každé se vejde 6
až 10 vagonů obilí. Obilí se vytahuje nahoru eleva
tory a Čistí se a odměřuje moderními stroji. K ob
sluze skladiště stačí 2 lidi. Tak velké skladiště ai
dovedli zřídit v horské, na obilí chudé krajině. Lid
má pevnou důvěru v podnik tento u v Němcích jsem
se s obvyklou v českých krajinách nedůvěrou k rol
nickým skladištím nesetkal.

Dále se třeba obfrati otázkou, kdo spravuje(toakladiště? V Bilině je zbudoval a stojí v čele řídící
učitel, horlivý to obhájce bospodářekých zájmů VChe
bu dal k zařízení skladiště podnět a stojí v jeho če
le předseda pravovárečných měšťanů a sládek pivo
vara. V Bilině jsou akcionáři rolníci, v Chebu hlavně
mlynáři, krupaři, pekaři a obchodníci a réně rolníci.
V čele stojí v Bilině mužové karakterní a obětaví.
Já mám proto největší důvěru v obilní skladiště bi
linské, ač i jinde stojí v čele podniků takových mu
šové poctiví. V Bilině je vše výtečně zařízeno a vše
v nejlepším běhu, protože tam pracuje rázný, zkuše
ný a vzdělaný muž.

Zříditi podobné skladiště u nás, pokládám za
nezbytné. Jakým spůsobem si však opatříme u nás

vbné skladiště? Příklad nám dali němečtí rolníci.
my musíme přispěti vlastními penězi k zařízení

skladiště a ostatek pořídíme cizými penězi. Nechci u
nás zakládati obilní skladiště hazardně. Máme zku
šenosti o tom, jak se u nás zakládali cukrovary. Ne
bývá radno nový podnik hodně zadlužit.

Na Jaroměřska máme přes 600 podílůa počí
táme, že se rozebere nejméně 1000 podílů. Počítáme,
že jest mravní povinností rolníka, který má usedlost
do čistého výnosu knras'rálního 50 zl., aby vzal aspoň
jeden pětizlatový podíl, rolník s výnosem do 200 zl.
vezme 2 podíly atd. Okresní záložna hospodářská při
spěje na skladiště z 5000 zl. ročního výnosu přimě
fenou sumou (dosud dala 3000 zl.), okres dá subvenci,
zemeká státní subvence vynese 10 proc.nákladu, tak
sebereme na 16.000 zl. Stavba bude státi asi 20.000
al., stroje okolo 6000 zl. a tak doufáme, že dlah asi
7000 zl. uplatíme z darů hosp. záložny.

Další otázka je: Z čeho se bude platit oblý
Dosud poskytovala záložna nešemu dražstvu 5 až 10
tisíc zlatých, s půjčí nám zajisté i více ze svých vel
kých zapůjčených sum, a tím bude konati povinnost
k rolnickým svým příslošníkům. Tak radím, aby se
postupovalo i jinde. Bude-li třeba skladiště a obchod
rozšířit, zase si nějak pomůžeme a rozkvět skladiště
bude naší radostí.

Teď mohu přikročit k nejdůležitější otázce.
Jaký úkol je takovémuskladišti asi ulošen? Nebojím se,
že naše obilní škladiště prospívat nebude, naopak mám

plnou důvěra; ale je spad strach, nejdeme ve všechčeských krajích tolik obětavých mužů, kteří by mobli
takovou oběť přinésti a uměli obilní ekladiště spravo
vat. A tu třeba podotknouti: Mnoho zaamená, kdo
práce v tom skladišti řídí. Neschopný muž by mohl
skladiště třeba poškodit. Jak se dá i u nás očekávati,
mnef skladiště z počátku prodělat boj na nůž. Chodí již
teď od židů a mnohých obchodníků placení lidé po ob
cích a hostincích, jež nikdo nezná, mluví proti zakla
datelům, o možném kolísání cen obilí, o ztrátách atd.,
aby mezi lidem šířili nedůvěru a lid dekaražovali.
(Redaktor Seabl. Ano, je to pravda). Poslanec Jaroš:
Pan redaktor vám to dosvědčí.

I jindy a jindy šli rolníci s obilím do skladišť
napřed s nedůvěrou, neboť posavadní vykořisťovatelé
stavu rolnického jim namlouvali, že Bůh ví, kdy jim
ve skladišti obilí zaplatí. Nemyslete, pánové, že na
koupené obilí zůstane ve skladišti ležet. Obilí se ve
skladišti příjme, vyčistí a správa skladiště etará se
bned oodbyt obilí. Správa skladiště musí ovšem po
čítatii s nehodami, které mohou skladiště potkat;

ale proto musí býti správa tím opatrnější a nesmí
s obilím spekulovat.

U nás v Jaroměři budou sstím obilí přijímat
v úterý a v pátek Někde ve skladištích přijímají
obilí dle hmatu, jinde dle tříd, hledíce na váhu, či
stotu a vlhkost obilí. V Bilině kupaje skladník po
kupecku dle hmatu, neboť ví, jsk je asi těžké a čisté,
tda-li obilí nepáchne a je-li dobré. Takové obilí při
jme, na velkých strojích se vyčistí. promíchá, uloží
se pak do pytlů a hledí se rychle prodat. V Bilině
prodali FO vagonů obilí do Drážďan za 9 zl., pšenice
za 850 zl, žita za 8 zl., ovsa za 7 zl., tedy za lepší
ceny, nežli na našich trzích. Kdybychom my nedělali
ani tak velké obchody, kdybychom byli třeba o 60—
70 kr. na tom hůře (tolik stojí doprava z Jaroměře
do Ústí, kde se obilí nakládá na lodi), tedy bychom

prodali obilí ještě lépe, než-li je prodáváme nanašichrzích.
A co di počnemese sadinov) Ta to v skladišti

s plevelem a s trochu kukuřicí (k vůli zvýšení mast
nosti) sešrotaje a pod 7 zl. ee tem v Bilině neprodá;
zpeněží se tedy ve skladišti lépe, než-li u nás na trhu
prodáme často obilí.

V Bilině se snaží, jakmile pro obilí najdou od
byt, dáti je na váhu, nasypat dopytlů, naložit do va
gonů a odvést je tak rychle, aby co přibude do skla
diště obilí druhého dne, den předtím se za skladiště

rodalo. V Biliné mají skladníka a obchodredoucího,

který je zároveň účetním. Oba berou dohromady asi
2.100 zl. platu, a dělníci mají zlatka denně. žie
za složení, čistění, odvezení eprávu obilí v skladišti
nedosahuje 16 kr. pří 1 metr. centu. V Bavořích jsou
skladiště, kde režie obnáší 12—16feniků, tedy 7—9
kr. I kdyby režie obnášela 15 kr., přece utrží rolník
za obilí ve skladišti více, nežli na trhu, kde mosl
ječmen prodat často za 9 až 10koran.

Řekl jsem tak asi hlavní věci. Pak-li jsem ale
něco opomenal, tedy až debata se rozvine, podám po
třebná další vysvětlení. Buďte ujištění, nové, že
jsem rád pracoval pro tuto myšlenku. Důvěřojte si

probe a mějte dobrou vůli svému stavu prospěti. Neažte klacky pod nohy lidem, kteří mají vůli dobrou
příslušníkům svého stavu státi se užitečnými. Věřee,
rolníci, napřed eobě. Máme lidi, kteří takový nepatrný
obchod dovedou říditi, sebe neobchacovati a spoluob
čanům prospívati. Stůjme za takovými lidmi! (Hlučný
souhlas, Výborně! a Na zdarl)

Redaktor „Obnovy“ František S'ábl pravil, že
slyšel v Jaroměři, ma nádražíi na Jaroměřska proti
seřizováníobilních ekladišt brojiti. Židá rolníky, aby
v pevném sdražení hledali svépomoc a starali se pře
devším o vlastní své zájmy, neboťtím budou 8e sou
časně starati o zájmy celého národa, jehož a nás stav
rolnický je dosud jádrem, z něhož pošli národní bu
ditelé a většina naší intelligence. Narod, který Be
stará o zájmy své hosp -dařské,který mohutví takto,
padá přirozeně na váhu též v otázkách politických 8
s mobutným svazem rolnictva bude musit počítati
každý i ti vládcové moderních obilních burs. Ó odbyt
svého obilí se nemusí rolníci starati. Když budou
spolčení prodávati ve velkém na celé vagony, docílí
nepoň těch lepších cen jakých docilují velkosta'ky.
Vojenský erár bude moci krýti své potřeby z obilních
skladišt nejen v míru, ale 16lpro případ války, neboť
když bude zde svaz ob.lních skladišt, dovedou tato
dodati i největší zásilky. Obilí ve vngonech budou
od rolníků kapovati nejen mlynáři a obchodníci obil
ními výrobky, nýbrž i velkovbchodníci, kteří při ku
pování obilí v malém množství mají větší režii, neboť
tito musí sobě platit překupníky.Čo tito méné vydě
lají, o to vydělají rolníci více.

Starosta z Praskačky, pao Koutník pravil, že
jedny noviny zřizování obilních skladišť chválí a drabé
se staví proti tomn. „Ubrana zemědělců“ uvádí na
základě zpráv jiných časopisů, proč prý se nemohou
o nás skladiště zřizovati. Příčiny ty jsou prý blavně
penvědomělost, netečnosť a nedůvěra. Nestaví se proti
skladištím, chce, aby pro«píraly a nesly zisk. Časo
pisy zřizování obilních skladišt nepřející uvádějí, že
v Rakousku nebude se obilním ekladištím proto tak
dobře dařit, poněvadž je zde drahý dovoz, není zde
ochranné vysoké clo s panuje zle obebod termínový
na bursách. Vláda má rolníkům pomoci, ale nečiní
nic. Zřízením skladišť zvýší prý se jen náklad v in
vesticích uložený. Nabídky erára prý jsou nepatrné,
nelze s nimi rolnictvu vočítsti a přílišným cídáním
obilí prospěje 8e jen kon+umu a rolníci ztratí abytím
odpadků na váze obilí. Možnýprý jsou také jiné ztráty.

Tanučitel Doležal ze Sedlicedokládá, že „Obrana
zemědělců“ tak nesmýšií, žecituje jen „Český Lloyd“,
který tvrdí, že obilní skladiště nebadou tak dlouho
prospfvati, dokud blankotermínové obchody nebudou
zrušeny, dokud nebnde zavedeno proti dovozucizího
obilí vysoké ochranné clo. Ž.dáp poslance Jaroše,
aby namítky Ó<a.Lloyda vyvrátil a na dané otázky
odpověděl.

Redaktor Štábl pra+il, že článek Českého Lloyda
nedokaznje pranic jako tek mnobé jiné články, po
jichž původu především dlužno pátrati a pak třeba
dále avážiti, komu zejména prospěti mají. V noví
nách růz výchbyly mnobé železniční, paroplavební, prů
myslové, obchodní a peněžní podniky, krahy a rynky
na výsost velebeny.

Účeltakové reklamy, která za tučně placené plach
tové inseráty a články pohltila tiníce, ba miliony, byl.
aby p. zakladatelé takovýchto akciových podniků lákali
k upsání a zaplacení akcif, jejich kurs byl bn+n pře
dem do výše, bohaté dividendy byly rok neb dvě leta
vypláceny třeba ze základního jmění; pak přišel špatný
rok a tu šířily tytéž časopisy obledně dříve tak vychvalo
vaných podniků postrach, kurs jejich klesal strašně.
Stalo se i u nás, že akcie cukrovarů, sladoven rolnic
kých atd. klesly o 30, 50, 00 rocent, ba še házeny
dvoustové akcie za pětku, slatku, ba třeba i za litr
piva. A tu Špekulonti za laciné peníze akcie opět
skoupily, tyto se staly za rok neb více let opět vý
noumými, lid byl o pracně vydělané miliony a tisíce



oloupen a šikovní bursiání a chytráci si mnuli radostí

ruce. pokolení jednou haní, jednou chválí, podletobo, jim to prospívá.
ení šádné pochybnosti o tom, že proti rolnic

kým skledištím a družstvům zahájen bude boj a čí
řeny budou pomluvy a nedůvěra se strany všech těch,

kdoš se obávají, še o posavadní svůjvýdělek přijdou,še obilní špekulantí se spojí, aby rolníky od obilních
akladišť hned na počátku odvrátili. Správy skladišť
a rolníci musí býti připravení na to, še spekulanti
budou na čas obilí i přepláceti, aby obilní skladiště
hned v zárodku ubili a takto nepohodlné konkurence
pro budoucnost se zbavili a pak rolnictvo tím více
utlačovali a vyssávali. Rolníci věak nesmí jíti špeku
lantům na lep, nesmí pro okamžitý prospěch zaprodati
úspěchy budoucí. čník se pamatuje, jak za jeho
štadentských dob v Olomouci židovští agenti, obilní
handlíři a senaři sami rolníky do města jedoucí u bran
městských očekávali a jim radili, aby za šito, oves,
pšenici seno a slámu o 1 zl. i více žádali, protože
ceny se ženou do výše. Blázen, kdo nebere, mysleli si
rolníci a přes měvíc kde kdo jezdil na trh a "ýtečně
prodával. Někteří si mysleli: Počkáme, až budou ceny

ještě větší; jeli teprvepozději na trh, ale tu jim židénabízeli opět ceny mnohem nižší, nežli panovali před
sdražením.

Jak to přišlo, proč se to stalo? Inu, zatím
měli židovští dodavatelé uzavřeny kontrakty za
průměrné vysoké ceny posledních tržních dnů, do
dávky velké měly na řadu let pojištěny a mohli
proto roloíky dříti tím více a znova. Rolníci musí
zřizovati sobě a udržeti obilní skladiště již z dů
vodů konkurenčních. Již existence obilních skla
dišť bude nutiti obilní handlíře a překupníky,
aby nabízeli a platili za obilí a bospodářeké vý

*robky slušné ceny.
A teď se vratme k článku Českého Lloydu:

Obilní rolnické skladiště nebudou prý tak dlouho

prospírné, dokud blankotermínové obchody nebuou zrušeny, dokud nebude naše obilí chráněno
vysokýmicly,“ nesníží se dovozné atd.

a otázku, kterou předneslz časopisu Čes.
Lloyda pan učitel Doležal, dá so odpověděti nej
lépe protiatázku. Obratme tedy jen původní otáz
ku: Proč židovští obilní velkobandlíři bobatnou,
ač trvají termínové obchody, ač naše obilí není
chráněno vysokými cly, ač platí také drahé do
vozné, musí nakoupené obilí vozit sem a tam a
musí si v tržních městech obilní skladiště často
dráže pachtovat, nežli budou rolníci platit sklad
ného v obilních skladištích. Židé musí různé skou
pené obilí také přečistit, dle jakosti roztřídit, aby
pak mohli vagony stejného obilí dodávat.

Že by židovský handlíř rozamněl jakosti obilí
lépe než-li rolník, který ho pěstuje, nebude přece
nikdo chtít tvrditi. Židovským a křesťanským obil
ním spekulantům se i za nynějších poměrů dobře
daří; o tom svědčí paláce na vídeňské okružní
třídě, nádherné domy a vily v našich městech.
Budou-lí míti rolníci k sobě důvěru, budou li sdru
žení a vytrvalí, mohou docílit těchžegvýhod, jako
obilní obchodníci. S velkým svazem rolnických
akladišť bude se musit u nás počítat a netřeba
představovati si věci horší, než-li skutečně jsou a
nám je malují jiní.

Pan poslanec Jareš odpověděl na článek
Čes. Lloydu a na dotazy pánů Koutníka a Dole
žala, zmínil se o obilních clech a differencialních
obchodech. Je pravdu, že jest jimi rolaictvo po
škozeno a že na bursách ještě před sklizením pro
dá se třeba stokrát tolik obilí, než-li se ho urodí.
Pak li se obchodníci obilím proti rolnictvu karte
lají, tedy zřizování obilních skladišť je protikar
telem a protitlakem, kterým se rolnictvo bude
spravedlivě brániti.

Pan Koutník z Předměřicmyslí, že lépe

vě bylo platit obilí dle tříd (a ne dle hmatu) a75 proc. ceny vyplatit hned a ostatek až později.
Pan Jaroš pravil, že nebudemprodávat,jak

to činili naši předkové, nýbrž musíme se říditi
dle poměrů; tyto se budou říditi dle potřeb jed
notlivých okresů, o čemž se zmínil.

Pan učitel Doležal navrhl, aby ve sobůsi
se jednalo o otázce, proč se rolnické podniky na

Hradecku nezdařily. Považuje to za veledůležitév době, kdy se zakládají nové rolnické podniky.
Redaktor Štábl praví, že otázka tato od

Bočaje příliš od dnešního programu; uznává jejízávažnost, aby se všecky důvody pro a proti sří
sení obilních skladišť uvedly, ale o tom ee může
jednati ve zvláštní schůzi. Dnes se jedná přede
vším o projednání programových otázek. Vůči obil
ním skladištím netřeba šířiti předem nedůvěru,
neboť podílníci postaví si v čelo muže zkušené, po
etivé, opatrné, k nimž mají důvěro. Netřeba na jejich
střešení postaviti již předem policajta. Ten pranic
nepomůže, neboť může tomu rozaměti třeba ještě
méně. Stanovy družstva jaroměřského hájí plnou
měrou zájmy rolnictva a pojišťují podílníkům bez

poěnosí jejích majetku. Dle $ 33. může valnáromada kdykoli člena neb členy dozorčí rady a
představenstva úřadů jejich zbaviti a postaviti na
j-Jich místa muže požívající důvěru rolnictva.

Za škody a špatný dozor ručí dleJiných paragrafů členové představenstva i dozorčí rady svým
jměním. Obilí přece rolníci rozumí, spekulovat
obilím nebudou, budou jen hledět běžné zásoby
vhodně prodati. $ 09. obsahuje mimo to ustano
vení, že družstvo podřizuje se revisi semského
výboru království Českého. Zárak a ochranných
opatření má tedy rolnictvo hojnost. Skladiště no
bude rolníkům ostatně jen obilí prodávat, ono jim

může třeba veškeré potřeby nakupovat apro zboží
ejich hledat dobré kupce, Řečník praví, že v so

tu 10 t. m. (včera) mlavil s panem okresním
starostou rychnovským, Tomášem Kučerou, který
takřka zdarma koupil skladiště a který mu půjčil
k nahlédnutí stanovy. Z nich vysvítá, jak všestranně
může družstvo skladišt roluictva prospívati. Uvádí
jen tyto dva paragrafy s rychnovských stanov.

„$ 2. Družstvo má za účel poměry svých členů
ve směru mravním i hmotném zlepšovati. V obor
působnosti družatva náleží: a) opatřovati potřeby
hospodářské členům svým přímou a lacinou cestou
z pramenů spolehlivých; b) sprostředkovati neb

obstarávati svým členům hospodářských plodin,dobytka a výrobků; c) sprostředkoati neb obsta
rávati pro své členy všeho drahu pojišťování;
d) zřizovati společenská skladiště a podniky pro
zužitkování neb průmyslové zpracování hospodář
ských plodin a pro výrobu potřeb hospodářských ;
podporovati podniky a zřízení zemědělství pro
spěšná ; f) pečovatio zušlechtění chovu hospo
dářských zvířat; g) opatřovati svým členům po
učení o všech směrech národního hospodářství a
to: zřizováním knihoven, výstav, pořádáním po
učných přednášek, předplácením odbornýchčaso
pieů a jin.

$. 16. .Koupené zboží a ostatní předměty
prodávají se pouze členům za mírné zvýšenou
cenu, kterou ředitelstvo po uvážování všech okol
ností ustanoví u která nesmí převyšovati proc.
nákupní ceny. — Nejvyšší úvěr, jský můžefidi
telství na jednotlivý podíl povoliti, ustanoví valná
bromada. Úvěr jdoucí přes nejvyšší přípustnou
míru může v případech zcela výminečných povo
lit pouze řiditeletvo ve společném sezení 8 radou
dozorčí prostou většinou hlasů za přítomnosti nej
méně 8. členů. — Námitky proti koupeným před
mětům podávají se u ředitelstva.“ —

Na Hradecku má býti zřízeno zatím skladiště
8 působností obmezenější, která se ovšem dle po
třeb okresu pozvolna rozšířiti může.

Delegát zemědělskérady p. Václ. Skvraa
z Čistěvsí vyložil na to zásady příštího družstva
na Hradecka. Do 10 hektarů mají rolníci vzíti
aspoň 1 podíl. Jakmile skladiště vstoupív činnost,
zvýší se cena podílů z 10 na 20 korun. Čistý
zisk se rozdělí se stejným dílem ua jednotky do
daného obilí.

Starosta z Libčan, p. Svatoš tázal se, když
stát povolí skladištím výhody, zda-li jich nebude
požadovat zpět na daních? Pan Jaroš pravil, že
o daních se v skladištích jim prohlédnutých nikde
nemluvilo, v knihách o nich nenašel zmínky, budou
tedy jen nepatrné. Pan Svatoš je s touto odpo
vědí spokojen. Pan Vimař ze Sedlicepřeje si
zodpovědění otázky, proč neprospívaly u násho
spodářské podniky? Pan Jaroš mu na to obšírně
odpověděl. Pan Vimař byl s odpovědí spokojen a
navrhl resolaci, kterou se panu posl. Jarošoví
vyslovil dík za důkladnou jehc přednášku a za
odstranění pochybností ohledně skladišť obilních.
Resoluce přijata jednohlasně. Posléze promluvil p.
Můlier, ředitel rol. školy na Kuklenách o vod
ních drušstvech. Schůze měla průběh animovaný
a po ní v rozhovoru živě pokračováno.

Zvěsti z východních Čech.

Ze Sopet. Členové naší Jednoty katol. jino
chů a mužů pro Sopoty a okolí vystoupili poprvé
veřejně korporativně na slavnost Očisťování P. Marie
účastnivše se sl. služeb Božích se spolkovými odzna
ky. První jich vystoupení učinilo v celém okolř:milý
dojem. — Dne 25. února měl v naší Jednotě řednáš
ku o právech práce dp. Ferdinand Vlček = NovéVoi.
Schůze byla velmi četně navštívena a sál byl přepl
něn posluchači. Výmluvný řečník vysvětlil program
litomyšlský, jak stanoven byl pro rolníky, řemeslníky
a dělníky, poučil nás jak liberalismas svým klama
vým svobodářetvím všechny třídy racovní poškodil
a jen velkopodnikatelům prospěl, takže dnes v rukou
několika tisíců jsou nabromaděny sta milionů jmění,
kdešto miliony výrobních a pracujících lidí trou nouzi
s bídou. Řečník promluvil o konfekcích, manifaktuře,

obilní burse, mluvi] o snahách prospět dělnéma lidaa ta dovodil, že socialní demokraté společnost lid
skou uepokojiti a k blahu přivésti nedovedou. Soci
alní demokraté chybují, še mají pousehmotu a žalu
dek na zřeteli a že positivní víra a mravnost jest
jim trnem v oku. K povznesení a uspokojení člověka
jest více třeba, neš-li pouhé ukojení potřeb tělesných.
„Miluj bližního, jako sebe samého“ — a „co nechceš,
aby ti jiní činili, nečiň jim“. Toť json pravé zákony
lásky, kteréhlásal Spasitel a proto skutečná náprava
se stane toprve, až apolečnost lidská říditi se bude
zásadami křesťansko-katolickými. Zajímavá a poučná
přednáška ta byla nadšeným potleskem odměněna, Po
řednášce konala se sbírka milodarů pro stávkající
atolické horníky, jež vynesla 16:50 K a zaslána byla

přímo p. J. Brožovi, horníka na Kladač. Na todle
obyčeje při každé epolkové echůsi u nás zavedeného
přikročilo sa k programu zábavnímu. Schůze konali
jsme dosud a konati budeme aš do Velikonoc ve spol

ových místnostech v Sopotech. V pondělívelikonočníhodláme však pořádatischůzi v Podmoklanech ve far
nosti stadenecké. V Podmoklanech a v okolí jsou
mnozí hodní a upřímní katolíci a proto očekáváme,
že bude echůze ta jimi četně navětívena. Při schůsi
té bude řečniti výše jmenovaný dp. Ferd. Vlček, a ct.
p. Ant. Drápalík, posluchač filosofie na universitě
pražské a nadšený hlasatel sásad křesťanských a 80
ciálních. Tento pán daroval nám knihy zábavné Í

poučné, hlavně hospodářské, sačeš mu Jednota vzdá
vá srdečné díky! Vivatseguens! Zdař Bůh!

Z Ronova. V noděli dne11. t. m. sehrali:
členové sdejšího katol. spolku „Rovnost“ tři jedno

aktovky, ješ lzeodporačiti a to: Uzelna šátku. Panítobýně u večer a Kabátdolů. — Zvláštní pochvaly
sseluhují dámy za svou ochota a dobré provedení, i

ánové počínali si ostatně, O sdar © dobrou souhra
larní sáslahu má režisér, p. Ant. Pátek, jemuž budiš
tímto vzdán dík!

Se Stříševa. (Pohřeb.) Málojiš na ven
kově starých dobrých dědečků s těmi šlechetnými po
vahami, přímon myslí a srdcem jako slato, které mo
derní zvyky nového světa nedovedly přeměniti. A jed
ním z takovýchto starožitných poctivců byl 91tiletý,
atříbrošedý kmet Vojtěch Novotný ze Stříšova. Ra
dostí jeho bylo, mobl-li někomu dobře poraditi, nebo

některému potřebnému v tísni pomoci. Nemoc „petáty Norotnébo“ bodila všady nejšivější účast a kaž
dý mu přál uzdravení. Leč zemřel v nářači sdárného
pro svou zbožnost a dobré skutky chvalněznámého

syna svého, pena Josefa Norotného rolníka s Petrkova. Smrt jeho spůsobila nejen ve vsi ale i v okolí
bolestoýrozrach, nebot s dědečkemodcházel nejetar
ší člověk a pamětník různých příhod a dějů této kra
jiny. Tklivý pohřeb zvěčnělého konán ve čtvrtek dne
1. března na nově založený hřbitov stříšovský. Rakov
provázela stařičká družka dědouškova čívota se sy
nem Josefem a valně již věkem sešlou dcerou Marií,

četní přátelé a četný zástup místního i okolního obr
vatelstva. Za vroucíchzpěvů, modliteb a svaků hudby střížovské, došel průvod na hřbitov, kdes byla
rakev po odbytých církevních obřadech za hlubokého
dojmu spoštěna v chladný hrob. Památka starého
poctivce rádce a dobrodince mnobých v krají našem
nezahyne a badif mu paměť věčná| : —ě.

Z Německého Brodu. V nedělidne 4.
března konán u nás sjezd učitelů měšťanských škol
z jihovýchodních Čech. Sjelo se dosti účastníků k dů
ležité této poradě, na níž rokováno bylo o nynějším
postavení měšťana ých škol. Padla tu slova vřelé a
pravdivá a dobře by bylo, kdyby povolanými Činiteli
byla uvášena. Měšťanské školy mnoří se vůčihledě a

a jest nejvyšší Čas, r! přikročeno bylo k moadréorgunisaci jejich, nemá-li se minoati jich námaha se
žádoucím výsledkem. — Na den 18. března ustano
ven jest koncert uamosprávných úředníků Dle vzbu
zeného rachu zdá se, že bude ožitek mravní i hmot
ný nemalý. Na programu jsou vesměs čísla velmi pěk=
ná a přednes jich v rukou povolaných.

Hospodářské spolky a besídky del
merakeuské konalymin. pondělíechůzive Vídni,
které se účastnilo přes 300 delegátů, mezi nimi mnoho
kněží, fankcionářů to hospodářských spolků. Hrabě

Capine podal zpráva o mora vepřovéhodobytka ačervince. V loni bylo na dolnorakouských trzích pro
dáno na chov o 48.000 více selat nešli v loni, se
které utrženo přes 300000 zlatých. A spolkové tyto
úspěchy v chovu vepřového dobytka jsou však ohro
ženy morem a čerrinkou vepřového dobytka, které se
v Dol. Rakousích zmobly, poněvadě hranice byly pří
vozu uherského dobytka otevřeny. V Uhrách je vete
rinářeká služba úplně zanedbáno, v tisících obcích je
nakežený vepřový dobytek, který se k nám přiváší.
Pouze úplné uzavření hranic uherskému dobytku, může
zájmy rolníků v Rakonska uhájit. Dolnorakouské ho
spodářaké rpolky vyzvoo podobné spolky v ostatních
královstvích a zemích, aby společně 6 nimi žádaly,
aby $em 14. stát. zákl. zákoně «dekretované otevření
rakouských hranic vepřovému dobytku v Uhrách bylo
opět zrušeno.

Z Nové Vsl m Chotěbeře. Dne18.úno
ra byla ju nás veřejná echůze lidu. Bylo přítomnos
celého okolí 200 samostatných rolníků, dorostu ho
spodářekého nepočítaje, a na rychlo musil býti vyto
pen taneční sál ve zdejším zájezdním hostinci, proto
že dolejší dvě místnosti účastníků nemohly obuáhnoati.
Záležitost Reiffeisenových záložen, pro rolníky tak dů
ležitá, v naší krajině vždy určitější dochází porornosti.
Ve všech našich schůzích i v Heřmani, ve Vísce i v
Malči o ní bylo hovořeno. V Nové Vsi přednášel o
Reiffeisenovce p. učitel Linhart s Malče, jenž výsnam

4 pro potřeby našeho rolnictva informativně vyložil.s přednáška páně učitelovu navázal p.farář Vlček
výklady, v nichž dokazoval úkoly hospodářských draž
ster, o nichž vyslovil přání, aby Číleji byja organi
sována svobodně, když posud ve emysia autonomním
sákonem nebyla zavedena. Schůze vynesla mnoho uši
tečných námětů, o kterých po formálním zakončení
schůze čile bylo hovořeno.

Z Nového Města m.M. (Řádění pomi
nutého psa.) V obcích Vrohovicích, Úernicícha
Bohuslavicích, zdejšího okresu, pobíhal v minulých
dnech pominutý pes, jehož .hrozné řádění dlouho sů
stane v paměti tamních obyvatelů. Pokonsal totiž ně
kolik dětí a jistého mladého muže, který ho sabíti
chtěl. Veškeré pokousané osoby odebéřou se do Vídně
na tamní Pastenrův ústav léčebný. K rozkaza okres

ného bejtmanství byli v avedenýc obcích veškeří psiutraceni.

Z Opočna. Veřejnáskouška chovanců zimní
hospodářské školy v Opočně, konati se bude v neděli
dne 25. března 1900. o 9. hod. dopol. v sále hotelu
„Holub“ v Opočně. Vátení rodiče chovanců přátele
rolnictva a příznivci školství vůbec zajisté ku veřejné
zkoušce této, při níš naskytá se vhodná příležitost
sesnati, Čemu se na škole vynčaje a jak připravojí 60
šáci školy pro budoucí povolánía šivot veřejný, 86
hojně dostaví. Schůze bude míti následující program:
1. Zabájení schůze předsedou. 3. Čtení a schválení
protokol s posledně konané schůze. 8. Zpráva jedna
telská za škol. r. 1899-1900. 4. Zpráva pokladníka ©
revisorů účtů za škol. r. 1809-1900. 5. „Jaký vliv
mají vlastnosti půdy na její obdělávání ?“ pojedná Fr.

Plocek s Gaclavy. 6. Debata o některých časovýchotázkách národohospodářských. 7. „O-spolkových mlé
kárnách“, promlaví Jan Bek s Výravy. 8. „Chraňme

přaciro“, vyloží Václav Nejman s Rodova. ©. Volnévrby.
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Trojlístek,
Kde jsou ty časy mého dětství, kdy jsme

chodili do poněmčojící „Hauptachule“ (hlavní ško
ly)?1 Byl to první stupínek ku kultáře a slávě
v Rakousku. V Hauptěnle masel se český jazyk
naučití německy aspoň tolik, aby mohl ubohý Če
cháček udělati „Aufaehmeprůfung“, přijímací zkou
šku do gymnasium, kdež se krom uáboženství
všecko všudy předoášelo a třebas bez porozumění
„odříkávalo“ německy, Bez Hauptšule nestal se
v Rakousku nižádný Čecb ani „kebildet“ — vzdě
laným — člověkem, avi pánem.

Ale takto jinak byla ta Hauptšule na nás
hodná. Když bylo po prýfunku — veřejné zkou
šee — dostal každý hodný žáček „premium“ —
odměnu. Byla to knížka, nebo aspoň „kartka“ —
listek — 8 nápisem: Odměna pilnosti a dobrých
mravů.

Na tu Hauptšule a na to premium jsem
si vzpomněl minulé dny. Anglie je takovou hodnou
Hauptáulou -- ubohým Irům. Dostali právě od
anglické královny — premium. Prolérali a pro
lévají v Africe krev za ty, kteří jim spůsobem
nejbarbarštějším vzali jmění, svobodu a jazyk.

I víru chtěli vy pronásledovat ze srdel. Ale tobešlo. Ir je — katolík, i když musí platit na pa
stora anglického. — A jaká to tedy šlechetnost|
Protestantská Anglie dává katolíkům za odměnu
dobrýchmravů— trojlístek.

O svých slavnostech budou Irové moci no
niti avůj katolicko-národní odznak — trojlístek.
Jak známo byli Irové dlouho ještě pohany, když
Jinde již zářilo světlo křesťanské osvěty a ašlechti
losti. A proto papež Coeleatin poslal biskupa Pat
rika, aby Iry vyučil křesťanskému náboženství.
A tak se stal Patrik zakladatelem katolické vzdě
lenosti Irův. A po dnes každý Ir 8 opravdovou
uctou a radostí slaví svátek tohoto „irského apo
štola“, jako svátek nábožensko-národní. A pa
mátkon na sv. Patrika, památkou na základ kato
lické vzdělanosti jest Irům — trojlístek. Pomocí
Jetelového trojlístku vykládal totiž tento „otec
tamní vlasti“ tajemství trojjediného Boha. Zdá
lo se mu to pro ten lid nejlehčí pomůckou vyu
čovací o „Jediném v Trojici“. Neboť trojlístek
jest zajisté něčím trojjedioým. Mobl ažiti podo
benství svatého Augustina o obni. Oheň jest, a
kde jest, tem k jeho podstatě patří světlo a teplo.

jest i jeho světlo — Syu —a teplo lásky —
Duch svatý. Mohl užiti i podobenství daše lidské,
toho podivuhodného obrazu Božího. Kde duše jest
— tam 80 i poznává a vyjadřoje to slovem já
— a kašdá duše chtíc býti blaženou — sebe mi
luje. Podobně kde Otec — tam jest jeho sebe

poznání — Syn, též „Slovo“ — tam jest i obouka — Duch svatý. Ale Patrik jako učitel „ma
ličkých“ užíval nejraději trojlístku.

Trojlístek Irů jest tedy jako radost a sláva
z toho, že jsou dětmi otce Patrika, že jsou kato
lickými Iry — od protestantských Angličanů —
rozdílnými. A v tom tedy záleží ta odměna „do
brých mravů“ jejich v Africe, že mohou tím troj
lístkem říci: My jsme katolíci, my jsmeIrové.

Ale na konec je takovéhle „premium“ přece
jen spíše odměnou — pro děti, které si 8 ní ně

čas hrají, ale když vyrůstají, chtí míti více,
chtí míti svůj chléb — avůj blahobyt, a svou
samostatnost, nezávislost na rodičích i uči
telích.

A proto Irové, dokud dobrácky, dětinně sla
ví své nábožensko národní svátky, jako děti sva
tého Patrika badou snad nosítí trojlístek, Ale Ang
lie jim vzala chléb, ožebračila je, vyrvala jim
statky, protože nechtěli odpadnouti od víry kato
lické. Anglieodpírá jim i chléb duchovní,
školy a fary. A Anglie zničila jejich samo8tat
nost. A to je to, co od Anglie nazpět žádají.

Královna anglická navštíví prý Irsko. Irové povídají zcela zřejmě, že sek její osobě zachovají
slušně, ale ukáží svou nespokojenost, svou bolest
nad tím, jak s nimi zacházejí její ministři, její
vláda. Irové volají: Dejte nám jiný trojlístek, o

| který jste nás tyranekým a barbarským způso
bem oloupili: Dejte nám zpět naše statky (cbléb
a blahobyt bmotný), dejte nám zpět naši kato

lickou vzdělanost, dejte nám zpět naši ea
mostatnost. Krev naše volá k vám o tento
trojlístek, krev, kterou proléváme na bojištích
za vásl

Něco podobného děje se však jinde. Jest je
den národ v jisté říši, jehož synové vylili krve
potoky na mnohých bojištích za říši tu. Posledně
roku 1866. A jaké premium daly vlády říše této
tomu národu?

Národ ten miluje z celého srdce jeden troj
lístek. Jeou to znaky Čech, Moravy a Slez
ska, sjednocenékorunou svatováclavskou.

Byl čas, k p. v padesátých až sedmdesátých
letech, kde ae tento trojlístek veřejně nikde ani
vyvěsiti nesměl. Nyní se nám to jsko premium
pro děti přeje. Můžeme si to malovati a vyvěšo
vati v našich besedách a tančírnách. A založíme-lí
nějaký spolek, můžeme ai, ale jen s dovolením
zemského výboru, dáti na uěj jeden lístek ten,
toho lvíčka; anebo naši okresní cestáři mají ho
na čepici. Ale to je právě tak jen asi to, co
„světa a zeměkoule pán“ Angličan, anglický par
lament, Irům dává za jejich krev.

Ale my chceme jiný trojlístek. My voláme:
Dejte nám zpět naši politickousamostatnost
(v čestném spojení 3 Rakouskem), dejte národa
— v ohledu národobospodářském vaším libera
lismem ochuzenému— blahobyt hmotný;
dejte nám naši vzdělanost! Katoličtí Čechoslo
vané volají po navrácení vzdělanosti, k níž polo
žil základ náš Patrik, avatý Cyrill s Methodějem,
již šířil svatý Václav, Karel IV,, otec vlasti. Dejte
nám katolicko národní vzdělanost! Nevnucujte nám
ani bezbožecký liberalismus, ani němčinu na úkor
jazyka našeho. Na bojištích prolitá krev naše za
říši tato volá i u nás po trojlístku tomto. Že jsme
loyáloí, dokazujeme každou chvíli. Jen z loyality
povolili poslanci naši odvod k vojsku. Zase ua
novo podáváme za oběť — krev svou. Ale ne
divte se, že nás to bolí, když vlády vídeňské jed
na za druhou s ledovou chladností chovají se k
spravedlivým žádostem našim. Nenazývejte naši
bolest nad bezprávím — neloyalitou.

Ale jak daleko jsou ve Vídni od těchto ná

or ač jim vyrostl jeden velice nebezpečný trojtek!
Znamení svatého Patrika, trojlístek trojjedi

ného Boha, znamení křesťanství položilo stranou
Rakousko dne 24. května 1868. A dnes? Dnes

ralismus (bezhožectví),radikalismus (vla
stizrádnýa prušácký)a socialismus (bez mrav
nosti, vlasti i vlády). Socialismu ae ješté páni
nebojí, ale pustili bo již a pomohli mu do říšaké
rady, aby bo upokojili; radikalismu prušáckého
se bojí; liberalismus z celého srdce a nade všecko
milují, čehož nejlepším důkazem je ministr vyučo
vání — liberál, a vůbec duch liberalismu, který
jako česnekem čpí v celém státním zřízení a ži
votě a k tomu pány vede, že jsouce plni „ne
strannosti“ k protestantům, židům a bezkonfesním,
katolické církvi však nedůvěřují, jí překážejí, zá
vidí a jako nebezpečného mozkem chorého v stát
ní šněrovačce ustavičně drží. Inu, jsou liberálové.
Liberálům svého času řekl Ten, proti kterému se
v Rakousku bojuje: Bloudíte, neznajíce písem ani
moci Boží. Ano, páni, bloudíte. Každý stát dochází
svého vrchole a pak jde zase dolů s výše své síly.
A ten, který pobrdne věčným zákonem Božím,
zachází rychleji. Ale církev trpí a bojuje se proti
ní, a když si myslíte, že jde 8 vrcholu dolů: ejhle
ona je tam zase.

Právě v tyto dny promluvil vážná slova, elo
va u nás neobvyklá, nekněz, laik Dr. Trakal
v Praze: Neklamné jsou tu známky úpadka libe
rálotho státu. Naproti tomu jest katolické hnutí
na postupu. Uzoávají to nejen nestranní (nekleri

kální) pozorovatelé, ale i nepřátelé církve. Jestněco obdivobodného v tomto nynějším proudění
katolického ducha. Uchvacuje znenáhla, ale jistě
— stále širší a širší vrstvy — zejména i vzděla
né a oživuje takto na přechodu k stoleti novému
naději, odvahu a nerozbornou důvěru ve staré kře
stanské heslo: Vtjomto znamení zvítězíš!

Tak slovutný doktor, laik. A to jest i naším
výstražným voláním: Jen ve znamení svatého Pa
trika zvítězí a zachráněno bude Rakousko. V zna
mení liberalismu zabyne.

Inserty se počítají levné,
Olmovavycádsí v pdlek v poledne. VL. Ročník.

A tak i drahý národ náš, Jen v znamení

mení opravdového původního křesťanství, zvítězí.
Liberalismus — třebas vlastenecký — zplodil iu
nás radikalísmus odvážné politické hry neb sázky,
a socialismus bez mravů a vlasti. Bohu díkyl
I u nás se probouzí, ač znenáhla, katolický ruch,
a dává tudíž i našemu národu naději, že se zá
rodkem nového života vstoupí do nového století.
A proto ať žije katolický ruch ve vlasti naší. Má
ovšem odpůrce jizlivé a nesvědomité. Jsou to ti
též, které míval katolicismus vždy: pohané, židé
a jinověrní. Ale pouhé upírání, boření a posmí
vání nemůže býti základem nové stavby. I to se
znechutí, a „Času“ i „Hlasů ze Siona“ dávno již
nebude, a národ bude oživen, sesílen pravým kfe
Bfanstvím v století budoucím. Žij tedy národe
milý, žij ve znamení trojlístku Patrikova, ve zna
mení otce vlastí!

Vyrovnávací konference a roz
hraničení Cech.

Před 10 lety želeli jsme toho, že Mladočeši ne
pomábali punktační ujednání ve Vídni, která se dala
pod osobním a bezprostředním livem koruny, Staro
čechům ve prospěch náš vykládat a zlepšovat. Zná
jíce dobře poměry, síly jednotlivých stran a národů
jakož i rozhodující činitele v této říši, vyslovili jeme
obavu, aby věci poslednejší nedopadli hůře věcí prvních.

Nastalé úplné osamocení a malomocné postavení
poslanců mladočsských v letech 1891—1895, doká
zané roztříštěním omladiny a bnatí obstrukčního, po
měry pak vynucené dohodování se s hrabětem Ba=
denim a pravicí, dokázaly, že poslanci mladočeští přišli
k poznání, že v letecb 18849—1891 své sfly přece
ňovali. A ta opadli v drabý extrém, podporovati
vládu do krajnosti a páliti si prsty, kde to měla či
niti vláda sama. Na vybazovaní socialistů a Wolfovců
ze Sněmovny pohlíželi jeme zrovna tak. střízlivě,
jeko na Badeniova jazyková nařízení, o nichž jsme
tušili, že vyvolají boj všech rakonských i říšských
Němců proti nám a že zhorší poměry našich českých
menšin.

Krok za krokem museli oaši poslanci ustopo
vati a slevovati. Čeští úředníci a zřízenci byli vět
Šinou z uěmeckého území vytlačení a uznáním zhorše

ných jazykových nařízení Gautechových přistoupili po
slanci čeští fakticky k rozdělení Čech ve více jazykových
pásem. Praví se: Kdo řekne A, musí říci B. Vzdor
sapírání před lidem viděli ee poslanci Ducení ustopo
vati i po zrošení Gantechových jazykových nařízení
před Clarym i Kórbrem. Z oblašované nejříznější opo
sice 1 obstrukce byli nutkání činiti stále výjimky,
které omlouvali vojenským brozícím převratema nebo
aspoň zhoršeným pro uás absolotismem.

Dr. Eugel praví, že poslanci se hrozí vlády$.
14., po případě absolutismu velmi nám nepřátelského.
V době tak vážné bylo 22 poslanců proti obstrakci
ohledně branné předlohy, 18 poslanců hlasovalo pro
obstrukci, mezi nimi však byli mužové vlastně kon
servativní, kteří se bojí o poslanecké mandáty, a 20
poslanců nemělo vůbec žádného mínění a proto před
rozhodným hlasováním prostě uteklo. Jak viděti, máme
těch rozhodných, cílů svých vědomých, neohrožených
poslanců brozně málo. Strach o mandát a nikoli lepší
mužné přesvědčení z pravidla rozhoduje. Lid český
má z této nejistoty a nerozhodnosti svých po
slanců strach a volá po radikalismu. Ale což nebáli
se dr. Edvard Grégr, jako dr. Fořt stejně nedůsledaě
svého radikalismu?

Pomůže tu vrtkavost a opět anad zase náhlý
přemet k radikalismu a obstrakci? To snad postavení
některých poslauců na čas zlepší, ule národu tato
věčná kolísavost neprospěje. Vůdčí poslanci to vědí,
ale říci národu plnou pravdu, k tomo z aktivních po
litiků v sněmovně poslanců nikdo me neodváší. Je za
jisté významno, že tyto dny byl to opět hlas dra.
Riegra — ale v panské sněmovně — který nejdů
ráznějí e nejmažněji hájil práva českého národa.

Uznáváme, že postavení poslanců českýco uení
závidění bodné. Celkové poměry, vyšší afly, vlastní
chyby a nedůslednosti staví se profi nim i proti po
stavení celého českého národa. Značnou měrou Činí

tak i „Národní Listy“, které nápadně dlouho váhají
sděliti se svými čtenáři vládní návrhy na národ



mostní rosdělení Čech. C4 třeba voličům .
opět upraviti, olakovati a učiniti sážienější? Bobo
vávat blavu před nepříjemnými věcmi do písku jako
pětros, to národo neprospěje a nepomůže, Třeba se
roshodnouti tak nebo onak. Co nám vláda a Němci
nabísí, je daleko horší než-li byly vídeňské panktace
s r. 1890. Českou úřední řeč chce nám vláda povolit
jen výminečně, badon-li s tím souhlasit Němci a pak-li
přijmeme celkové upravení jazykových otázek dle přání
Němců. Oo se týše upravení okresů dle národnosti,
tu třeba pověděti, že v německých obcích a okresích
je fakticky třikrát až pětkrát tolik Čechů, než-li při
sčítání lidu r. 1890 udáno bylo. Za to v českých
obcích nestratila ne ani jediná německo-židovská duše.
Procenta Čechů a Němců nemají tedy stejnou venu.
Dále sí vybražují Němci všecka města, kde je 40 až
50 procent Čechů a přečetné obce oboujezyčné, na
jiché poněmčení Jistě v německém okresu počítají.
Za to u českých okresů ponechávají obce německé,
o jejichž počestění se nebojí.

V pondělní plné echůzi oddílu smiřovací kon
ference pro království České byl rozdán návrh na
rosděleníbrálovstvíČeskéhodle národnostníchokresů
a okresních hejtmanství, jet by mělo býti provedeno
dle obcovací řeči obyvatelstva. Návrh obsahuje tři
přílohy a sice:

T. Seznam okresních soudů, jež mají býti zří
seny u příležitosti národnostního ohraničení v krá
lovstvíČeském s udáním politických obcí, jež mají
býti do okresů těch vřaděny, psk všech soudních
okresů, jež rozdělením nebo odloučením obcí ve svých
nynějších hranicích budou pozměněný:

I. Návrh semskéhorozděleníkrálovstvíČeského
ona základě obcovací feči obyvatelstva ne 10 krajů,
100 hejtmanství a 228 okresních soudů.

III. Návrh zemského rozdělení království Če
ského na základě obcovací řeči obyvatelstva na 14
krajů.

V návrzích výše zmíněných se uvádí:
Národnostní ohraničení v královatví Českém má

ten úkol, aby pokud jest možno, utvořeny byly jasy
kově jednorodé správní okresy. Při řešení tohoto
úkolu vyjde se nejdříve od nejnižších kategorií správy,
totiž od soudních a berních okresů. Za jednojazyčný
okres považuje se ten, v němž menšina jinojazyčného,
domácího přítomného obyvatelatva dle výsledku po
sledního sčítání lidu nepřesahuje 20"/, všeho obyva
telstoa příslušného okresu. Dle této zásady byly by

ve východnícha severových.Čechách a)jednojasyčnýmičeskými okresy: Kostelec n. O., N. Benátky, Č.Dub,
Č. Brod, Brandýs, Čáslav, Chlumec, Chotěboř, Chradim,
N. Brod (7.5“/, Němců), Úpice (2-1), Železný Brod,
Habry, Hlinsko, Vysoká, Vys. Mýto, Holice, Hořice,
Humpolec,Jaroměř (14'/,9/, Něm=ů),Jičín, M. Boleslav,
Kamenice, Karlín, Kouřim. Kolín (0-3 N.), Uhl. Ja
novice, Král. Hradec (0-1 N.), Král. Městec, Kutná
Hora (05), Ledeč, Libáň, Lomnice, Mnichovo Hra
diště, Náchod, Nasavrky, Nechanice (U'1), N. Bydžov
(0-3), N. Paka (9:4), Nymburk, Opočno (0:9), Par
dubice (03), Poděbrady (02), Police (06), Pulná,
Přelouč (05), Přibyslav, Rychnov (7), Smiřice (112),
Semily (2:4), Žamberk (1-8), Č. Skalice, Skuč, So
botka, Jilemnice (6:0), Tarnov (28), D. Královice,
Ústí n. 0. (178).

b) jednojasyčnými německými okresy byly by
mesi jinými: Hostinné, Č. Lípa (1-3), Broumov (14),
Králíky (20), Vrchlabí (2-1), Liberec, Roketnice (3:7),
Rokytnice (27), Tamwald (67), Tratnov .26?)
Značně české menšiny v okresu chvalšinském, kaplic
kém krumlovském, vymperském atd. by se Němcům
obětovaly.

c) jazykově smíšené s většinou českých obyva
telů by byly: Č. Budějovice(347 N.), Litomyšl (294),
Manetín (42-3), Jindřichův Hradec (278), N. Město
n. M. (25:7), Polička (28 9), Prachatice (48:4), Do
mašlice (235), Bělá (234).

d) jasykové smíšené většinou německé okresy
by byly: Hory Kašperské (43:4), Horšův Týn (487),
Dvůr Králové (42:8), Krumlov (459 Č.), Lanškroun
(82:0), Litoměřice, Lovosice, Stod, Štoky (21'8),
Vimperk.

Úkoly tohoto rostřídění jsou četné. Patrně mé
sloužiti za podklad pro nový sákon o užívání jazyků
při úřadech seměpanských a spolu nepochybuě pro
sákon o užívání jazyků v úřadech samosprávných.
Dále ae pomýšlí patrně n+ zřízení nových soudních
okresů a zároveň na zřízení nových okresních heji
manství a krajů.

„Nové soudní okresy ae mají utvořiti: a) v Č.
Kremší « 9781 č. a 78 u. ob. z českých obcí okresu
krumlovského,chvalšinskéhoa z 2 českobudějovického;
b) v Čes. Čermné pro 14i878 Čechů a 855 Němců
a sice z obcí: Č. Čermuá, Petřikovice, Valteřice, Vý
prachtice, Koburk, Nepomuk, D. Heřmanice, H. Heř
manice, Hrbotice, Rydrovice, Friedrichswaid, Land
šperk a Dol. Dobrouč; c) ve Sfankovech pro 10 388
Uechů a 1092 N. z obcí okresu novokdýňského a
boršovotýnského; d) ve Vlachové Břesí pro 11.704
Čechů a 118 Němců pro obce s okresu prachatického
a wmperského; ©) ve Valešíně a 9872 Č. a 220 N.
pro české obce okresu Č. Krumlovského, kaplického,
č. budějovického a trho-svinenského. Zde bude dána
celá řada nedávno utrakvisovaných českých obcí na
pospas poněmčení; f) ve Vel. Zdíkově pro 11.726 č.
a 492 N. pro obce s okresu kašporského, vimperského
a volyňekébo. Německé nové okresy se mají atvořit
€) v Opatově pro 16.243 N. a 891 Č ; h) v Hradášti
u Králové Dvora pro 12.681 N. a 1003 Č. z obcí
okresu jaroměřského a královédvorského; eh) v Úterý

pro 5184 N. a 9046 Ú. « obví okresu Norokdyů
ského a domaslického.

Nová okresní hojímanstvé te maji utvořit a)
v Hluboké pro Hlubocko a Lišovsko (dosnd Č. Ba
dějovice; b) v Netolicích pro Netolice a VlachovoBřesí
(dosyd Pracbatice); d) v Jaroměři pro Jaroměřs Č.
Skalici; e) v Nýrsku pro Nýrsko a Neomarkt); f)
v Horách Kašperských pro K. Hory a Hartmanice a
€) v Králikách pro Králíky a Rokytnici. Ve Štokách
a Rokytnici mají se utvořit expository okr. bejtenanství.

Co se týče zřízení krajů tu navrhuje vláda sří
sení b.ď 9, 10 neb 14 krajů. Ve dvon případech se
navrhuje sříditi v Hradci Králoaé kraj český a vo
dvou smíšenýkraj. 1

L Návrh o 10 krajích vládě nejsympatičtější,
ježto pro ten případ mé i dostatečný pošet schopného
úřadnictva zabezpečenjest:

1. Budějovice (smíšený) s okresními hejtman
etrími: Budějovice, Hluboká, Kaplice, Kramlov, Jin
dřichův Hradec, Netolice, Prachatice a Třeboň,

2. Chrudim (český) s okr. hejtmanství: Obo
těbof, Chrudim, Čáslav, Vysoké Mýto, Kolín, Kutná
Hora, Ledeč, Litomyšl, Nový Bydšov, Pardubice, Po
děbrady a Polička.

8. Cheb (německý) s okr. bejtmanstrimi: Al,
Horšův Týn, Cheb, Falknov, Kraslice, Jachýmov, Kar
lovy Vary, Žlutice, Stříbro, Planá, Tachov a Teplá.

4. Jičín (český) s okres. hejtmanstvími: Jičin,
Mladá Boleslav, Mnichov Hradiště, Semily, Jilemnice
a Taornov.

5. Králové Hradec (český) s okres. hejtman
stvími: Jaroměř, Králové Hradec, Král. D.ůr, Náchod,
Nové Město n. M., Rychnov a Žamberk.

6. Iátoměřice (německý) s okr. hejtmanstvími*
Ústi, Duchcov, Chomutov, Litoměřice, Podbořany,
Žatec, Teplice a Děčín.

7. Plseň (amíšený) s okr. bejtosanstvími Ka
šperské Hory, Břesnice, Klalovy, Kralovice, Nýrsko,
Plzeň, Přeštice, Rokycany, Sušice, Strakonice a Do
mašlice.

8. Praha (český) s okr. bejtmanstvími: Český
Brod, Hořovice, Karlín, Kladno, Louny, Měluík, Při
bram, Rakovník, Roudnice, Slané, Smíchov, Králové
Vinobrady a Žižkov.

9. Liberec (německý) u okr. hejtmanství: České
Lípa, Broumov, Dubé, Frýdland, Jablonné, Jablonec,
Králíky, Vrchlabí, Lanškroun, Liberec, Buwbark,
Šluknov a Trutnov.

10. Tábor (český) s okr. hejtmanatví: Benelov,
Německý Brod, Vitavotýn, Milevsko, Pelhřimov,Písek,
Selčeny a Tábor.

Netajíme so tím, že oproti roku 1890 so po
měry naše v roce 1900 zhoršily. K rozeštvaní a ještě
většímu roztříštění českého národa však v době tak
vážné raditi nemůžeme. Boj do krajnosti, boj na život
a oa smrť zamlouvá se před bojem vždy snadno vy
nětlivé mládeži, která ch'íc ryc nebo nšc, praví: 8
Pětefým dobře je pro vlasť umříti. Rozvážní a pro
budoucnost vypočítaví mužové soublasí však raději s
jiným maďarskýmbásníkemSsemerem: Lépe provlast
šíti neš umříté! Neprospěli českému národu ti, kteří
v letech 1618==1629 se vystěhovali, Ti se poněm
čili a jejich potomci jsou tesť úhlavní nepřátelé če
ského národa. Ale více prospěli české vlasti s národu
ti, kteří přečkali v Čechách a na Moravě doby nej
horší a pracně umožňovali nové probuzení a senilení
českého národa. Spojme se proto v dobách pro nás
krušných, bleďme zlepšiti a udržeti, co se zachrániti
da, pracujme opravdově na reorganisaci národa, aby
chom pak v dobách přísuivějších mohli ziskati opětně,
co nám bylo vzato. Reorganieace tato nedá se však
říditi pod jednostranným vedením mladočeské strany.
Ta nenkázala k tomu dostatek sil a přebytek schop
ností. V čelo národní reorganisace buď postaven ten,
kdo nejlépe a nejvíce pracovati dovede. K spolapůso
bení budiž však připuštěn každý Čech a příslušníci
všech českych stran!

Pametujme, že Moravě a Slezsku vláda nechce
ani tolik dáti, oo Čechům v Čechách. S tímto jedná
ním vlády so nikdy nesmíříme!

Politický přehled,
Český směma sejde se 26. března. Zase

dati bude necelý měsfe.
Moravský volební řád má ! *i upra

ven za shody všech stran. V kurii velkostatkářské
mají býti liberálové. střední strana a konservativní
strana poměrně zastoupeny. Dosud měli liberálové

VÁ strana střední 8 a konservativci 5 mandátů.olební okresy ve skupině měst a obcí venkov
ských změní prý se nepatrně ve prospěchČechů.
Němci a střední strana chtí si patrně sněmovní
většinu zachovat. Češimohou býti s touto opra
vou sotva spokojeni.

Slovimel žádají zřízení místodržitelské ex
positury pro jižní Štyrsko, kde vedle nečetných
renegátů žijí téměř sami Slovinci.

De delegací zvoleno 6 Poláků, 6 Čechů,
4 Italové, 3 Jiboslované a Rusíni, 1 Rumun, 1
divoký, 3 katoličtí Němci, 2 konservativci, 3 anti
semité, 3 lidovci nacionální, 3 liberálové, 3 ústa
váčtí velkostatkáři, 1 člen moravské střední strany,
1 člen středu. Strany pravice mají 24, strany le
vice 16 delegátů; 20 členů vyslala panská sně
movna dle poměru 3 svých stran.

Říšská rada skončila17. Hjna své zimní
období. V posledním zvsedání stěla se aspoň po
někud k práci schopnou Vládě byly k projednání
přikázény návrhy, aby zlevnéna byla doprava
uhlí na c. k. drahách, vyřízeny byly dále předlo
ba o změně daně důchodkové, kontingent branců,
smlouva mezi Rakouskem a Španěly,zákon o sta
tistice práce, předloby o výpomoci v nouzi, dále
provedeny byly volby do delegací. Projednání
směny živnostenského řádu zmařil dlouhou ob
strukční řečí židomil a demokrat dr. Kronawetter.

sotva třetine, Vláda vásk prohlásí zasedání za
skončené teprve teď, aby poslanci, kteří jsou již
doma, mohli ještě týden bráti diety. Za tuto su
mu by se dala zříditi jedna rolnická a jedna ře
meslnická škola. Vláda šetří a vydává peníze na
nepravém místě, Pro přímé spojení Vídně s Ter=
stem vydá na dráhu několik tuctů milionů, ale
na zřízení průplavu vltavsko-aunajského, morav=
sko-oderského a sesplavnění Labe nemá drobných.
Odstrkování zemí českých nesou těžce Čechové i
Němci.

V říšském sněmu měmeckém vzat
byl zákonHeinzůvs denníhopořádku.Liberálové
a socialisté dělali obstrukci a proti zákonu mlu
vil ostře také syn kancléřův, princ Alexander
Hohenlohe.

Rusko, Spojené státy, Transvál a
Anglie. Vzdor zpupnosti Angličanů jsou naděje
na brzké ukončení války. V petrohradském mini
sterstvu zabraničních záležitostí vypracováno je
prý komuniké, které obsabuje odpověď na dotaz
presidente Krůgera k velmocím. Problášení prý je
vypracováno za souhlasu Francie a Némecka, bylo
již předloženo carovi Mikulášovi a došlo jeho
souhlasu. Obsah prý má vůči Anglii sice ohledů
plný, avšak vážný a nemine prý se účinkem.
V pondělí konala se u cara porada za přítomnosti
ministra zabraničného Muravéva, ministra války
Kuropatkina a ministra financí Wiffe-a. Generá
lové a důstojníci záložní dostali rozkaz, aby svá
bydliště a eventuální jejich změny ministerstvu
války a úřadům ohlásili. Všechna pozemní, ná
mořní a zámořní vojska dostala rozkaz, nepou
štěti nikoho na dovolenou. V Sebastopolu prý se
vyzbrojují lodi válečné a zvláště pancéřové. Pre
sident Mac Kimley potvrdil presidentovi Krůge
rovi, že dostal jeho žádost na zakročení ve pros
pěch mírn, v jehož brzké uskutečnění doulá.
Transválský stétní sekretář Reifs problašuje toto
vyjádření za postačující.

Na bojišti jihoafrickém neudálosenic
zvláštního. Generál Roberts zásobuje svou armádu
v Bloemfonteinu a na Transvál prý potáhne, až
vyčistí celý Transvál od boerův. Za to generál
Kitchener prý spěchá, aby osvobodil Mafeking,
odkudž chce udeřiti přímo na Pretorii. Původce
války, pověstný Cecil Rhodes viní anglické gene
rály z neschopnosti a špatného vedení. Boerův
prý nestálo proti Angličanům více než asi 16000
z Transválu, asi 15.000 z Oránu, 2 až 3 tisíce
Irčanů, Skandinávců 4 Němců a néco jihoafrických
Hollanďanů. Angličtí generálové počet vojska bur
ského zveličovali proto, aby omlo.vali své po
rážky a neschopnost, Nyní se vzdalo v Oransku
nejvýše 2.500 burgberů. Krůger prohlásil Oránsko
za součást Transválu a president Stejn hrozí za
střelením každému burgheru, který by se Angli
čanům vzdal. Angličané své úspěchy vůbec zve
ličují. :

Zřízení české university sa Mo
ravě uvázlo ne písku. 4.000petic za zřízeníuni
versity jak zjištěno bylo v páteční schůzi univer
sitní komise v pražském Klementinu, páni po
slanci sl. vládé do dosud nepodali. A pak bájíme
svá práva až do těch brdel i statků, když i papí
rové petice zapomínáme v kapsách neb v šupiíku|

Drobné zprávy,
+ VWáelavŘeplš, c. k. vrchní lnže

mýr martev. Přátele, ctitele a známé, jichž čí
tal zvěčnělý vlastenecký úředník v celých ('echách
přemnoho a v severovýchodních Čechách zajisté
nejvíce, bolestně překvapila zpráva o náhlém úmrtí
pana vrchního inženýra Řepiše, který byl techni
ckým správcem okresu Královébradeckého, jenž
zaujímá obvody c. k. okresních hejtmanství v
Hradci Králové, Rychnově, Žamberku, Náchodě,
Broumově, Novém Městě n. M. a v Králové Dvo
ře. Bližší přátelé hlubokou 8soustrastí pozorovali
postup vleklé těžké choroby, avšak nenadáli se,
že pan vrchní inženýr, muž v plné možné síle a
v nejlepším věku 5Ó let, odebéře se tak rychle
do říše nadhvězdné, kde není tělesných bolů a

utrpení. Pan vrchní inženýr byl mužem pilné a
největší nepohody a za každého počasí, a jakmile
se vrátil do technické kanceláře do Hradce, hle
děl dohonit, co následkem přečetných komisí ne
vyřízeno zůstalo. Přepracoval se duševně a nedo
vedl tělesné své síly zachovati v plné svěžesti,
Asi před půl rokem vyžádal ei dovolenou, leč le
tošní zimy a nepravidelné počasí nedaly mu šá
doucího osvěžení. Těšil se na léto, leč neměl se
bo dočkati. Jak obyčejně, šel i v sobotu kol 6.



bodiny večerní na.obvyklou procházku okolovnitě
ního města a Pospišilovou třídou směrem k
Slezskému Předměstí. U mýtního domku posore
val p. místodržitelský rada, že p. vrchní Intenýr
nějak na nobu přepadává. U domku bylo p.Ře
pišovi nevolněi přinesli s domku rychle šidli, aby
sí odpočinol. Pan mistodržitelský rada a choť
uvěčnělého jej drželi. Sotva si však trochu odpo
činul a chtěl se ubírati dále, klegal k zemi. Na
pravé straně lebečnípraskle panu vrch. inženýrovi
cáva a krev volně rozlóvala 8e asi po mozku, na
levé straně těla nastalo ochrnutí. Po kolem je
doucím cyklistovi šádán rychle povoz od pana
boteliera Bařtipána a lékařská pomoc. Pan MDr.
Baték konstatoval mrtvici a chtěl ve fiakru dáti
p. Řepiše dopraviti do jeho bytu. Leč těžké tělo
p. vrch. inženýra nebylo mošno dáti do vozu. Po
slali rychle pro nosítka do blíské nemocnice.
Ochromený, který byl patrně ještě při vědomí,
vzpíral se tomu, aby položen byl na nosítka.
V tom okamžiku jej upustilo vědomí i atly. Když
byl dopraven do avého bytu, poskytl mu p. MDr.
Batěk, choť zvěčnělého a přivolaná babička paul
Šárová nejněžnějšího a nejpečlivějšího ošetřování.
Leč o půl jedné vypustil p. vrchní inženýr Václav
Řepiš šlechetnou duši svou. Zvěčnělý rarodil 8e
r“ 1850 ve Vodňanech. Otec jeho byl zámožný
mlynář. Synu Františkovi dal rodný mlýn, Janovi
oekonomii ve Vodňanech. Talentovaného Václava
dal stodovati na českou realku v Písku, kdež vy
nikející mužové: Jan Krejčí, Ningr, Tonner a
Adolf Hejduk byli jeho učiteli. Vlastenecký žár,
který se. v letech šedesátých ze sídla biskupa Ja
na Valeriana Jirsíka rosléval se tehdy po celých
jižních Čechách, velkolepé národní slavnosti na
Budějovicku, Prachaticku a Písecku budily ve
svěčnělém horoucí lásku k vlasti. Jako student
pořádal divadelní a pěvecké představení, českou
plení rozplameňoval jihočeský lid. Jako student
chodíval často kol Trocnova k svému Švakrovi
Zettlovi do Trhovýct Svinů. V doběfundamenté
lek, deklarací a táborů byl ovšem i student Ře
piš ideálním táboritou. Avšak neobrožené vlaste
necké vystupování stalo se mů tak jako mnoho
jiným českým studentům osudným. Za ústavácké

ersekuce stréen byl do vojenského kabátu a v
inci bylo mu po dvě léta konati Často ty nej

hrubší práce. To však jeho povahu nezlomilo. Po
pěvadž byl výtečným kresličem, dostalo se mu
konečně úlevy na vojančině, neboť byl přidělen
e. k. geografickému ústavu ve Vídni, pod radou
Hláskem, kdež pilně pracoval v kartografii. Po
skončení vojenské tříleté služby dokončil své tech
nické studie. V Praze byl vynikajícím členem Hla
holu. Jako technický assistent byl činoým při
stavbě železných mostů v Budějovicích a Přelouči
a Jinde. Později 8e stal inženýrem-adjunktem v
Plzni, kdež opět stál v popředí tamnívlastenecké
společnosti a Hlaholu. dako správec technické
kanceláře strávil přes 10 roků přic. k. okresním
hejtmanství v Trutnově. Zde byl pro rozhodné
sré české smýšlení miláčkem české společnosti,
těšil se však všeobecné vážnosti též v kruzích
německé společnosti. Od r. 1896 působil v Krás
lové Hradci jako c. k. vrchní inženýr. Bližší přá
telé znali svěčnělého jako muže ardce zlatého.
Moc nemluvil, ale kde mohl, pracoval ve prospěch
obce i jednotlivců, jsa vždy ochoten k dobré ra
dě a k urychlení potřebných zaležitostí. V Krá
lové Hradci byl stejně váženým, jako v celém
kraji. Jako výborný společník byl všady rád viděn
a vítán. Jsa smýšlení konservativního, byl i v
kruzích duchovenstva persona gratissima. Nepřá
tel snad neměl žádných Kdyby následkem neděl
ního klidu v tiskárnách nebyla bývala rozeslána
zpráva o úmrtí pana Václava Řepiše tak pozdě,
bylo by bývalo účastenství z oelého kraje, jak 8e
stran úřadů, tak přečetných jeho přátel ještě vět
čím než li bylo. I vlastní mladší sestry zvěčnělého
nemohly přibýti k pobřbu v čas; oba jeho bratří
jpou náhodou tětce nemocní. K pobřbu dostavil
se nejstarší švakr jeho p. Zwettl se synem kně
sem, pak příbuzní jeho velectěné choti Albiny,
rozené Pedlipské z Prahy, která byla svěčnělému
vědy nejněžnější družkou života a těšila 86 pro
vynikající avé vlastnosti všeobecné úctě v zdejších
kruzích damekých. Paní vrchní inženýrové Albíně
Řepišové dostalo se odevšad přečetných projevů
soustrasti vad ztrátou nezspomenuteluého jejího
chotě. Pobřeb, který se konal úterý s domu emutka
v Divadelní ulici do kathedrály a odtamtudna břbi

„tov Pouchoveký, byl velkolepý. V čele průvodu
kráčeli okresní cestáři s odznaky, pak zpěváci,
assistence ctih. boboslovců a dpp. měst. kaplanů.
Kondukt vedl měst. děkan a kanovník, vys. dp.
Matěj Musil. Před rakví nesl zřízenec pohřebního
ústavu páně Rychtrova skvostnou kytici. Rakev
8 pozůstatky zvěčnělého osdobena věncem trucblicí
choti, vezena byla v nádherném skleněném voze
8 andělíčky, po jehož obou stranách nesli stízenci

„darované věnce. Za rakví kráčela tak záhy ovdo
vělá paní Albína Řepišová e příbuznými, pak
e. k. místodržitelskýrada p. Steinfeld 8 kon
ceptními pány úředníky; technické oddělení za
stapovali pp. c. k. inženýři Beneš a Fišer,
dále kráčeli p. finanční inspektor 8 veškerými
berními úředníky, p. školní inspektor, vrch: G00
metr a okres svěrolékař, pp. radové a soudci ©.
k. krajek. a okres. soudu i stát. návladnictví v
čele s p. c. k. dvorním radou Okenfosem a

vicopreeidenteh Květem, zastupci místního voj.
velitelství a sboru důstojnického. pp. starosta mě
ate dr. Ulrich a jebo náměsiekarebitekt Wein
hengat s celou měst. radou, vys. dpp.kapitulní
děkaa dr. AloisFrýdek a kanovníciPogerth
a Barták, prof. theol.semináře a zástupci ve
leb. duchovenstva, p. ©. k. okresní hejtman Ja
bek s Králové Dvora s rodinou, p. c. k. okresní
lékař dr. Tichý = Trutnova, zástupci města a
velkostatku Žamberka pp. ředitel Eyringa sta

vitel Havlíček, p radní a DoženýrHellmann apodnikatel staveb Čermák z Jaroměře, feditelé
6 pp. professory odborné zámečnické, obchod
ní, chlapeckých a dívčích měšť.škol, páni zástapci
všech zdejších středních škol, četní vážení mésfa
né zdejší i jednotlivci z okolnich měst a obcí,

nické firmy Marky, Bromovský a Schulz, páni
cestmistři z okolních měst, zdejší velevážené dá
my ze spolku červeného kříže, dobročinného dam
ského spolku a dam. odboru Ú. M. školské a Ná
rodní jednoty severočeské atd. Po výkropu v Po
apíšilově třídě ubírali se smuteční hosté spozů
statky zvěčnělého k Pouchovu v povosích. Na
tamním hřbitově vykonal smuteční obřady dp.
administratorVíše a dp. Kacafírok. Za vše
obecného Ikání spustili rakev do hrobu pp. c. k.
místodržitelský rada Steinfeld, pp. c. k. okresní
komisař Pirchan, tajemník Vieweg, c. k. prakti
kant Steinmann a páni c. k. inženýři Beneš a
Fiecher. Zvěčnělému panu vrch. inženýrovi Václa
vovi Řepišovi, vzornámu vlastenci a úředníku bu
diž odpočinutí lehké a paměť nehynoucí!

DiecésníJednota cyriiiská vHradel
Králové obdržela při koncertu 11. bfezna od Jebo
Biskupské Milosti dar 20 K. Vys. důst. p. Mone. Dr.
Al. Frýdek, kapitolní děkan a b. gen. vikář daroval
jednotě 10 K, veld p. Jan Křivohlávek, děkan a b.
vik. tajemník v Jablonném 6 K, p. t. farní jednota
cyr. v Habrech 4 K,a p. t. dobrodinci vikariátu vrch
labského 1 K. Za členy k diec. jednotě cyr. přistou
pili a příspěvky zapravili: sakládající úd vysd.

Mons. J. Klein, infal. protonotář apošt. v Činěvsí;
ukoteční údové: p. t. továrna na harmoniaRa
dolf Pajkr a spolek v Hradci Králové, vldp. Dr. Jan
Hejči, spirituál kněžského semináře tamtéš, dp. Jos.
Unger, kaplan v Kácově, vldpp. Alois Soukup, farář
v Lochenicích a Ant. Vitvar, děkan na Novém Hradci
Králové, dp. Štěpán Bobek, kaplan tamtéž, vdpp.Jos.
Herkner, farář v B. Třemešné, Jos. Votočka, děkan
v Rokytnici a Jos. Pacholík, děkan v Roztokách; p ři
epívající údové vldpp. Fr. Hlaváč,b. notář a 1.
kurát c. k. trestnice v Kartouzích, Ant. Herout, farář
v Habrech, dp. Jaroslav Schovanec, kaplan tamže,
vdp. Engelbert Starý, děkan a b. vik. tajemník v
Rovní a dp. Fr. Jirásko, kaplan lamže, vdp. Fr. Za

jíček, farář v Bejšti, ct. p. Ant. Fait, klempíř v Hradci
Králové, vldpp. Jos. StHbrný, farář v Poniklé a Václav Píši, děkan v Opatovicích a dp. Fr. Říb, kaplan
tamže. Všem P. T. dárcům s novým členům vzdává
jednota vřelý dík s přáním: vivant segnentesl

Úmrtí V pondělí zemřel v Pardubicích pan
František Štolba, c. k. rada a řiditel místodršitelských

výpomocných úřadů na odpočinku, jenž působil téžv HradciKrálové, otec p. profesora Štolby na české
technice v Praze a spisovatele a pardubického notáře
p. Dra. Josefa Štolby. Pozůstatky zvěčnělého byly
včera převezeny na břbitov pouchovský.

Osobní. Kandidát notářství, pan Fr. Mareček
v Žižkově jmenován byl c. k. notářem v Kostelci n. 0.
— Soudoí oficiál pan J. Sedlák v Žlutici jmenován
vrchním oficiálem ve Dvoře Králové. — Pánové Em.
Pipich a J. Stránský, učitelé při zdejší c. k. odborné
zámečnické škole obdrželi titul professora.

Koncerty Filharmonie v Hradci
Králevé ve dnech 31. březnaa 1. dubna blíší so
očividě. Dle počtu přiblášek jest patrno, že naše obe
censtvo dovede vysoce uměleckou stránku prodakce
Filbarmonické posoudit a ocenit. Obecenstvo okolní
věsk upozorňujeme zvlášť, aby se svými přihláškami
neodk'ádalo, neboť v poslední chvíli mohlo by dojít
k nemilým nepříjemnostem. Přispívající členové mají
vstapenky k oběma koncertům za ceny poloviční. —
K skladbám na koncertě předneseným bude vydán
rozbor, který se bude prodávati v knihkapectví p.
Jar. Peřiny a v divadle samém po 80 hal.

Paní J. Schulzová Hařákova, která
= nevšední ochoty spoloúčinkuje při koncertech Fil
harmonie, jeat sestra professora houslí na pražské
konservatoři a tenoristy českého Národního ivadla.
Absolvovavši konservatoř, etala se členem orchestra
Národního divadla v Praze; jako takorá se provdala
sa JUDra. Schulze v Králově Městci a vzdala se čín
nosti na koncertním podiu. Výminečně vystoupila
s neobyčejným úspěchem v Brněnské Filharmonii a
nyní u nás. Čísla paní Scholzové-Mařákové slibují
ném velmi mooho.

Výroční valaá hromada Sboruprozřízení a vydržování České školy ko
želašské v Hradci Králové bude se odbývati v ne
děli dne 8. dubna 1900 o z. hod. odpoled. ve II. po
schodí nových škol chlapeckých. čís. 18. Denní pořá
dek: 1. Zápisník předešlé valné hromady. % Zpráva
jednatelská. 8. Zpráva pokladní, 4. Zpráva zkoumatelův
účtů. 5. Volba 9 členů výboru, tří náhradníkův a dvou
skoumatelův účtů. 6. Volné návrhy. 7. Přednáška p.
inž, Jou. Jettmara: „O chrómočinění; výroba a bar
vení chrómových uení.“ S ukázkami výrobků, potřeb
ných lačebnin a j. v. Hosté jsou vítáni. Kdyby se
o 2. hod. nesešel dostatečný počet členů, odbývá se
o hodina později valná hromada bez obledu na počet
členů přítomných. V Král. Hradci, dne 10. břesna 1900.

Výbor sbora.
Kurs e chrómočinění. Ve středadne

4. dubna t r. e 10 denní kurs o chrómočinění,

bere sejména: Suroviny s výrobky chrómočinění. Po
třebné lučebniny.Postup jedno- a dvoulázňový, spůsob
přípravy holiny a úprava chrómočiněných usní, zej
ména černění a barvení. Mozadla, sprety a lesky na
usně cbrómočiněné. Při tom provedou se veškeré re
akce, pokusy s bolinami a © rómočiněnými usněmi,
tak sby pp. účastníci celou výrobu náležitě pochopili.
Za vyučování neplatí se ničeho; na lačebníny, suro
viny atd. vybírati se bude od účastníků poplatek asi
18 K. Přihlášky se zálohou 6 K přijímá inž. Josef
Jettmar v Hradci Král. 286. do 30. března Jelikož
možno přijmonti jen obmozený počet účastníků a ně
kolik přiblášených pánů již dříve přijato, nutno, aby

s. přihlášky staly co nejdříve; na posději přihlášené
nebude možno vzíti sřetele.

Věstník dlecésmí Ustanovení: p. Ign.
Zeman, farář v Uhersku, za faráře do Dol. Újezda, p.
Jan Štefánek, administrator, za faráře ve Vápenném
Podola, p. P. Cyrill Valenta, O. Praem.. složil kano
nickou sponsi na fara Senožatskou, p. Václ. Dvořák,
farář v Telecí, za excurrendo administratora v Sádku,
p. Josef John, kooper. za administratora ve Vel. Úpě,

, K. Janský, admínistr. Újezdský, za adminietr. do
Uherska, p. Stanisl. Kossn, katech. v Kutné Hoře, za
prozatímného katechetu na gymnasiu v Rychnově,odkud
p. P. Valer. Guggenber, 0. P. Sch., obdržel dovolenou
k zotavení se. Úprázněná fara v Uhersku patron.
kníž. Thora-Taxise od 17. března b. r

Poutní slavnost vo zdejšínemocniciarci
vévodkyně Elišky byla i letos oslavena návštěvou Jeho
Biskapské Milosti. Při měi sv., kterou dnesnejdůstoj
nější vrchní Pastýř v tamní kapli sloužil, i četní ne
mocní naslouchali se zbožnoa pozorností otcovským
slovům jeho, a přistoupili ke stolu Páně. Pak navětí
vil nejdůstojnější p. biskup i ty nemocné, kteří lůžko

útěchy a povzbuzení. — Vděční nemocní vzdávají
upřímný a vroucí dík nejdůstojnějšímu vrchnímu Pa
stýři za veškeré účastenství, které s utrpením jejich
projeviti ráčil.

Divadlo v „Adalbertimu“. Tovaryšskajed
nota sehřaje v neděli dne 76. března b. r. veselobra
„Doktor Kalous“ od Arongea v překladě Eimově. Za
čátek o půl 8. bod. večer. Lístky na sedadla lze ob
držeti v den představení ve spolkové místnosti.

Vyhláška Fo rozamu $ 58. zákona ze dne
45, října 1896 č. ř. z. %20. vyloženy budou v kance
láři berního referáta c. k. okresního hejtmanství
v úředních bodinách od 8. do 12. hod. dopoledne a
od 2. do 5. hodin odpol.) rejstříky ohledně sazeb, jež
byly na všeobecné dani výdělkové kontingentované
příslušníkům III. až IV. berní společnosti na období
1900—1901. uloženy pro nahlédání se etrany poplat
níků všeobecné daně výdělkové. O tom se věděti dává
s podotknutím, že budou také výtahy ze zmíněných
rejstříků v téže době u obecních úřadů vyloženy.

. Staré drobné peníze mohouse vyměno
vati do 30. května t. r. u státní ústřední pokladny a
a všech blavních zemských pokladen.

Výměna kolků. Ve omyslu výnosu c.k.
ministeria financí ze dne 65.února 1900 Č. 72665 z
roku 1899 mohou býti po 1. květnu 1900 vyměněny
koliky, které na obchodních knihách, blanketech účet
ních a směnečných atd. jsou přilepeny a před 1. bře
znem 1898 řádně úředně překolkovány, jen tenkrát,
pokud kolky ty nepocházejí z některé starší omisse
než z roku 1893 a pokud z obsahu oněch blanketů
není zřejmo, že byly již před 1. březnem 1898 pou
žity. Na žádosti před 1. květnem 1900 podané vsta
hují se ještě dosavadní předpisy. Tímto ustanovením
nebyl změněn předpis nařízení minist. financí ze dne
9. října 1897 čís. 194 ř. z. 0 používání obchodních
knih, směnečných a účetních blanketů atd. na kte
rých kolky dřívějších emiesí jsou řádně připevněny a
před 1. březnem 1898 úředně překolkovány.

Štěstí v meštěstí. Dne 11. března 1900
přibodila se dosti značná sráška vlaků na nádraší
státní dráhy v Praze. Jak 6e dovídáme, nacházel se
též ve vlaku srážkou zničeném pan JUDr. Štěpán Fi
scher, advokát v Hradci Králové se svojí chotí Me
littou a svojí sestrou Emmou Fischerovou, dcerou C.
k. soud. rady £ Chradimi. Vyjel si na výlet do Prahy
a konal cestu do Roztok ke svému tchánu a nacházel
se právě v onom vagonu, který utrpěl první náraz od
nákladního vlaku, čímž vagon narazivší byl vzhůra

řekocen, kdežto vagon, do kterého se náraz udál z
Řolejí vyhozen, do poloviny zurážen a roztřískán.
Málo scházelo, že by bylo vše spadlo z mostu a vi8
doktu dolů na Bapké ulice a do Vltavy. Srážkou,
která se nepřibodilo ve směru vlaku, nýbrž příčmo
na jedoucí osobní vlak, tadíž se strany, byly úplně
roztřískány 8 vozy nákladního vlaku a tři vozy od
esobního vlaku poškozeny. Štěstím bylo, že osobní
vlak ihned po srážce byl zastaven a že postiženy
srážkou byly koupe drahé třídy téměř prázdné v mí
stech kde vybíhá nádraší v most. Signálový domek
u mostu byl seskupenými VOZYdohromady, úplně
rozbyt.

Župní jednoty hospodářské severo
vých. Čeelh odbývají výroční valnou schůzi dele
gátů v neděli 25. března 1900 0 1 8 půl bod. odpol.
v místnostech hotelu „Hattla“ na Pražském Předměstí
u Hradce Králové. Program: 1. Zahájení schůze.
2. Zpráva jednatelská a účetní. 3. Zpráva revisorů
účtů 4. Volba předsedy, místopředsedy, jednatele a
pokladníka. 6. Zpráva o dodávkách vojenských podá
předseda Jan Jaroš. 6. „O pojišťování“. Jednatel Frt.
Baner. 7. Volné návrhy. Za župní jednotu hospodář
skou severovýchodních Čechse sídlem v Hradci Král.
dne 27. února 1000. Jan Jaroš, předseda. MUDr. Jos.
Reichert, místopředseda. František Baner, jednatel.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové měl v loui čistý výtěžek větší než li r. 1898.
Mechanickon tkalcevnu v Bařanech, kterou mmosilústav
koupiti, prodal výhodně.Za to skladiště o nádraží
ani v loni nedoznalo lepšího zužitkovéní. Po návrhu
správní rady usnesla se valná hromada, aby ze zisku
vyplacen byl akcionářům 69/, úrok v obnosu60.000
K, 109, tantiemy správní radě 8948 K 37 bh,2%



superdividenda 20.000 K, příspěvek na odpis strát
4000 K a zbytek 4290 K 36 b, aby byl přidělen
speciálnímu fonda záložnímu pro stráty £ obchodu
kontokoreotních. Akciový kapitél obnáší 1,000.000 K,
záložní fond akcionářů 370.000 K, specialní zálošní
fond 66510 K 16 b, pojistný. foud 62.930 K, po
kladniční poakázky 601.000 K, věřitelé běžného účtu
464.114 K 06 h, rosliční věřitelé 480.101 K 26 b.
nevybrané aividendy 980 K, sisk 31.438 K 72 b,
úhroem 3,057.560 K 20 b.

Zvěsti z východních Úech.

Hos řsko čtenář. spolek v Há
slejedech pořádá za spolupůsobení a účasti okol
ních přátelských spolků a besed hospodářeko čtenář
ských v Čistěvsí, Chlumu, Habřině, Nedělištích, Ra

čicích, Sendražicích, Želkovicích, Vrchovnici a jinýchobcí okolních přednáškovou schůzi v hostinci u „Ko
ranního prince“ v Máslojedech v neděli dne 1. dubna
1900 o %. hod. odpoledne. Jako přednášející byl do
žádán pun Dr. J. P. +ražák, který uvolil se přednášeti:
„0 hospodářských a společenských úkolech českého
rolnictva a důležitosti zemědělského zdražování.“ Po
řadatelé donfají, vzhledem k časovosti a veliké důle
žitosti látky, kterou přednášející, jakožto odhodlaný
přívrženec českého agrarnictva vyvolil, že účastenství
veřejnosti bude odpovídati vážné době, ve které musíme
vše čekati od vlastní svépomocí.

Ze Svobodeých Dvorů. Absolventihosp.
školy konali v neděli odpol. valnou schůzi na oslava
10letého jubilea trvání spolku v hostinci p. Vác. Mo
rávka. Na místě nemocného pana řiditele Bauera, který
byl prvním řiditelem a učitelem pp. absolventů pro
mluvil učitel při rolnické škole vKostelci n O., pan
Michálek. Zmínil se o úkolech a povinnostech našeho
rolnictva a jakými prostředky by mohlo toto břemena
umenšiti a příjmy své zvýšiti. Přednáška byla delší,
zajímavá a jadrná. Na to podal jednatel spolku ab
solrentů p. Fr. Šafránek, statkář v Čistěvsí, obšírnou

rávu jednatelskou a p. V. Morávek zpráva revisor
skou. Spolek má přebytky. Pan Václav Skvrna, dele
gát zem. rady pravil, že je to vlastně mrtvý kapitál
a že by přebytek se měl dáti na dobré účely. Pan Fr.
Skvrna z Čistěvsí pravil, še spolek absolventů poskytl
žákům rol. školy příspěvky na poučné výlety do Vy
sočan, do pražeké výstavy a na panství Ubřiněves
jakož i lóni na výlet na Moravu. Pan Vác. Morávek
myslí, aby se přebytek dal na postavení rol. skladiště
neb na zakoupení hosp. knih. Při volbách byli zvolení
p. J. Svatoň statkář z Libčan, který schůzi předsedal
opět za předsedu, p. Fr. Chalupa z Plačic za místo
předsedu, p. Šafránek za jednatele, pan V. Morávek
jednatel hosp. spolku za pokladníka. Do výbora mimo
to zvoleni pp. Jos. Česák z Nedělišť, Jan Morávek ze
St. Plesu, Jan Černý z Věkoš, za náhradníky pp. Jos.
Stefan z Máslojed, Jarosl. Srdinko za Svob. Dvorů a
Jos. Andres z Třesetic. Pan Jos. Černýze Žalkovic a
Fr. Morávek z Piletic zvoleni za revisory. Při volných
návrzích zmínil se p. delegát Skvrna v povinnostech
rol. dorostu a žádal přítomné, aby veškeré zájmy rol
nické podporovali a ve svých obcích a v okolí jme
novitě pro zřízení rol. obilního skladiště v Hradci
agitovali. V témže emyslu mluvil ohnivě p. prof. Mi
chálek, který kladl hlavní důraz na svépomoc. Pan
Česák poukázal, jaká ujma se stavu rolnickému děje,
když zámožné rolnické dcery se provdávají za nerol
níky. Má-li býti rolnictvo zdravým kmenem a málli
se udržet, třeba mu udržeti též kapitál, oč by se měli
starati nejvíce mládenci. Pan předseda Svatoň slibuje
veškeré snahy spolku podporovat a vynasnaží se, aby,
co ve schůzi bylo tlumočeno, bylo též uskutečněno.
Posléze pp. Šafránek a Svatoň poděkovali panu prof.
Michálkovi za výtečnou přednáškua děkovali za četné
účastenství ve schůzi. O podrobnostech některých se
zmíníme.

Z Uhelné Příbramě. Dne 4. březnabyla
u nás veřejná schůze lidu. Ač bylo počasí velmi ne
příznivé a prudká metelice polní cesty znemožňovala,
přece dostavil se značný počet rolníků z vesnic okol
ních: z Nejepína, z Pukšic, z Heřmaně, z Nové Vai,
a j. Pau učitel Salagnarda přednášel „O výchově a
vzdělání mládeže škole odrostlé“. Vytkl mnohé vady
a naznačil positivní cesty, kterak mládež škole od
rostlou ku prospěchu rodiny třeba vésti, aby byla
učitečnou obci a národu. Pan farář Vlček z Nové Vsi
v souvislosti e přednáškou páně učitelovou vzpomněl
těch krásných dob, kdy v rodinách četly se dobré
knihy a vypravovaly se pohádky a projevil přání,
aby doby ty nezkalených radostí se vrátily, Na to
rozvinul program hospodářský. Rolnictvo má mnoho
povinností, ale málo práv. Požadavky jsou veliké, ale
žádné náhrady. Třeba jest, poměry rolníků zákono
dárně tak upraviti, aby rozličné dávky peněžní, ze
jména daně, vyměřeny byly v poměru k čistému vý
nosu polí. Měří-li se rolníkům stejným loktem jako

kapitalistům, jest to zjev v životě národohospodářském velmi povážlivý a chorobný. Až rolnictvo tak
se seřadí jako v Německu, bude míti větší vliv i u
vlády a otupí mnohé ostří kapitalistického a zároveň
liberálního systému hospodářského. Rolníci, jichš bylo
přes 160, přijali obě přednášky s porozuměním a žá
dali, aby nějská schůze zase brzy byla pořádána.

Ze Železnice. V neděli dne 18. t. m. odbý
vala se u nás valná hromada záložny (Raifeisenovky)
kteráž v loni byla zřízena horlivým přičiněním pana
Aloise Kužela, k němuž ochotně se přidrušila místní
inteligence. Záložna čítá nyní 47 členů. Poskytuje
půjčky do 4000 K. Ve valné hromadě vzdány díky
vys. důst. p. Frant. Sýkorovi, kanovníku a profesoru
universitnímu za dar 20 K, jakož i důst. p. faráři,
Jos. Brožovi su věnování brožur o sáložně pojedná
vajících a p. Václavu Šťastnému, učiteli sa napsání
firmy a návěstní tabule.

Z Čáslavi. Zdá te, že nové zastupitelstvo
volené kompromisním dohodnutím málo si kompromis
předáků béře k srdci. Aepoň poslední zasedání, v němě

jednalo se jem opouhé rosdělení referátů a přidělení
prací jednotlivým zástapcům občanstva, mělorás hodně
pobnutý. Štika je sice v rybníce dobrá, ale přílišné a
usobní výpady jsou přece jen z té i oné strany zavr
fení bodny. — V neděli dne 18. $. m. vysvěcena byla
budova nového ohbudobince, sirotčince a opatrovny.
Poslední dvě oddělení ale otevřena asi nebudou až
leté. Nehodou nějakoa praskly totiš roury vodovodu
v budově a spousty vody se hrnoací prosákly stropy,

podlahy a zdivo, takže dřívebade musit býti proveena důkladná oprava. — Naši ochotníci chystají
v postní sosoně řadu nových her. Příště hrají Što
chovo: „Třetí zvoněmí.“

Z Rychnova m. K. Jost u nás povolbách
obecních, a po rosrachu, který tentokráte hlavně ve
JIL. sboru se objevil ailon dosud snad v Rycbnově ne
bývalou, ač s výsledkem sotva prostým pochybnosti
veškeré, vrací se k nám opět starý klid. Stály proti
sobě ve sboru III. strany dvě, jedna i druhé soused
ská a obě smýšlení narodního, ale škoda, že nebojo
váno vesměv důvodyvěcnými, jak toho vyšadojí ny
nější těžké poměry města našeho, nýbrž namnoze jen
dle choutek a vadorů osobních. Volba, při níž roz
hodnotí sáleží na nekonečné řadě plnomocenství, čilou
sgitací volební sehnaných, sotva pokládati Ise sa ne
klamný projev smýšlení avědomělého a rozvášného
občanetva. Jest zajisté s podivením, proč při letošní
volbé nadobro odstavení byli Št . . ové, za to však
zvoleni do výboru obecního ve sboru III. dva bratři
L., k nimž ještě přidán bratr jejich třetí jako první
náhradník volbou ve sboru drubém. Nějaký Petr nebo
Pavel, který křesťanem jsa, má odvahu tak nekřesťan
skou, že při nynější nouzi o uhlí s okamšité tísně
chudého lidu tou měron se osměluje těžiti pro sebe,
že metrák uhlí prodáváprý až za 8 K 80 h, což jest
slovoo 60 h dráže než u zdejší šidovské firmy
p. Lówyho, ten zajisté není hoden vděku a důvěry
voličů sboru III., jichž valný počet k chudší třídě ná
leží! — Volba ve sboru II. provedena s klidnou roz
vahou, a svolení veskrz a téměř jednomyslně dobře
osvědčení již bývalí členové obec. výboru, vyjma jednu
síla novou, které však právem vším jiš předem |ze
taktéž duvěřovati, — Výsledek volby ve sboru I. za
jímavý jeat jednak tím, že zjednána byla satisfakce
dlouholetému radníma p. Vojt. B., který podlehnuv ve
sbora III., od některých odpůrců svých doznali tiskem
nezasloužených úeměšků, jakými za více než dvaceti
letou poctivou a svědomitou práci ve službách obce
od vážných možů nemá býti epláceno, jednak okol
ností, že proti všemu nadání a proti mysli obecenstva
křesťanského zvolen byl 7 hlasy židovskými a 3 hlasy
křesťanskými žid p. Theod. Lederer.Objektivně sou
seno, nelze ovšem proti zvolení jednoho žida do obec
ního zastupitelstva města zdejšího v I. sberu činiti
námitek podstatných; jeť bohužel pro Rychnov pravdou
skutečnou, ač velice truchlivou, že jsou šidé zdejší
bez hlasů Čest, měšťanův a ct. úředníkův a professorů
proti poplatníkům křesťanským ve sbora tom o 2 hlasy
ve většině! Tak daleko to tedy v Rychnově měšťanstvo
křesťanské r. 1900. dopracovalol! — Ve III. sbora
byli zvoleni: JUDr. Bedřich Flanderka advokát, Fran

tišek Haniš stavitel, František vázňovaký oekonom,Petr Stejskal soukenník, Jan Nykyss sklenář, Jan
Sýkora krejčí, Antonín Lázňovský řezník, Josef Noc
obuvník, František Volkner strojník, Alois Šomer
kropař. Ve II. sboru: Alois Volf lekárník, Bedřich
Petrides obchodník, Otto Habelt obchodník, Jos. Krejčí
ředitel měšťanské školy, Karel Rathousský knihkupec,
Rad. Grof obchodník, Ignác Havel měšťan, Jos. Char
freitag obchodník, Alois Šrásta obchodník, Rod. Vo
střeba] obchodník. V I. sboru: Vinc. Kleprlík děkan,
Ant. Melchar hraběcí lesní, Dr. Tomáš Kouřil c. k.

jmn. professor, Em. Hegrlík měšťán, Karel Plachet
ka sládek, Vojtěch Balcar soukenník, Vojtěch Koláček
soukenník, Dr. Vinc. Langr advokát, Alvín Jeschke
c. k. notář a ierselita Theod. Lederer továrník. Nově
zvolené obecní zastupitelstvo čekají mnohé a důležité
práce. Stavba nové chlapecké školy, nový hřbitov a
jiné. Ba jest třeba, aby všichni členové v jednotli
vých odborech horlivě své povinnosti konali a ku bla
hu a prospěchu města pracovali. Volba představen
stva se konala. 17. března./Za“atarostu byl zvolen 26

blasy p. DyŘinndenka za radní města pánové: 18Havel, pokladník obč záložny, Fr. Haniš stavitel, Rad.
Grof krapsř, Aloig Volf lékárník, Eman. Herglík mě

šťan, Ruaž VOKĚSDATobchodní aJ kysa, sklenář. — Divadelní ochotnická jednota „Lyl“ sehrála
v neděli dne 11. března 1900 ve prospěch pořízení
nových dekorací „Třetí zvonění“, veselehra o 3 jed
náních od V. Štecha. V meziautí přednesl hudební
spolek Dalibor onvertaru „Slavia“od Skalického,valčík
„z květů mladosti“ od J. Čermáka a „kouzlo lásky“ od
K. Lorence. —

Z Jilemnice. (Velkou továrnu na
výrobu papíru zřídí J. O. hrabě Jan Harrach
ještě letos v Jilemnici. Až dosud byla u nás výroba
papíru v rukoa německo-židovských.

Z Lamšova. Občanskázáložna v Lanžověko
nala *' března valnou hromadu v hostinci p. Josefa
Chládka. Záložna přijímá vklady od členů i nečlenů
a zúrokoje je 4proc. Půjčky poskytuje na Sproc. Dů
chodkovou daň z úroka 1 a půl proc.zaplatí záložna
ze svého, aniž by vkladatelům z úrokůsrážela. Aktiva
záložny činí 68.388 K 05 h. Půjčky eměnečné obná
šejí 36.286-K a knihovní 34.446 K 46 h. Z paesiv
uvádíme, že závodní podíly obnášejí 5890 K reservní
fond 2282 K 53 h, vklad členů 30.754 K 32 b, vklady
nečlenů 25.468 K 66 b, zisk obnáší 423 K 26 h, osta
tek připadá na úroky. Daně a poplatky obnášejí 9156
K, remunerace K 140, správní výlohy K 15668 atd.
obrátit. Ředitelem záložny je dp. farář Kučej, poklad
níkem p. Fr. Šec, kontrolorem p. J. Chládek. Žáložna
čítala koncem r. 18099189 členů e 889 podíly. Obrat
peněžní v témž roce obnášel 229.168 K 81 h.

Z Březhradu. Ve čtvrtek zemřelzde pan
Václav Vogel, strýc pana mlynářebřeshradského
Eduarda Feika ve stáří 7%let následkem zapálení plic.
Pan Vogel vyšinul se vlastním přičiněnímna zá
možného průmyslníka. V Praze si sařídil továrnu na
rukavičky u r. 1886 pak koupi) bývalý Grégrův mlýn,
v němě se narodili též pp.dr. Julina a Edvard Grégr.
Mlýn, který dal důkladně opraviti, přepnatil později

svému panu synovci, nněhož šil se svou chotí, paní
Josefinou Vogloron.Pohřeb starého pána konal se v
neděli po 1 bod. odp. za četného účastenství, zejména

nů mlynářů z okolí. Pohřební obřady vykonal vdp.
as avp. kaplan sOpatovic. Vp. Říb proslovil

nad rakví tklivou řeč pohřební. Dojemné písně zapěli
páni učitelé s Opatovic a Březbradu jakoš i kostelní
zpěvačky. Po výkropu odvezena rakov pohřebním
ústavem p. Hanuše Richtera do Černého Kostelce, kdež

Dra na tamním hřbitově k věčnémuepánku v pondělípoledne uložena.
Z Červemých Peček u Kolína.Vdp.Th.

Dr. Gustav Domabyl, professor bohosloví v Hradci
Králové, bude přednášeti v neděli 26. března o 4 ho
dině odpol. v měsíční valné schůzi kat. vzdělávacího
podporujícího spolku „Svornost“ „o církvi národní
ve spolk. místnostech hostince p. Jos. Kuchaře.

Z Králové Městecka. Jiždelšídobui ve
veřejných listech vede se = jisté atrany velice ne
slušný boj proti dlouholetému a zasloužilému staro
stovi zdejšího okresu, panu Chrasteckému. Patrně mě
koma vlezl slavomem uš tsk hluboko do hlavy, že
mu najobro smysly pomáti. Ostatně blízké volby do
okresního zastupitelstva, které jen oprávněný rekurs
zdejšího města zdržuje, ukáží nejlépe, jakými refor
mami se zanášejí ti pánové, kteří se holedbají svou
vzdělaností = opravdovou, nezištnou enahou zreformo
vati náš zbídačelý okres! Národní a beznárodní soci
alisté zdejší jeou si ve vlasech, aspoň poslední ve
řejná schůze lidu pořádaná národními dělníky, měle
dohra před soudem, kde vůdce zdejších socínů odnesl
evou „úmravněnou“ Činnost třemi dny e postem na
žalobu harcovníka národních socialistů. který věsk
sebe lepšími řečmi svými pošramocenou firmu národ
ního epolku dělníků a živnostníků nenapraví. Zo vše
ho je patrno, na jak slabých základech atojí celá or
ganisace těchto se země rychle vydapaných spolků,
— Záležitost nemocniční na prospěch dobré věci ko
nečně došla příznivého pro sestry vyřízení; co bude
dále, uvidíme!

Z Kměšle u Králové Městce. V neděli dne
11. března poučil nás p. redaktor Lidového Listu,
Václav Myslivec = Prahy o potřebě křesťan. social
ního adruš=ní a vyslovil úkol, který náš povatávající
bat. politický socialní spolek před sebou má. Občan
stvu je nutno všímati si záležitostí správy veřejnéa
hájiti ohrožené své zájmy národní, politické, hmotné
a převším mravně náboženské, které na veškeré ve
řejné poměry veliký a často rozhodující vliv mají.
včastníků schůze bylo na 800 a k našemu spolku 00
dosud přihlásilo přes 70 členů. Těšíme se, až spolek
náš sahájí činnost ve všech směrech pro Český náš
lid sajisté blahodárnou. :

Listárna redakce. Zprávy,kterézajímají
nanejvýš místní osadu, buďtež peány co mejetračněji
a jen skntečně zajímavé věci buďcež do nich pojaty.
S dlouhými dopisy máme vědy potíže a masí se často
odložiti, neboť místo v listě nastaviti nelze a dávání
žíloh zvyšuje velice výdaje. Neuveřejně zprávy
Je možnosti příště.

"Cržní zprávy.
V Hradní Králové, dne 17. břesna 1900. 1 bl.

oěenice k 12:30—13 320,žito k 1000—1090, ječmana
k 840—920. oves k 6-30—640, proso k 8:60— 900,
vikve k 10-89—1300, brachu k 16-80—1700, jáhly k
19-20—0 00, krup 18:00—42-00, bramhorů k 2 80—3 80,
jetelového somfnka červeného k 90:00—10:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—0000, máku k 3500
olejky k 000—0:00, lněného semene k 14:00—2200.
190 kg. žitných otrab k 12-00, pšenié. otrab k 1100,
L kg. sádla k 2:00—2-10, 1 kg. sádla vepřového k
1:14—160, tvarohu k 028—0-33, 1 vejce 6 h.

V Králové Dvoře n. L. dane 17. břesna 1900
pšenice 0000 0000, žito 10:10, 10-80, 11:00, jedmen 000
oves, 4-50 5:20, hrách 14.40 24-00, dočka 32-00 36:00
vikev 0-— 0-—, jábly 18-—, 22-— kroupy 30— 48—
brambory 800 3-20, vejoe (kopa) 8-00 0:00, máslo 2:16,
2-40, tvaroh 28 h, maso hovězí k 1'ž3, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1:44, maso skopové k 1'12, w6
no k 8.00, sláma k 8-—, k «ves 1240. :

Pěkný byt
ve středu města, sestávající ze
2 pokojů, kuchyně a příslu
šenství, v prvním poschodí je

ihned k pronajmutí
pro tichou rodinu.

Bližší zprávy sdělí administrace tohoto listu,

K době velikonoční!

B Božíhroby“zn“
KodeemKřížovécesty "74 iz

„Vkříšeni“, sochy,
oltáře a veškerá kostelnísařísení
doporučuje uctivě umělecký návod

sochařský a řesbářský

JOSEFA KREJČÍKA v PRAZE,

Renovace starých oltářů a kostel. zařízení.
Písárna a dílny na Letné 612-VII.SkladKarlovaul.č.80.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
afky, nákresy a rozpočty frko. Vyhodné plateb. podmínky
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MOVKURS.
Vzdáním se dosavádního účetního p. Hro

mady, kterýž se v místě samostatně obchodem
usídlí, obsadí se u naší záložny místo

účetního,
který současně pokladnu vésti má.

S místem tímto, jež se obsadí na vzájemnou
"letní výpověď, spojeno jest služné K 2.400 se
třemi kvinkvenálkami po K 200; zvolený jest

-povinen složiti kauci služnému rovnou.
Žadatelé prokažtež znalost svou v účetnictví

vysvědčenimi, že s dobrým prospěchem odbyli
některou z českých škol obchodních a že po delší
-dobu v peněžním ústavu činnými byli a v něm
"se osvědčili.

Žádosti podány buďtež s vysvědčeními pů
vodními, neb řádně osvědčenými do 3+. března
t. r. podepsamému starostovi s podotknu
stím, kdy by žadatelé nastoupiti mohli,

Ze záložny v Hradci Králové,
8. března 1900.

Jaroslav Červený,
starosta.

— o n m
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Český

včelní med
velejemný nabízí P. T. ctěnému obe

censtvu

Čeněk Malý,
pernikář v Hradci Králové, vel. podsíň.

Do učení
se přijmemravný hoch ze řádné

rodiny. Podmínky příznivé.

Větší množstvíAD
z ohýbaného dřeva, dobře zachovalých
prodá se za levnou cenu. Kde, poví re

dakce „Obnovy“.

strýce co pěstouna, pana

Eduard Feik,
mlynář Březhradský,

synovec.

Josefa Voglová,
rozená Knížkovu,

choť

oGukna
kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V.J. ŠPALEK,
velkozávod

se sukny a podšívkamíií
Hradec Králové.

Založeno 184.

Vzorky se na požádání ochotně jhned zašlou.

Odraznátaánka:Kotva. +

K|L LINIMENT. CAPSICI COMP,
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává se za výborně, bolesti utišu
jcl natírání; jest na skladě ve všech
ékárnáchza 40 kr, 70 br.alasl
Všeobecně oblíbený tento

žádej vždy jen v původních láhvích s
naší ochrannou známkou „kotvou“
z Rloktrovy lékárny. Buď opatrný a
přijmi jen láhve s touto ochrannou
známkou za původní přípravku. ©

eRlektrova lékárna „U zlalého Iva“ v Praze,

MB>Prvníčesná l
spoclolněna americkácottagoováharmoniazaří

zená továrna

Rud. Pajkr « spol.,
v Hradoi Králové,

toho druhu vwAlakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabísí též harmonia sou
stavy ovropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy 8e doporučuje
sám. Daleko levnější než-li jm
portovaný americký tovar. —

Fm l ©SkladveVidniIXHar
iy =.) moniegasse 8.

vy ajisFa f Cena od 60 zl. výše. — Nam — 1
= ek

splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. —Illustrované cenníky

VaZ frankoa sdarma.
Pedálová harmonia

obou sonstav v každé velikosti v přesných rozměrech
varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

| JOSEF ŠTEPÁN,
d závod pozlacovačský v Pardubicích )

opravuje jakoš i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho s jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

:

| JosefJaneček,
katechetavLysénadLabem.

Jižvkrátkémčase

Zasílá

OBB>prvnívydáníoněkolikatisícíchvýtiscíchtéměřrozebráno.ji

Obrazyjsouopatřenydoprovodemtextovým.

Kdoběpostnívyšlovzácné,původníaúplnédílo:

tvořícíalbumpohledůnaposvátnámíete,nanichž

Kristussenarodil,žil,učil,trpělaumřel.

Jilovydánoseschválenímnejd.bisk.konsistořevLitoměřicích

Dalšípřízeňprodílotaknákladné,důlešitéakrásnéježádoucí.

Dbrazyzesw.země,



Stavební truhlářství.

požádání franko. “jij
M HE MORE KN

- Jonac V, Neškuda a syn E
8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
m (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

M doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu|
i svůj osvědčený a často vyznamenaný :

: výrobní závod |
i všeci; kostelních paramentů. *

3 Ceuuigy, vzorky, i roucha botová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

KBá od o k o o oo ooo o ve to u yo DE EVOBTD

500ustŽUPANŮ © soka

Bag“ Humpoleckái

SUdKRIA
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 zasflatelský závod

w Humpolci.
Vsorky k nahlednutí franko.ARIANE

POZOR! POZOR!

Tolorram z Náchoda.
Kdo chce míti zboží lněné, bavlněné a damaškové

WW“z prvé ruky "JN
obrať se na chvalně známou a vyhlášenou největší če

skou tkalcovna

Alois Doubrava v Náchodě
která za úplnou spokojenost račí.

Nabízím a dobírkou zasýlám (též dle úmlavy':
22 metrů kanafasu znamenitého 76 cm. ©. zl. 440
20 metrů kanafasu 112 cm. šir., stalobar. —„840
20 metrů plátna bělolněného 90 cm. 8.. . „ 8—
20 metrů plátna bavlněného 100 cm. š. 440
45 metrů výtečných velkých zbytků (kanafae, :

plátno, oxfort, barchet. šotiš jen.. . . „ 825
6 prostěradel přezných, 2 m. dlouhých . „ 540
6 ručníků režných, zcela velké . . . 90a41.—
6 ručníků bílých, zcela velké . . . . 90až—
6 ručníků damaškových, květovaných . . zl. 120

13 utěrek na nádobí . . . . ... 96, 120, 150
1 sukně fanelová . -< < < < < 44 —901sukněgryzetovávelká... . <«* 1

Vůbec vše možné, jen výtečné jakosti ve zanýlá.

Levný nákuo pro školy,ústavy, spolky, obce atd
Cenník a vzory zdarma a franko.

litr po 3 zl.
C ogsnac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr

po 1 zl. 75 kr.
Slivovici starou1 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 | litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává 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.

Vzorky sasýlají a: sdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro

cent.W

Výbornou chuťkávy docilile

přisadoa

Wydrovy

Š cy o

0oo0

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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 boz zvýšení cen!

o

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonlia všech soustav
Ji provádí Úrma

Závod můj, který jest nejstarším v Čecháchy
| založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mýc
i synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo“

rech stavby varhan v předních závodech ciziny, n?
stavbu varhan pneumatických a elektromagne“
tických. Osvědčení ae mnou postavenýchvarhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy

| stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v kašdé

| velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Kašdá
l

stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhani cenníky

> harmonií na požádání zdarma a franko,

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer

Specielní obchod
klatovským prádlem.

Pro pány i dámy:
Košile bílé. — Trikové. —Pravé jágrovky.

Velký výběr
novotinek kravat, Jimců, mánžet a rukavic.

Kněžské kolárky a náprsenky.

doporučuje pro zimu
Velký výběr dámských vlněných no Výbavy pro nevěsty.

flanellů otálobarevných,
1jíd., vlněných račníků, kapemíků

atd. v jakostech nejlepších.



|DTá b v tele | Ludvík Knepr |Úplnévýbavynevěstám.
Výrobky dokonalé. wHradol Králové, |Malénáměstíč. 117 Ceny mírné.

| Pohovky. Celé garnitury. Pérovky vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.
: : 4 -= m

: l

DoHradceKrálovéa širšíhookoli! Hhákbáskk 4 n 4

Pánůmvoj.nadlékařiSpitenerovi m. 4 i Es.a MUDruBaťkovi,kteřídoeruškuvaši E ran t. H l Ááv k By +
léčiliavšem,kdožkpohřbunašídcerušky klempířa instalatěr + OVO In SU pů)

MARIE FINKOVY v Hradci Králové, velké nám. č, 25.| 4
vedle hostince „u modré hvězsdy.“ i pro

orostlé kytice a věnce na rakev věno-. pozorna Činí na nejnovější soustavu zařizování
val, otihodným sestrám z meteřské acetylenovéhoosvětiení,úplněbezpečného.| © jaro a léto.
školky, které ne našem neštěstí vřelou Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja- , v s,

účastbraly,všem, kdož OTOKYk Pu kožik vyzkoušeníaopravám B NTOOkteré + Latky na převlečníky, oblekyzdarma propůjčili a pobřebníhoprůvodu správně vyřizuje. Dále se odporučujek zařizov, ; 2 21,2

jak zde tak ob ee st Aa vodovodů.pplaohovacíhschodů jPesazovánípiv- i G dámské žakety ve velikémzvláště však velebn. duchovenstvu, kter ních tlakostrojů a podobných prací. "4x v 1
ochotně a z křesťanskélásky církevní ob- Odporušuji též svůj hojně zásobený sklad výběru doporučuje za nezvýy
řady vykonalo, vzdává nejopřímnějšía nej- klempířských a veškerých mosazných výrobků| 4 óene Ceny

vřelejšídíky Rodina Fink k instalatérské práci patřících. +odina Finkova. Klempířsképráce stavební veškerého druhu,

zhotovují,správně,levněa se zárukou. i V . J . palek
V Hradci Král, dne 21. března1890. Vzdávaje nejvřelejší díky za bojnou přízeň|

ctěným obecenstvzmmně „dosad „Přokazoranou, velkoobchod se sukny a podšivkamirosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťují, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při- v Hradel Králové.

ex oflo činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě + Zal. 1834.

Křestní listy 40kusůza30kr. František Hlávka, 4 —Bisk.knihtiskérna klempířa instalatór. APVTTTTTIPPFTTTTVTA

Podporujte křesťanský závod! ©„josvěštsnýa ehralněznámý

obchod konfekční pro dámy
ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperova ulice

odporučuje mm dva ce go jupičeka pláštěnek.
—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných —— Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

bluz, dětskýchšatočků,černých abarevnýchzástěr na skladě.
Objednávkydlemíryserychle“zhotovují. LA ILILA E. ELOoro rá.

DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřu 1. dubna na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený $

závod veškerým zbožímozdobnýma galanierním e
Jakož i přípravami pro švadleny a krejčí. 9

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány. i

Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů,

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Petr Kopal a spol.
0UGMU NU NOU JU JU JO



. 4. . S . i
Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj bojně sásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

všeslinův ohnizincenéa otříbřenézačsorečL
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi Platiti možno též ve lhůtác . ravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná ae rychlea
nadlou se již svěcené se styvrsenímJeho biskupské Mi
| sti. Starý závod můj může se vykásatí četnými pochval
1mal přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se ksa

open a opravě kalichů,monstrancí,dborlí, rolikviářů,l na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

uperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější

. hnojivo fosforečné do všech půd,

vYelkáúsporaa důležiéprokaždého, WIP“ Čistý "E zaručujenejrychlejšívýsledek,
© Žádných šlí a řemenů více! (j Nevyhnutelné k jarní se!bě,

Upotřebtejediněméhodruhulékařidoporučené,zlepšené V Č p | Í V 0 S k nedá se jiným fosforečnýmhnejíve : spo
lehlivě nahraditi

Držadio kalhot. Dále:Keetnímoučky,chile dek,síran

Díků wzdání,
Všem, kdo se pobřbu naší drahé matky, babičky a prabsbíčky,

paní .

KAROLINY DUDKOVÉ,
měšťanky Králové-Dvorské,

přelaskavě súčastnili aneb veleváženými soustrastnými projevy, ústními i pí
semnými, našemu zármutku nad nenahraditelnou ztrátou blahovolné uleviti
ráčili, vzdáváme .

nejuctivější a mejvřelejšídiky.
-Zvláště pak činíme nejblubší díky vysoce důstojné kathedrální kapitole,

"veledůstojným pánům professorům bobosloveckého ústavu a velebn. duchoven
stvu; dále vzdáváme díky nejsrdečnější důst. duchovenstvu královédvorskému i
temním důst. pánům kstechetům; důst. duchovní správě jeroměřské; ctib. pá
nům klerikům praemonst. řádu v Želivě; velecténému učitelstvu v Králové
Dvoře a veškerému váženému obecenstvu za laskavé účastenství při pohřebním
průvodu a zádušních službách Božích.

Vůbec vyslovujeme nejuctivéjší díky všem a každému zvlášť, kdo vzdali
drahé v Pánu zesnulé poslední poctu křesťanskou a svým hojným účastenstvím
při konduktu pohřebním v Hradcii ve Dvoře Králové ku zmírnění našeho žalu
u veliké míře přispěli.

Všem tisiceré: Zaplať Bůh!
V Hradci Králové, dne 19. března 1900.

Jménem příbuzenstva:AdélaVeverková,
vdova po lékaři.

lo

PatentNovotný. tý soli . Paka
luštění otázkyjak odstraniti veškeré uj ka hnojiva pro kalovinya obilí.r mimiěspojenojest nošeníšlí a řemenů,jako kup M ždém množství za Poštornsk idru fosfát

sdlouhavé oblékání s svlékání, trhání so knoflíků, dření : na
košil,nepříjemnétepio,odpornésesouváníse šlí s rame- nejvyšší denní oeny k vrohnímahnojeníjetelišťa konserv.chlórskémrvy
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále přímé, volné a pícní vápno,
zdravé držení těla, jakoš i vkusné padautí kalhot a lzejej áň dodávají s přesně zaručeným obsahem,
KŮLAERAaabrndjkédat oprmnybyloa Jos, Pilnáček, Eo Soutěževokopné:

Přesvědčení zjistí netušené výhody. . Továrny na um. v Břeclavi

1 kus ku 1 kalbotém poobdržení60 kr., 3 kusy al. 1:60 v Hradci Králové. hnojívala kyse-k SORRANÍ PoštornéaLésku6 kusů sl 3- á franko majitel c. k. privilegie linu sírovoa. 4 u Rostok.

F. S. NOVOTNÝ. Maršovice- Kakaně. První královéhradecká továrna -na mýdla,; Ústředníkancelář F PRAZE Jindřišskáal. 27.
Žádnýšvindl,tisícerépochzalnéúsndky. svíčky, voňavky a sodu krystalovou.

>) P CONCORD RAI ACERCKESDRACORACHACBACHKACDEJEBE:VVN NOAAA VV 8 ŤVV AV VV1G9696069004000G0069 A049690003949G08A:9068AMCGIGAI Ke)

Díkůvzdání.
Za nesčetné projevy soustrasti mně z mnoha stran v příčině úmrtí mého drahého

manžela NS
vw - m

i W (0= Václava Hepiše, *£
a) 9 s a

jed “ c. k. vrohního inženýra a správce e. k. stavebního okresuKrálové-Hradeckého, 4“= , 4c
© vyslovené, jakož i za četné zúčastněníse jeho pohřbua to jak veledůstojnémuduchovenstvu, v

s% tak i c. k. úřednictvu, členům sborů professorských a učitelských, c. a k. důstojnickému a

2 sboru zdejší posádky, zástupcůmautonomních úřadů,velkostatků,dámskýchspolků a jiných Z
226) korporací, pánům doktorům, inženýrům a stavitelům i všem velectěným přátelům a přízniv- c“
a cům, kteří zesnulého na jeho poslední pouti doprovodili a jemu poslední čest prokázali, n
© vzdává jménem svým a veškerých truchlících příbuzných dě

—«Énejvroucnějšídík! B- 5
5)Albína Řepišová,

vdova po c. k. vrchním inženýru a správci c. k. stavebního okresu
Králové-Hradeckého.

(2282hhhk

0ČEN-L

Ay
V HRADCI KRÁLOVÉ, zr. března 1g00.

. we)2
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Majitela vydavutel Pelitioké družstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Frant. Štábl. — Čiskom bisk. kaihtiskárny v HradciKrálové,



Kterak se jest nám zachovaíi pří
proncšení poslední vůle.

Mnoho se v obecním životě, zejména v kru
zích práv neznalých, mluví a uvažuje o pořízení,
které se jmenuje pronešení poslední vůle; a přec
často při sdělání této stanou se poklesky takové,
pro které jest neplatnou a tím přání zůstavitele
v ní vyslovené zmařeno.

Není účelem těchto řádků nějaké učené práv
nické pojednání, které do tohoto. listu ani De
patří; nýbrž jde o to, aby byly každému nepráv
níku lebce srozumitelnými tak, sby jich v daném
případě snadno upotřebiti dovedl.

Především třeba jest vyložiti důležitý právní
pojem dědice a odkasníka.

Dědicem slove ten, jenž má pozůstalost ob
dršeti celou aneb k celku hledíc určitý dil (na
příklad polovici, třetinu atd.); kdežto ten, jemu?
připadnouti má jednotlivá toliko věc, věci neb
práva nehledíc k celku, byť i dělaly největší díl
pozůstalosti, nepokládá se ten za dědice, nýbrž
jen za odkasníka.

Rozdíl mezi dědicem a odkazníkem povstává
se zřetelem na poslední pořízení, kteréž se jeví
co do své vnitřní formy buď co sávěf (testament,
kšaft), buď co dovětek.

Závětem slove poslední pořízení tehdáž, když
v něm jest ustanoven dědic; když ale neustano
vuje dědice, nýbrž obsahuje zfízení jiné, slovedo
větbem (kodicilem).

Kdyby tedy na př. zůstavitel, jehož jmění
má hodnotu 20.000 zl. ustanovil za dědice svého
bratra A a jemu uložil, aby potomkům, zůstavi
telova bratra B 18.000 sL vyplatil, jest dědicem
bratr A s potomci bratra B jsou odkazníci, tře
bas že jim největší část pozůstalosti připadá.

Důležitý rozdíl mezi dědicem a odkazníkem
je také ten, že zůstavitele představuje jen dědic,
nikdy odkazník. Pakli tedy zůstavitel o jmění
svém pořídil toliko dovětkem, musejí se vypátrati
a z přihlášení se k pozůstalosti vybídnouti dědi
cové zákonní, byť by i celá pozůstalost dovětkem
byla vyčerpána.

Kdyby pak na př. chtěla pozůstelost běbem
řízení pozůstalostního žalovati, musili by žalobu
podati dědicové k pozůstalosti přihlášení. a kdyby
jich nebylo, opatrovník pro pozůstalost soudem
ustanovený: a rovněž tak, kdyby pozůstalost měle
býti žalována, musila by žaloba býti řízenaproti
pozůstalosti zastoupené dědici přihlášenými, a
kdyby jich nebylo, proti opatrovníku pozůstalosti.

Z toho jest zřejmo, že se odporučuje, aby
kašdý o svém jmění pořídil sávětem; neboť tím
se řízení pozůstalostní zjednoduší, pozůstalost
bude zastoupena skutečnými dědici, kteří na její
brzkém a řádném projednání mají zvláštní zájem,
kdežto při dovětku může připadnouti zastoupení
pozůstalosti osobám, které v ní skorem ani inte
resováni nejsou a také zastoupení opatrovníkem
vyžaduje často nemalých nákladů, o které se pak
majetek pozůstalostní zmenší,

Při pronešení poslední vůle rozeznávají se
náležitosti spůsobu vnitřního a zevnitřního.
„| Nejdůležitější náležitosti spůsobu vnitřního
jsou:

1) Vóle zůstavitele musí pronešena býti ur
čitě, nikoliv pouhým přisvědčením k učiněnému
návrbu a musí pronešena býti při dobré pamětí,
s rozvážením a opravdově, tedy také bez přinucení.

2) Z příč.n nespůsobilosti k poslodní vůli
závažný jest mezi jiným věk zůstavitele, a v tom
ohledu dlužno míti na zřeteli následující: Nedo
apělí, t. j. osoby, které nedosáhly dosud 14. roku,
nemohou učiniti poslední vůli; dále nezletilí, kteří
18 roků svého věku nepřečkali, učiniti toho mo
bou jen ústné před soudem neb před notářem, a
soud vztažně notář musí se přiměřeným vyšetře
ním přesvědčiti, že pronešení poslední vůle děje
se svobodné a s rozvážením. Po prošlén 18. roku
může se poslední vůle pronášeti bez dalšího ob
mezování.

Co se týče zevnitřního spůsobu, kterak se
poslední vůle pronáší, může se to státi mimo
soud neb před soudem neb notářem, písemně neb
ústné, písemně pak se svědky neb bez svědků, a
tu pak při kašdém z těchto spůsobu jsou náleži
tosti rozličné a sice:

1.Kdo poříditi chce o svém jmění písemně a
bez svědků, musí zévět neb dovětek vlastní rukou

sáti a svou vlastní rukou jméno své podepsati.
emusí býti připsán den, rok a místo, kde se po

slední vůle činí, ale pro uvarování rozepří se to
mu radí.

Kdyby zůstavitel těchto náležitostí nezacho
val, kdyby na př. poslední vůli vlastní rukou psal,
ale opomenul ji vlastnoručně podepsati, je pro
nešení poslední vůle neplatné, byť by i několik
posledních vůli napsa!, ale jich nepodepsol; a
proto nechť zvlášť tuto náležitost každý zůstavitel,
který takto o svém jmění pořizuje, ma na paměti.

2. Dal-li zůstavitel poslední vůli sepsati od
osoby jiné, musí ji vlastní rukou podepsati; musí
psk dále před třemi svědky spůsobilýni, jichá

aspoň dva spolu zároveň přítomní býti mají, po
tvrditi spis za svou poslední vůli. Konečně pak
mají teké svědkové buď uvnitř aneb zevnitř, ale
vždy va listinu samu a nikoliv snad na obálku,
podepsati se za svědky poslední vůle. Obsah sá
věti svědek věděti nepotřebuje.

Zástevitel musí tedy takovým svédkům pro

blásiti, že spis če k podpisu předložený jest jehoposlední vůle. Často podepisují se svědkové slovy
vdožádaný svědeke. Třebas že podpis s těmito
slovy nečiní poslední vůli neplatnou, mohl by
přec zavdati podnět ku sporům o platnost neb
neplatnost její; a proto z opatrnosti nechť každý
takový svědek se podepíše slovně tak, jak to zá
kon předpisuje totiž „co svědek poslední vůle.“

Osoby, které při posledním pořízení svědky
býti nemohou, jsou: údové feholí duchovních,
mládenci nedospěvší 18. roku, osoby ženské, slepí
a němi, pak ti kdož erosumějí jazyku zůstavitele.
Dostačí tedy, když svědek jazyku zůstavitele pouze
rozumí, aniž by bylo třeba, aby jazykem tím také
mluviti uměl.

Nemůže býti svědkem posledního pořízení
také ten, kdo odsouzen byl pro zločin podvodu
aneb pro jiný zločin ze zištnosti.

Konečné není také svědkem spůsobilým dě
dic neb odkasník pozůstalosti, jíž byl obmyšlen,
aniž teké jeho choť, rodičové, děti, bratří a sestry
aneoo osoby v témž koleně sešvagřené a lidé do
mácí, jimž se mzda platí; » v takovém případě
musí pořízení, když je některou z osob zde uve
dených podepsáno, aby bylo platné, od zůstavi
tele vlastní jeho rukou sepsáno anebo ztvrzeno
býti ještě od tří svědků, od řečených osob roz
dílných. Totéž platí tehdáž, když zůstavitel zů
staví něco tomu, kdo poslední vůli píše, aneb jeho
choti, dětem, rodičům, bratřím neb sestrám, aneb
osobám v témž koleně sešvogřeným. Jinak ale
může pisatel poslední vůle ve všech případech
spolu svědkem býti.

Zůstavitel, který psáli nemůše med neumí,
musí mimo spůsobilosti již uvedené místo podpi
sem přidati svou vlastní rukou znamení ruky své
a to u přítomnosti všech tří svědků. Není to nu
tné, sle žádá toho opatrnost, aby pro snadnější
stélý důkaz, kdo zůstavitel jest, jeden z těch
svědků jméno zůstavitelovo přípsal jakožto pod
pisatel jména. Toto znamení ruky učiní se třemi
křížky, židé pak na místě tří křížků přidají tři
kolečka; připojení jména zůstavitele k jeho zna
mení ruky může se státi asi tím způsobem, že
dotýčný svědek se pod ono znamení ruky napíše:
»to jest (budiž uvedeno jmeno zůstavitele) pode
psale (budiž uvedeno jméno dotýčného svědka).

Nemůže li zůstavitel čísti, musí sobě dát spis
přečísti od jednobo svědka u přítomnosti obou
drubých svědků, kteří v obsah nahledli, i musí
potvrditi, že týž je podle jeho vůle. Aby této ná
ležitosti, bylo vyhověno, musí nablédnutí státi se
takovým způsobem, aby oni dva svědci nabyli
přesvědčení, že předčítání srovnává se úplně se
skutečným obsabem spisu, což je možné jen teh
dáž, když oba svědci správnost čtení, nahlížejíce
do spisu, kontrolují aneb předem. spis sami si

přečtou. (Dokončení.)

FEUILLETON.
Z historie animálních potravin čio

věka.
(Pokračování).

Nezralým bylo maso od příliš mladých zví
řat. »Sedm dní ponech je u matky, osmý den je
obětuješ mně« (II. K. M. 22, 30) rovněž zaká
záno požívání mese syrového, jenom pečené s
vařené dovoleno jisti.

V prvních stoletích po Kristu v t. zv. Čase
talmudu, povstaly ještě další předpisy, které se
jmenovitě spůsobu zabíjení obětných zvířat týkají
Talmud jest jak známo sbírka předpisův a do
datkův, které od původního učení Mojžíšova v
mnohém obledu se značně líší. Zde poprvé za
vádí se $achat, slovo odvozené od stahati«, a
zároveň se' předpisuje, aby košerák měl znalost
oněch chorob a vad, jež maso dle ritu židovského
k požívání nespůsobilým činí, a proto zavedena
i prohlídka orgánův vnitřních. Košerování není
tedy náboženským výkonem, ani není nikde pře
depsáno, jest to pouhá zvyklost rabínská, zave
dená asi v třetím století po Kristu, jak rabín
Hartmann dokázel vzdor opáčnému tvrzení.

Předpisy talmudu týkající se chyb masa a
k požívání dovoleného možno rozděliti na tři od
díly: ty, jež týkají se zabíjení zvířete, ty,které
týkají se prohlídky a konečně na ty předpisy,
které určují, jak masem zacházeti, aby vzákoni
tým předpisům vyhověno bylo.

I. Košerování smí býti vykonáváno jenom
od takových věřících, jichž víra jest pravá a ne
ochvějná, a kteří od rabína zkoušení byli. Zkou
ška tato jest tbeoretická a praktická a košerují se
nejméně tři kusy, mezi nimiž však nikdy kohout

scházeti nesmí. Pět hlavních předpisův pro kole
ráka zní:

1. nůž při řezu nesmí se zastaviti (šichije);
2. nůž nesmí ničím pokryt býti (drosse);
3. nesmí býti chybeno místo pro řez urče

né (hagroma) konečně za 4) nesmí býti nožem
trháno (ikur).

Před řezem připravuje se nejprvé nůž; nože
jsou předepsány talmudem tři, pro velké kusy,
pro drobné kusy a pro drůbež. Nůž nesmí býti
špičatý, ostří musí tvořiti rovnou ostrou čáru
bez nejmenšího zubu (z ohledu na zákaz trhání
— kur). Zda-li těmto předpisům nůž vyhovuje
zkouší košerák před řezem, při čemž se modlí
jak mlšna talmudu předpisuje: »Budiž mnou k
požehnání, o Bože, králi světa, který nás k svá
tosti svými zákony vedeš a šechita (košerování
předpisuješ«. (Pozn. Starý zákon nikde nic po
dobnéno nepředpisuje).

Mezi tím co šochet (košerák) nůž brousí,
konají se přípravy k položení zvířete, což jedině
za přítomnosti šocheta díti se smí, poněvadž by
zvíře mohlo býti na smrt »nemocno« aneb před
podřezáním krku bodnutím do vazu usmrceno,
konečně prudce a ne pozvolna na zem vrženo,
jak telmud všechno do podrobna předpisuje. Při
poutání mají býti jenom tři noby spoutány, aby
zvíře pozvolna klesalo, čtvriá noha připoutává se
později. Nejpříhodnějším místem pro řez dle ra
bího Benjamina, nejhorlivějšího to zakladatele tal
mudu, jest místo čtyry prsty v šíří pod hrdlem
u skotu a 2 prsty v šíři u skopa a telete ale tak,
že t. zv. ohryzek přeříznutý býti nesmí, nýbrž
neporušený volně z rány vyhlédati musí! Ovcím
před řezem ostříhává se vlne, ptákům vytrbávají
se péra, a po řezu odhazují na zem, Košerák při
řezu řídí se výše vyjmenovanými pravidly a be
dbvý pozor má aby všem předpisům dostál, jme
novitě na nůž nesmí ani prsty klásti aniž na nůž
tlačiti. Jako znamení, že řez jest správně vykonán,
platí, že musí býti proříznutý hrtan i hltan. Při
Při řezu mohou různé okolnosti spůsobiti, že ko
šerované zvíře se stane nečistým (terefa — treife),
když k. př. nějaký předmět při řezu spadne na
nůž, aneb košerák sám sebe pořeže (pořeže li ji
ného jest maso čistým košer) narazí- nožem při
řezu na kosti obratlové atd.

Po vykonsném rituelním řezu nesmí zví
řeti trápení, udeřením neb jiným spůsobem ukon
čeno býti k. př. bodnutím nože do prodloužené
mýchy neb podobně, maso by se sta'o terefa!
Zvíře, které ani čtyry kroky udělati nemůže, aby
nepadlo, jest chromým a na smrt nemocným,
avšek takové zvíře jest jenom tehdá terefa, když
po vykonaném řezu nemůže přední anebo zadní
nohu skrčiti a po té natáhnouti; jmenovitě u
drůbeže nejmenší pohyb nohou aneb křídly stačí,
aby bylo maso košer!

Košerování zvířat při sobě odporujících před
pisech žádného bygionického významu nemélo a
ne.ná.

Prohlídka vnitřních orgánův obmezuje se
hlavné na plíce po té na játra a slezinua řezník
není-li židem — nevěřící — jest povinen doda
tečné každou vadu šichitovi oznámiti, Hrudník
smí býti otevřen až když šichita plíce omakal a
po vyjmutí prohlíží, nemají-li boule aneb nejsou-li
potrhánv a k tomu účeli plíce nadýmána, (což
však ve všech moderně zařízených a vedených
jatkách košerákům z obledů zdravotních se ne
trpí) — a počet křídel počítá; najde-li některou
vadu, prohlásí maso za terefa. Jest celá řada před
pisův, jež maso terefa činí a pozoruhodné jest,
že talmud tuberculosu jakéhokoliv stupně za ne
bezpečnou zdraví lidskému nepokládá
označujeť tuto jako gildegilde — strupovatost —
a nařizuje pouze vyřezání a vytrhání těchto »stru
pův« (gilde).

Když bylo zvíře po rituelním zařezání a
prohlídce orgánův košer nalezeno a řezník není
židem, pečetí se veškeré maso, aby kupující žid
byl bezpečen, že dostává maso z košerovaného
zvířete. V případech pochybných rozhoduje rabín,
je-li maso treife čili nic.

Hospodářské družstvo pro obílví
skladiště v okresu Královéhradeckém

družstvo v Kostelci atd. dle
s ručením obmezeným. Skla

jště se postaví a nádraží pro obce okresu a přiléha
jící obce z okresů sousedních. © 2. čelem družstva
jest pečovati o blahobyt svých členů i o hmotnépo
vznesení jich hospodářství 8 živností. Cíle toho chce
dosábnouti: 1. Zřízením obilního skladiště; %.prode
jem a nákupem hospodářských plodin a otřeb svých
členů; 3. zřizováním a podporováním niků země
děletví prospěšných. $ 3. Družstvo bude zřízeno na

dobu neurčitou, členy jeho dle i 4. mohou býti pou=se svéprávní občané, kteří nebyli trestáni pro zločiny
se zištnvsti spáchané, kteří nejsou v konkursu a mi
mo to může dozorčírada přijati členy i ze sousedních
okresů. $ 5. Kdo neplní povinnostistanovami vytčené
a pracuje proti zájmům drožetvaatd. může býti usne

sením představenstva vyloučen. $ 6. jedné o právech
a povinnostechčlenů, které počítána) any Bdrobně. $ 7. Fond provosovací utvoří se zpodíl

je podobně jako na př.
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nů, darů, a š výpůjček.$8. Členský
Bod bdí RokormnP njnálo do 1 měsícepo
přijmutí člena splatný. Každý člen drušetva jest po
vinen na kašdých 10 hektarů půdy státi se majitelem
jednoho podílu. Jakmile skladiště bnde postaveno a
činnost započne, zvýšuje se pro nověpřistupojící čle
ny členský podíl na 20 korun. Čistý zisk rozdělí se
stejným dílemna jednotku dodaného množství obilí
mesi dodavatele. V případě posbytí členství, vyplatí
se podíl podleúčetních kněh bývalému členu neb je

ho právním nástopoňn, ač není-li na podíla závazeknějaký — po třech měsících po uplynulé době ručení,
8 0. Družstvo spravuje předatavenstvo, dozorčí rada
a valná hromada. $ 10.—20. stanoví bližší podrob
nosti. $ 20. hlasování je veřejné, volba se děje lístky.
8 28. Dodané obilí a ostatní předměty kupovati a
prodávati se budou dle instrukce, kterou propředsta
venstvo dle návrhu valné hromady, po zralém uvážení
všech okolností sestaví dozorčí rada. $ 21. K úhradě
škod, které dražstvu případně vzniknou následkem
nevýhodných koupí neb prodejů, zkázou neb ztrátou
ve skladišti, při transportu, pak elementárními pohro
msmi a p. slouší fond reservní. Ztráty, které družstvo
utrpí tím, že dlužníci svým povinnostem platebním
dostáti nemohou, a pohledávky za nimi nedobytnými
jsou, mají oznámiti se valné hromadě s návrhem na

odepsání. Odepsání smí všsk provedeno p až kdyžbromada valná na něm se byla usnesla. Dozorčíradu
sestávající z 8 členů a 4 náhradníků volí si valná
hromada. Představenstvo sestává s předsedy, místo
předsedy, jednatele a tří náhradníků. Členové ručí
jednonásobným podílem.:

Hospodářský spelek Pardubický,
Přeloněský a Holický. Spolektento patřík
nejčinnějším hospodářským spolkům vČechách vůbec.
Výroční zprávy o činnosti tohoto spolku, které po
dává jednatel p. prof. František Vr.Sova čteme
vždy s potěšením, neboť podávají mnohé pravdy, mnohé
výstrahy, pokyny a poučení probudogcnosť. Pravíť
nesištný rádce rolnictva v čele zprávy jednatelské:

ruté jsou poměry, pod nimiž dnes úpí cel
národ náš. Největšípráva naše šlapou se drze v prac
a bláto. Veškeren společenský život néš ubit, veškerá
činnost ochromena a otrávena. Žalovalijeme po léta
na zabožené poměry zemědělství našeho, dnes musíme
nad nimi přímo zoufati. Pro záchranu naši neděje se
nic, ano existence naše a našich rodin dávají se leh
komysině na pospas naším konkurentům, jen aby se
nedostalo národu našemu toho trošek práva, klerému
před Bobem i lidmi přináleží. Za těch poměrů smutně
budou vyznívati letos n správy všech našich

vlasteneckých spolků vůbec, hospodářských pak spolkůsv

Hospodátský spolek Pardubický, Přeloučský aHolický říděse při činnosti své heslem: mužně v před
a nikdy zpět, bral se vzdor všeobecně neutěšeným po
měrům statně ku předa. Spolek všímal si více vnitřuf
činnosti, utužoval přátelské svazky mezi svými členy
a so spřátelenými spolky v zemích českých. O alav
nostní své valné hromadě dne 25. března v Rybitví
dne 7. května m. r. důstojně oslavil stoleté jubilenm
narozeninvynálezceruchadla Františka Veverky
a v leté upořáda) velký výlet rolnictva východních a
severovýchodních Čech na Moravu. V Litovli prohlédli
si výletníci tamní české rolnické inatituce, záložnu,
cukrovar, pivovar a roln. školu; v Hunčovicích, v Me
zících a v Příkazích prohlédli si spolkové mlékárny,
v Přikazích mimo to výstavu horězího a vepřového
dobytka, v Olomouci pivovar, školu rolnickou, dívět
vzdělávání ústav Půttingeum a jiné vlastenecké ústavy,
v Prostějově továrnu nu hospod, stroje Wichterlova a
tamtéž se účastnili sjezdu rolnictva moravského, elez
ského i českého. „Obnova“ přinesla delší články o
těchto událostech a netřeba jí tedy známé věciopakovati.

Spolekobrátil pozornosé svou též zřízení obilníhoskladiště v Pardubicích. Hospodářský apolek usi
loval dále ozřízení trojtřídní rolnické školy; leč musil
se podrobiti stávajícímu statatu a šádati prozatím o
sařizení zimní hospodářské školy. Okresní výbor, ob
čanská záložna i obecní zastupitelstvo ponechalisi ní
hospodářské škole dotace, původně zamyšlené rolnické
škole věnované. K zřizení rolnické školy dojde bohdá
také co nejdříve, neb jest jí prozemědělské okresy

pardabický, Přloněský a holický nesbytně potřeba,neboť střední škola porozumění, lásku, a příchylnosť
k rolnickému povolání nebudí.

Hlavní činnosť věnoval spolek vyřizení běšné
vnitřní agendě. Výbor připravoval pilně oslavu Ve
verkovu, zařízení obilního skladiště, vyřizoval záleži
tosti kuratoria školy, přičiňoval se o ziskání obilních
dodávek pro vojsko, staral se o pořádání poučných
výletů atd. Ve výboru zasedali pp. Ad. Eckert ře
ditel střední hospod. školy v Chradimi co předseda,
Jan Markalons, okres. starosta, Dr. A. Formánek, sta
rosta města Pardubic, K. Jelínek, Č. Červenka, J.
Klečka a jednatel Sova; odbýval mimo vše ještě 11
valných boapodářekých schůzí a to výroční dne 35.
března v Psrdubicích, 3. dubna v Horních icích
o vodním družstva, 80. dabna ve Cbvojenci, 3. května
slavnostní v Rybitví, 25. května v Třebosicích, 328.
května ve Volči a přednáškou p. prof. Dokvupila, 28.

"května opět v Dol. Ředicích, 11. června v Bělečku,
29. Červne ve Vesce, 3, července v Trnávce, 12. listo
psdu v Pardubicích, vedle toho šupní wjezd v Chra
dimi 28. orpna a vúčastnil se hojně táboru lidu na
Hradecka 9. července. Ve schůsích těchto jednáno o
následujících věcech:

O vynálezcích rachadla a jich letošním jubileu
(p. předseda Ad. Eckort a jednatel Sova).

O obilních skladištích (pan okresní starosta Jan
Markalons).

O odvodňovánía vodních družstvech v Horních

Ředicích a po drahé ve Chvojenci (p.pro J. Stříteský).O pěstování zemáků (pan předseda Ad. Eckert.
Slavnostní řeč v Rybitví (pan předseda).
Stav uašeho zemědělství (říš. posl. p. V. Teklý
Které odrady plodin hosp. má rolník nyní p

stovati (p. předseda'. ,
Novější zkušenosti o pěstování ječmene (pan B.
el
Očetbě v domě rolníkově (jednatel).
O plemenech hovězího akotu (p. prof. Dokoupil).
O spolčování se rolnictva (týš).

O chovu svířat (48).O povšechném a odborovémvzdělávání se rol
nictva (jednatel).

Oomělém hnojení (p. prot J. Trojan). ,
O hospodářských drušstvech (P.P seda).
O nových pokusech a výsknm M pěstováníječmene (pan sp. K. Šafránek a p. zemský inspektor

r. F. Sitenský).
Jak sužitkovati pozemky neplodné (pan prof.

Stříteský).
O odvodňování (týš'.

8 působení hospodářských opolků (jednatel).(ření odborné literatury hospod. spolky (pan
předseda).

O chova skotu(p. prof Dokoupil).O lakařství (p. předseda).
Několik pravidel zdravotních (p. prof.Stříteský!.
Pěstování zeleniny (p. odb. učitel Fr. Vohralík).
O výchově mládoše naší (jednatel).
O scelování pozemků (p. prof. Stříteský).
Jak máme hnojiti (týš). .
Potřebasdružováníse rolnictva (jednatel).

Českého (týš).

Uatesení valných hromad a učiněné návrhy bral
výbor v pilnou u a sjednal jim pokuď za stáva
jíčích neurovnaných parlementních poměrů bylo Ize

růchodu sejména:
P 1. a petice vys. sněmu, říš. radě a mini

iva a líhu.
P 2. Přistoupeno k peticisl. učit. jednoty Budče
v Pardubicích k vys. sněmu o úpravu platu, po nene
sení se výr. valné hromady. .

8. K semskéma výboru o zařízení rolnické školy
v Pardabicích. .

4. Táš petice k vys. ministeriu orby.
6. Vys. sněmu peticeo ochranu Inkřství.
6. Velesl. zeměděl. radě o vyslání odborníka na

studijní cestu do Německa v příčinězušlechťování skotu.
7. K zemskému výboru o subvenci na zimní

hospodářské školu s novou osnovou stanov, osnovou
vyučovací, rozpočtem a doklady 0 udělených podpo
rách a vydržování téže.

8.Vys. ministeria orby, kultu a financí o aří
sení vysoké zemědělské školy v královatví veském.

9. Jednáno o dodávkách vojenskémn erára a uči
něna ne skoušku letos první dodávka, arciť dle při

lého na nás podílu ze zdražení se všech hospodář.
spolků východočeských jen v rozměrechmalých.

10. Uvažuje se o zřízení družstva pro tování
ječmene a odporačuje se, aby jednotliví pp. hos áři
osvědčené drahy ječmene od hosp. družstva v Pardu
bicích na pokus pěstovali.

11. sdnánéo obvodech ku předvádění a odmě

ňovéní obyt « patřičné kroky ze strany pp. deletů našich učiněny.

ss 12. Zadány žádosti o přiděleníplemenných býků

a plemenných stanic skotu a brava vepřového s výsledkem ponejvíce uspokojivým. Zvlašť pak sadána
jest žádost o přidělení levného plemenníka pro obec

šlečko. Stanice vepřového dobytka přidělen velesl.
zemským výborem král. Českého pp.: Frant. Volterovi
v Habenicích, Jos. Tučkovi v čkově a V. Havrán
kovi v Jeeničanech. |

13. Projednány otázky: O některých nespráv“
nostech a přetěžování při převodech rolnických šiv
ností; o zem. zákonuo scelování pozemků po tratích;
o zušlechťování dom. skotu dobrými plemenníky a o
prodeji krmného dobytka, kteréžto dvě poslední otásky
znova v rozhovor uvedeny budou ve výroční valné
hromadě.

Mnohé petice musel pro neplodnost parlamentu
a opposici našeho poselstva na ten čas odlošiti. Třeba

ponkásati ještě k resolacím učiněným na ejezdu Če
skoslovanského rolnictva v Prostějově a šupního ojesdu
v Chradimi, při nichž spolek měl účast největší.

Čestným členem hospodářského epolka byl pro
své zásluhy jednomyslně jmenován p. okres. starosta
Jan Markalons s Třebosic.fHospodářský spolek
založil roka opět jednu venkovskou knihovnu,

má jich teď 5, ješ pro rok 1900Peny byly: 1.Ze «vanic a Srchu do Bělé, 2. Z Bezděkovado Bě
lečka, 3. do Obrašenic, 4. do Hor. Ředic, 6. do Draž
kova. Selské jednotě povolil hosp. spolekpodporu
100 sl. a podporoval i jiné vlastenecké a humanní i
hospodářeké účele. Mezi členy udržoval a podporoval
přátelskou shodu a v souhlasu s besídkami zvoleni
svorně za delegáty zemědělské rady p. Markaloas za
okres pardubický, Fr. Barva za okres holický a Josef
Komárek za okres přeloučský. Panu řediteli střední
hosp. školy v Chrudimi, který po 26 let spolek čilým
a neunavným duchem svým na moderní výši udržuje,
vzdal spolek nejardečnější díky a rovněš poslancům
Adámkovi, Udržalovi, Komárkovi a Teklému jakož i
zpravodajům ve schůzích spolkových, p. sem. inspek
tora dr. Fr. Sitenskému, prof. A. Dokoupilovi, Josefa
Stříteskému, Janu Trojsnovi, Fr. Vohralíkovi, správci
vafránkovi, Bedř. Kabrhelo-i a starostovi města Par
dubic JUDr. Ant. Formánkovi. .

Spolkové jmění s běšnými příjmy obnášelo v loni:
5036 zl 04 kr., celková vydání 1154 97 kr. tekže na
běžný rok sbyl přebytek 8870 zl. 07 kr., číteje v to

hledávky sa býky 128% sl. © sa stromky 61 sl. 64
ke. Předsedou spolku je p.ředitel Eckert s Chradimi,

místopředsedy jsou pp. o. Kudrnáč, statkář v Par
dabicích, J. Dítě, měšťan v Přelouči a p. Fr. Barva,
delegát rady zemědělské v Ceradicích p. Uhersko. Jed

natelem je p. Fr. Sova, professor v Pardubicích a Bkladníkem p. Fr. Jeřábek, starosta v Kolodějíchu
zemic. Spolek má 6 čestných členů, činných členů s
vyšším ročním příspěvkem 70, činných členů 119, řád

holický patří v Čechách k největším a nejčinnějším.
Rozmnožování továrem v Uhrách.

V „Obnově“ rosepsali jeme ae několikrát o tom, jak
do roku 1864 neměli Uhry téměř žádného průmyslu,
jak ale honževnatým se přidršováním hesla: „Svůj k
svémn“ vznik svého průmyslu amožňovali a rozvoj
jeho podporovali. Maďar spokojil se raději ne sboším
méně dokonalým, pak-lí jen bylo domácího původu.
My Češi říkáme si často: „dělejme politikumaďar
skou!“ Ale na poli národohos ji dělati ne

umíme. My kapujeme raději cisí šmejdy, nešli naše

dobré, dom sboží My cepolťajeme radší a olzích bank a pojišťoven, nožlí u závodů domácích,
které následkem naší lhostejnosti jen živoří. Naše po
litike, naše oposice nemá účinku a významu, protede
v praxi a v domácnostijinak jednáme, nežli v hospo
dách a ve veřejných schůzích minvíme. Člověk, který

neví věru čast, zda-li je strašlivější ta naše politika

oepodářské čita politická „politika“. Nejsme dů
slední, nejsme opravdíví, nejsme vytrvalí vě reředivíme, že při stálém tom kolísání, přisa s
krajností dokrajností ničeho podetatného domoci se
nemůžeme, še dosralé ovoce naší práce vyfouknou
nám naši odpůrci vědy takřka pod nosem. Maďaři
potlačovaní byli mnohem vytrvalejší, důslednější a
neoblomnější nežli my. Což teprve, když se stelí pány
v Uhrách. Věecka ta proroctví našich politikářů, še
maďarská politika hrozně skrachoje, že uherský stát
se neudrší, ukazuje se pro nás býti stále hroznějším.
klamem. Maďaři zasazají né rány našemu semé
dělství a dobytkářství, průmysla líhovarskému, cu
krovarskému, pivovarskému i železářekému. Nyní
snaží se opět vymaniti se úplně = područí nášeho
průmyslu textilního. Maďarští ministři ebchoda a prů
myslu, financí a dopravnictví činí pravé divy při
porování uherského průmyslu. Naši továrníci dostá
vají v Uhréch od státu a měst zdarma pozemky na
stavbu továren na 10. až 15 let jsou osvobození jako
továrníci ode všech daní, ba dostávají i hotové sub
vence od vlády, aby své výrobky a továrny mohli
sdokonaliti a učiniti schopnými konkurence. Ministr
želesnic jim poskytuje největší slevy přidopravě zboží
i surovin po železnicích a lodích. v loni postaveno
bylo 8 nových textilních továren s rozšířeny dvě.
V prvnějších je investováno 8.600.000, v poslednějších
1,180.000 koran; v těchto továrnách je 8.640 dělníků
a 1480 nových stavů. Zejména Je již staví anebo je
zajištěna stavba továren na hodvábí, vlněné sboží a
prádlo, na niti, přádelna na kovopné sboží, továrna
ne klóbouky a přikrývky kloboukové. Rozšířeny bu
dou továrna na hedvábí, přádelna na vlnu, bavlnu i
plátěné a soukenecké zboží a barvírna. Počet tkaloov
ských stavů so v Uhrách více než zdvojnásobil. —
Uherská vláda podporaje též lačební továrny, žele
sárny a strojírny. Nyní vyjednává uherská vláda o

sřízení 31 nových továren, £ nich mají ší 2 najemné vlněné zboží, sametová tkalcovna, 3 tkalcovn
na vlnu, 2 továrny na damekč látky, továrna na In
né a klobončnické zboží, na výrobu galoší, pentlí a
sítí (rybářských). Počet stavů zvýší se tak opět o
1200 až 1500 a počet vřeten o 140.000. Nové pod
niky tyto badoa potřeborati .8,400.000 korun zaři
sovacího kapitálu. Šest jiných továren na výrobu ami
linu, gumového, alaminiového, karbidového sboží a
dostillování dřeva a osvětlovacích materialií bude vy
žadovati asi 6,000.000 koran investičního kapitála a
saměstnání dojde v nových továrnách těchto 2.000
dělníků. Dále se zřídí 2 továrny na výrobu železa a
strojů, 2 konservové továrny, exportní oladovna, to
várna na obuv, 2 brisguettové továrny, 23továrny na
dřevěné zboží. K investování těchto podniků bude
třeba 4 milionů koran a zaměstnání v nich dostane
2.000 dělníků. Celkem vzniklo v Uhrách r. 1899 sto
sedmdesátosm továren a z těchto 56 přičiněním vlády.
Zařízení těchto továren stálo 40 milionů koran. V to

várnách těchto p zaměstnáno mnoho českých dělníků,mistrů, strojníků, inženýrů atd. A u nás v Čechách?
Vláda zde nedělá nic, zřizování nových podniků spíše
překáží a my na al. vládu hubujem s neděláme skoro
také nic. Kde jsou naše okresní, krajské a zemské a
národní rady?

(Zaaláno!.

Slovanští bratří a katolíci!
Daleko za posvátnýmHostýnem v horách valaš

ských je veliká obec Trnava, obklopené kolkolem ho
rami málo nižšími nežli sv. Hostýn a nejen obklo
pena, ale sovřena jest jimi tak, že ani kousek místa
nezbylo pro nějakou rovinka; jen potok si vymlel bě
hem staletí jakýsi východ z těchto hor. t chalup

tí-nf se k potokutomu, ostatní rozptýleny json Ekopcích vůkol daleko široko, jakoby je raka nějakého
obra tam byla rozhodila. A ještě více neš ty chalapy
rozptýleni jsou obyvatelé jejich po celé říši rakou
ako uherské, ba aš u moře hledají výšiva. Jen na
simu ee většinou schásejí domů, aby na duši a na
těle se zotavili. Ale jak mají na duši se zotaviti,
když do kostela pro velikou vzdálenost (2 aš 3 hod.)
a proneschůdné málokdy se dostanou! Ubozí

itování hodní lid! A jest těch abošáků v samé
Fraavě fes 1200, a s přiškolemou blízkou obcí Lho
tou Podkopnou 1700 duší. Kolik to set dětí a sta
rých nebo nedašivých lidí po dlouhou dobu do ko
stela se nedostane! A ti, kteří v den Páně do chrámu
Bošího se dostanou, jakých svízelů při takové vzdá
lenosti zvlášť Ba nepohody sakusí, to jim a samému
Bohu povědomo jest. Není-liž pravda, že jste u Vás
mnohem, maohem šťastnější? A hlel Ti ubosí, chu
dobní Trnavjané prosí Vás pro Boha o malý dárek
na stavbu chrámu Páně, jehoš tak velmi potřebají,
jejš ale pro svou bídu a chudobu sami sbudovati
dostateční nejsou. omilujte se nad nimi a pošlete
jejich „Kostelní Jednotě“ jakýkoliv milodárek na sta
vbu chrámu Páně v Trnavě ©Za to Vás jménem celé
obce Trnavské vroucně a snažně prosí: Představem=
stvo obce Trnavy a farní úřad ve Slušovicích,
který veškeré příspěvky k tomu účela věnované při
jímá, účtuje a s poděkovánímpotvrsuje. J. Hradil,

farář veSlušovic ch, předseda Jednoty kostelní. O.
Bílek, kooperator ve Siašovicích, pokladník. Fr. Kra
tochvil, nadačitel v Trnavě, jednatel. Fr. Rafaje, sta
rosta v Trnavě. J. Gargalák, radní v Trnavě. J. Bed
nařík, radní v Trnavě. J. Gerych, Mart. Slováček,
Kar. Nosálek, Jos. Machaček, Fr. Vičík, Fr. Vyvléčka,
Flor. Pavelka, členové obecního výboru v Trnavě.
Bůh šehnej dílu svému a odplatiš ranohonásobně všem
dobrudincům svatyuě Jeho! Kostelní Jednota v Trna
vě u Slušovic ns Moravě 1. P. 1900.



Kterak se jest nám zachovati při
proncšení poslední vůle.

(Dokončení.)

3) Kdo chce závěť učiniti ústně, pronésti
musí opravdově poslední vůli svou před třemi
svědky, kteří jsou spolu zároveň přítomní a po
tvrditi mohou, že v osobě zůstavitele nestal se
žádný omvl ani podvod. Tím se vyrozumívá, že
svědci musí zůstavitele osobné znáti.

Není sice potřebí, ale prozřetelnost radí, aby
svědkové buď všichni společně aneb každý pro
sebe pro lepší paměť pronešení zůstavitelovo buď
sami sepsali, aneb co nejdříve možná sepsati dali.

Této prozřetelnosti nechť svědkové v tako
vých případech vždy použijí. Pakli totiž svědkové
pronešení poslední vůle napsali, mé to pro ně
předem tu výbodu, že soud se spisem tím naloží
jako s písemní poslední vůlí, totiž že jej zákon
nitým spůsobem prohlásí, aniž by bylo třeba o
obsahu jeho svědky siyšeti.

Mnohem důležitější výhoda záleží pak v tom,
že tu je pak spis za Čerstvé paměti sepsaný, o
nějž se svědkům, kdyby jim jebo obsah celkem
neb částečně bébem času z paměti ušel, vždy ne
klamně opírati lze,

Neboť, pakli svědkové pronešení ústní po
slední vůle nenapsali, ale dědicové nicméně žádají
za soudní výslech svědků, provede se takový vý
slech, k žádosti stran třebas i přísežně, u tu by
se moblo státi, že by se výpovědi jejich o okol
nostech třebas důležitých nesrovnávaly, a to by
mohlo vésti k vážným zápletkám právním: kdežto,
pakli svědkové obsah ústní poslední vůle napsali,
mohou se, kdyby se na jednotlivá ustanovení po
slední vůle dobře nepamatovali, na obsah spisu
odvolati a doložiti, že tak jest v pravdě, jak tehb
dáž za dobré paměti bylo napsáno, a lze tak nej
snadněji možné nesrovnalosti odstraniti.

Jest ovšem co nejvíce žádoucno, aby svěd
kové pronešení oustní poslední vůle napsali spo
lečně a nikoliv každý sám pro sebe; neboť v pří
padé druhém by se též moblo státi, že by se
spisy každého jednotlivého z nich částečně od
sebe odchylovaly.

4) Chce-li kdo udělati poslední vůli před
soudem, může se to státi písemně neb ústně. Po
řísení písemní musí od zůstavitele aspoň jeho
vlastní rukou podepsáno a soudu osobné podáno
býti. Soud má zůstaviteli připomenouti, že pcde
pis jeho vlastní ruky přidán býti musí; potom
má spis soudně zapečetiti a na obálce pozname
oati, čí poslední vůle v tom se nalezá. Spis se
pak soudně uschová a vydá soud od sebe přijí
mací list. :

Chce-li zůstavitel vůlí svom wsoudu pronásti
ústně, musí se to pronešení zapsati do protokolu;
tento protokol musí se potom zapečetiti a taktéž
uschovati, jak právě uvedeno bylo o pořízení pí
semním.

Zřízení poslední vůle řed soudem má tu
výhodu, že jest před ztrátou neb zničením zabez
pečeno, a že, bylali ta vůle pronesena ústně, proti
platnosti téže sotva nějaké námitky jsou možné,
ježto soud při sepsání šetří zajisté všech zákon
ních náležitostí a zde třeba, straně i přiměřený
návod dá.

Soud, který ústní neb písemní pronešení po
slední vůle přijímá, musí záležeti nejméně ze dvou
přísežně zavázaných osob soudních, jichžto jedné

řisluší soudcovství v místě tom, kde se prone
ní přijímá; místo druhé osoby soudní kromě

soudce mohou zastupovati dva jiní svědkové.
5) Poslední vůle může také učiněna býti

ústně před notářem, a sice buď před dvěma no
táři, aneb před notářem a dvouma svědky, při
čemž zachovány býti musí náležitosti již uvedené,
jakož také všeobecné předpisy o úředním řízení
notářů. Kdyby zůstavitel žádal za zapsání usta
vení nejasných neb dvojsrmyslných, která by snad
no mohla zavdati příčinu ku sporu, má jejo tom
notář přiměřeným spůsobem poučiti; a kdyby
přes to trval zůstavitel na žádosti své, má notář
poslední pořízení tak napsati a při něm poučení
zůsteviteli dané výslovně uvésti.

Poslední pořízení písemní může teké notáři
k uschovéní dáno býti.

Ostatně se každému radí, aby poslední vůli
učini), když je zdráv, a meodkládal to, jakož se
často stává, až do doby, kdy se téměř blíží ho
dina smrti, kde pak, zvlášť není-li tu dětí, roz
liční přáteléa osoby cizí Da zůstavitele nalehají,
aby na ně v poslední vůli pamatoval a tak jemu
poslední hodiny života přitížují. —

Dlužno zde také poukázati k právu dědi
ckému zůstavitelova chotě dle posloupnosti zákonní.

Jemu náleží, nebylo-li pořízením poslední
vůle jinak ustanoveno, když jest tu tří neb nad
to dětí, s dítětem každým stejný dědický díl;
pakli tu jest dětí méně než tři, čtvrtý díl zůsta
losti k požívání doživotnému a vlastnictví toho
zůstane dětem. Není-Ji tu věsk dítěte žádného,
ale jestli tu jiný zákonní dědic, obdrží choť na
živě zůstalý vlastnictví neobmezené čtvrtého dílu

sůstalosti; a teprv tehdáž, není-li tu ani příbuz
ného zůstavitelova z části pokolení v zákoně na

zn ených, připadne na zůstalého chotě dědictvícelé. —

Tak předcházejí manželi neb manželce v prá
vu dědickém co do tří čtvrtí zůstalosti i ti nej
vzdálenější příbuzní, které by byl zůstavitel žád
ným dědictvím neobmyaslil a o jichž existenci tře
bas ani tušení nemá.

Podle právního názoru lidu jsou sobě man
želé, vyjímajíc asi dítky a rodiče, nejbližší; jmění,
které v manželství bylo nabyto, pochází pravidlem
ze společného přičinění; a proto nechť každý uči
ní v čas poslední vůli a pamatuje v ní přede vším
na pozůstalého chotě, aby týž oproti vzdáleným
příbuzným odstrkován nebyl.

Takovýmto obavám může se ovšem také
tím předejíti, když uzavrou manželé mezi sebou
smlouvu dědickou. —

Ku konci ještě několik slov o zákonní po
sloupnosti při pozůstalostech osob duchovních,
když totiž bez zanechání poslední vůle zemřely.

Při duchovních katolických se musí roze=
znávati, byl-li zemřelý při kostelu (Kirche) usta
noven trvale neb ne. V prvním případě připadne
jedna třetina pozůstalosti kostelu, při němž zem
řelý naposled byl .ustanoven, jedna třetina chudým
a jedna třetina příbuzným. V případě druhém
připadne jedna třetina chudým a dvě třetiny pří
buzným.

Jsou li mezi příbuznými osoby skutečné nu
zné, má se jim také z třetiny pro chudé tolik
poskytnouti, mnoho-li by z ní podle posloupnosti
zákonní na nuzného připadlo, a jest z rozhodnutí
o nárocích chudých příbuzných na třetinu chu
dých politický úřad první stolice povolán, v jehož
okresu se nachází ústav chudých v dotýčném pří
psdě k dědění povolaný. Při duchovenstvu eran:
jel.ckého vyznání platí všeobecná posloupnost zá
konní. Když by tedy duchovní katolický tomu
nechtěl, aby část pozůstalosti jeho připadlo ko
stelu a chudým, musí učiniti poslední pořizení,
k čemuž ostatně dle stávajících proň předpisů
také zavázán jest, a kdež mu jest volno 1 kostel
i chudé mimo účely příbuzenské neb i jiné do
bročinné jakkoliv obdařiti, —

Co se konečně týče pořízení o sloužení mší
svatých, má každý, kdo poslední vůli píše, pama
tovati, aby věc co nejurčitěji napsal; ne tedy pou
ze slovy »na mše svaté«, jelikož v případě tomto
povstávají pochybnosti a nedorozumění, zdaž se
míní sloužení mší svatých hned najednou v nej
bližší době anebo se má zříditi fundace ku slou
žení jedné neb více mší svatých každého budou
cího roku, alebrž zřejmě dle vůle zůstavitelovy
buď »na založení fundace či nadace ku sloužení
« . při chrámu Páně . . .“ anebo „na obětování
jedné či více mší svatých po zemření zůstavitelo
vě« a jinak podobně.

Hospodářská průmyslová a tech
melogická výstava v Kutné Hoře od 15.
srpna do 10. září 1900. StaroslavnáHora

Kutná pilné činí přípravy ku velkému kultarnímudílu. V požehnaním krajiPodvysockém nalézá se město,
jehož historické památky ze 14—16 věku, právě nyní
s ohromnými obětmi z ruin povstalé, slávu hlásají o
dovednosti a genialrosti českého řemeslníka a českého
umělce. Bylať Hora Kutná prvním městem po matičce
Prase, ano zámožnosti, leskem i nádherou tuto v mno
bém ohledu předčila. Stříbrné doly byly zdrojem ne
vyčerpatelným a bohatství těžířů a bor, nákladníků
přivodilo netušený rozvoj řemesel a živností. Z dob
těch pochází nádherný velechrám sv. Barbory, jemuž
ve střední Evropě není rovno a jenž nákladem obce
země a státu zrestaurován a prává dokončen. Z ruin
památného „Vlašského Dvora“ zbadována mistrem La
blerem radnice Kutnohorská v původním elobu. Každá
píď země, každý kámen v starožitných budovách hlásá
slávu zašlých dob. — Nastala stagnace. Občanskými
a náboženskými válkami stříbrné doly zanikly a se
zaniklými zdroji příjmů zaniklo umění a živořila ře
mesla i živnosti. Nyní po staletích probudila se Hora
se spánku a obrozená vítá zástupy lidu. jež proudem

řicházejí pokloniti se uměleckým dílům předků svých.
Výstava letošní v Hoře Kutné jest drubu dvojího:
Chtějí Kutnohorané pochlabiti se široké veřejnosti se
svými poklady obnovených stavitelských památek a

tu jest celá Hora Kutná výstavou. V bývalé tvrzi Lorecké a okolí, právě položen základ kurozsáhlému
paláci průmyslovému, strojovně a budovám pro vý
stavu hospodářskou zahradnickou a jiným, kde vysta
vovatele ze šírého kraje východních Čech poskytovati
mají obraz své zdatnosti odborné i národohospodařské.
Zájem pro výstavu jest veliký, ze šírého okrnbu hlásí
se vystavovatelé, přasto, že pro výstavu nepracuje 86
reklamou, a že Uávětivý výstavní výbor programy a

řiblášky zaslal živnostenským společenstvům a bese
dám řemeslnickým, a stalo se, še některé korporace
tiskopisy členům svým nedodaly. Jest to odsouzení
hodni netečnost, stala se však náprava v ten smysl,
že doba ku přihlášení do konce dubna prodloužena.
Zdar výstavy hospodářské zaručen žirným a úrodným
krajem východních Čech. Oplývá kraj náš „mlékem a
strdím“, Tu jest na našich průmyslnicích a řeme
slnicích, by se zemědělci udrželi stejný krok. Dou
fejrneš, že, co zanedbáno, bude dohoněno. Oddělení
techuologické slibuje býti atrakcí pokroku milovného

řemeslnictva. Za pomocí zemského výboru královatv
Čekého a obchodní a živnostenské komory Pražské
ztízeno bude technologickým průmyslovým maseum
186vzorných řemeslnických dílen moderně zařízených
a dle příprav a sdělení pana inženýra Kotíka jest po
lovičatost vyloučena. Ku výstavě hospodářské, průmy
slové a technologické řaditi se bude Krajinská výstava
učednických prací, podporovaná a garantovaná státem.
Jaký význam pro rozkvět řemesel spočívá v pořádání
výstav učednických prací, netřeba šíře vykládati. Jest
známo, že těmito výstavami vzbuzuje se v dorostu
femeslnickém snaha osvojili soutěží zručnosti svého
povolání k rozkvětu i cti stava řemeslného. Pro ve
škeré vystavovatele zabezpečeno jest hojně odměn a
medalií: státních, zemských, komorních, musejních,
výstavních: zlatých, stříbných a bronzových. Pro vý
stavu prací učednických zřízeny odměny následující:
[ Vyznamenaný učeň neb mladistvý dělník pojištěn
bude u fondu císaře Františka Josefa I. k zabezpečení
pro stáří. II. Vyznamenaný učeň neb mladistvý dělník
obdrží apořitelní knížka 8 určitým vkladem co sáklad
spořivosti. III. Ostatní uznané práce očňů a mladist
vých dělníků odměněny budou pochvalnými diplomy.
Taktéž páni zaměstnatelé za zásluhy o dorost řemeasl
nický toboto vyznamenání účastní budou.

Žop'í jednota hospodářská seve
rovýchodních Čech konala v nedělidne 26.
března valnou výroční schůzi delegátů po 1'/, bod.
odpolední v botelu Hatlově na Pražském předměstí,
Schůzi zahájil za slabého účastenství předseda a zem
aký poslanec pan Jan Jaroš z Čáslavek, který
toužil na to, že, ačkoli jiné stavy, dělnický, řemesl
nický, obchodní a průmyslový starají se o své zájmy
a pilně o nich na schůzích rokují a proto pro sebe
také úspěšných výsledků dosahojí, rolníci tobo nečiní,
Vždyť i župní valné hromady delegátů tak slabě se
scházejí, že dlouho třeba vždy čekati, než-li se sejde
ta nezbytně potřebná třetina členů, aby valná schůze
stala se k úsuášení se kompetentní. A v hospodář
ských spolcích a mezi jejich delegáty je přece za
stoupen výkvět rolnictva. Toť smutný zjev a nedivil
bych se, kdyby chuť k práci opustila ty, kteří stojí
v čele hnutí rolnického a všemožně se o povznesení
rolnictva starají, Jen ten stav se ve státě a ve apo
lečnosti lidské respektuje, který je organisován, který
se bájí a o zájmy své se všemožně atará. Dnes se
stará rakouská vláda o kapitalisty a velkovýrobu, kteří
mají peníze a vliv, a dále se stará o dělnictvo, jehož
organisace a úsilovné agitace se bojí. Dobře řekl ne
dávuo jeden poslanec, že rolnictvo a řemeslnictvo
bude tím špalkem, na němž a z něhož bodou sekat
masoua výživa pro drubé a nikoli pro rolníky a ře
meslníky. Pan poslanec Jaroš projevil posléze pře
svědčení, že lid rolnický, až mu bude ještě bůře,
přijde k poznání a že bude své zájmy důrazně hájiti.
Na to udělil pan předsedu slovo pana Františku
Baaerovi, řediteli rolnické školy z Kostelce n. 0.,
který podal zprávu jednatelskou a účetní, Pan ředitel
uvedl, že jeden zkušený muž pravil: Nebe je dobré,
země je dobrá, ale co je mezi oběma, to je Špatné.
Rolník se všemožněstará, aby země rodila více chleba;
on musí však také žádati, aby výrobky jeho nebyly
kapitalisty znebodnocovány, aby práce jeho byla
řá Ině zaplacena. Co vám pomůže větší množství vý
roby, když ani výrobní cena se nám nezaplatí? Vada
rolníků jest, že jsou de3organisováni, Svorni jsme jea
potud, pokud z toho kyne okamžitý prospěch; mnozí
za mrzký zisk zaprodávají zájmy svého stavu, větší
čásť rolníků nevěří, že by se jim pomohlo, ztratila
nadšení ideály a zapomíná, že jen vytrvalé, mnoho
leté, organisované úsilí všech náprava poznenáblu
zjednatí může, Setrvání v posavadní nečinnosti, zhorší
však naše postavení ještě více. Výsledky dosavadní
naší činnosti a docílené úspěchy jsou dosud nepatrné.
Činnost jednotlivců stojících v čele spolku samotna
nepomůže, pak-li všichni členové vytrvale nepracují,
pak-li se nepřičiní, aby v organisaci rolnické zastou=
peni byli všichni rolufci, Schůze rolnické jsou bohužel
pramálo navštěvovány a k snahám bospodářských
spolků panuje mezi zemědělci ještě veliká netečnost
a Ibostejnost, (Co se týče naší župní jednoty, tedy
v loni konala 1 výroční valnou schůzi delegátů, 3
schůze výborové a l echůzi za příčinon vojenských
dodávek. Nám masí nyní záležeti především na tom,
aby se uskutečnilo vzájemné zem ké pojišťováni, levy
ve službě vojenské pro hospodáře a synky rolnické,
aby dodávky pro vojsko svěřovány byly rolnictva ve
větší míře než-li dosud a aby v zemském i říšském
rozpočtu byl na potřeby rolnické vzat obled co nej
větší a spravedlivý. Výsledky snab našich byly dosud
nevalné. Změna politické situace byla příčinou, že nebyla
do Vídně dosud vypravena deputace v příčině úlev
ve složbě vojenské. Za to dodávky pro vojsko opět
dostaneme,

V poslední době zavládla v žapním našem ob
vodu veliká činnost za příčinou zřizování rolnických
skladišť Pak-li ae projektovaná uskuteční, můžeme
býti spokojeni a můžeme proto okreu. hosp. spolkům
k posavadní činnosti gratulovat. Při veřejné činnosti
musíme žádati: pryč s osobními prospěchy a ohledy,
pryč 8 podezříváním osob ve prospěch rolnictva pra
cujících! Neústupně hajme to, o čem jeme se přesvěd
čili, že je pravé, domněnky nedekázané však nechme
stranou. Obilní skladiště mají rolnictvu poraoci, mají
umírnit a dle možnosti odčinit moderní robotu, do
níž rolník apadl vůči vykořivtujícím jej kapitalistům.
Naše šupní jednota se dále usnesla, aby výstava



dobytka uspořádala se letos v Rychnověn. Kněš.
V naší jednotě je sastoupeno 13 okresních bospod.
spolků, některé jsou však spojeny jen dle jména, ne
boť neosnemují nám ani počtu svých členů a jména
epolkových fankcionářů, ani neodvádějí své příspěvky.
Raději méně spolků mějme, ale čilejších. „Obzor bo
spodářeký“ odebírá se ve 3070 exemplářích Žádané
zprávy z okresů se neposýlají a redakce nemůže jich
ovšem vynatit, pak-li rolníci potřebu uveřejňování
správ jich potřeb, stížností a přání se týkajících sa
mi nepociťují. Naše jednota chce pracovat, ale masí
pracovat též její členové, neboť pouze skutky a své
pomocí lze získati úepěchů (Výborně!) Předseda pan
Jan Jaroš předatavil sl. shromáždění přítomné ho
sty: pp. říšskéhoposlanceFormánka, starostuokr.
zastupitelstva holického a předeeda rol. vzájemné po
jišťovny Tužila jakož i redaktora „Obnovy“ Frant.

tábla. Při debatě o zprávě jednatelské podotkl p.
poslanec Formánek, še všecky návrby, které ve
prospěch rolnictva byly podány, neměly úepěchů. Co
se týče úlev při branné povinnosti, třeha tlouci a do
máhasti se nápravy i na dále. Pan Medek z Černilo
va si přeje, aby jmenovány byly ty spolky, které žád.
ných zpráv a příspěvků žapní správě nepodaly. Pan
fiditel Bauer slibuje tak včiniti, pak-li si toho al.
shromáždění přáti bude. Na to jednatelská zpráva
byla přijata a na návrh p. poslance Jaroše vzdán
jednateli panu Bauerovi dík (Výborně a potlesk).

Na to přednesl p. ředitel Frt. Baner zprávu
pokladní. Příjmy obnášely: zbylo od předešlého roku
5614-78zl., příspěvky okresu královéhradeckého činily
přes 161, českoskalického přes 166, jaroměřského 200,
kosteleckého 201, královédvorského přes 24 zl., opo
čenského 10 sl., dále zaslal rtyňský spolek příspěvky
a nějský výnos vynesly inseráty a dodávky, celkem
příjmy 1465 zl. Vydání obnášela proti tomu 1171 zl.
481/, kr., takže na tento rok zbylo 295 zl. Dlaby u
spolka královéhradeckého (vlastně u jeho členů, kteří
dosud nezaplatily příspěvky) činí 16408 sl., u koste
leckéha 101 zl., u novoměstského 50-04 zl. Jaroměř
ský spolek vykazuje přeplatek 8 kr. Po debatě žádal
p. poslanec Jaroš, aby valná hromada se usnesla
vyzvati důtklivě spolky, které zpráv nepodávají a
neplatí, aby tak učinily. Pan Loučný sen.zŘíbska
šádá, aby se to stelo s připomenutím, če « případu
nezaplacení budou jejich jména uveřejněna v „Hosp.

ním neb zem. delegátům byl zaslán cirkulář s vý
psáním, by spolky a členové své povinnosti plnily.
Pan Kratochvíl žádá, aby nedbalí plátci upomí
nání byli poštovními příkazy, po vysvětlení p. Baue
ra vzal však svůj návrh zpět. Přijat návrh p. Louč
ného vyzvati spolky, aby vůči župě konaly svoa po
vinnost. Na to přijaty návrhy p. ředitele Bauera
ohledně tiskárny „Hosp. Obzora“. Týž přečetl ano
nymní list, kde zasýlatel viní jej ze zištnosti; náho
dou ale se dopisovatel prozradil, protože synáček
anonyma s neprozřetelnosti přiložil dopisu současně
přípis otcův splným jmenem jeho. Shromáždění na
opab obětavé a nezištné působení pana ředitele vše
obecně uznává. Pak přikročeno k volbě revisorů zprá

-vy pokladní: zvoleni pp. delegát Václav Skvrna
s Čistění, okres. tajemník p. Hanuš Č. Skalice a
Medek s Černilova. Prozkoumavše doklady účtů na
vrhli schválení pokladní zprávy, což se stalo. Za přad
sedu župní jednoty zvolen byl na to aklamací opět
p. Jaroš, za místopředseda p. MUDr.Reichrt z
Předměřic a jednatelem a pokladníkem p. ředitel Fr.
Bauer. Vzdor původnímu zdráhání přijali všichni
volbu. Posléze podali zpráva o dodávkách vojenských
p. Jaroš s o vzájemném semekém pojišťování p. ře
ditel Bauer.

Zvěsti z východních Čech.
Z Nechanie. Občanská záložna v Nechani

cích konati bude řádnou valnou hromadu 26. března.
Za lonský rok obnáší počet členů 808 se 69.943-88 K
závodních podílů. Vklady činily 1,866.458-18K, půjčky
1754.627 22 K, reservní fond 112*449%4zK, podpůrný
fond 3.857-94 K, čistý zisk 6.620-54 K, peněžní obrat
2,568.994-60 K. Úrok z vkladů obnášel 4, 41/, a 41,/9/,.
vřok z půjček se vybíral 5 až 60/.

Z Novobydžovska. Jestopravdujiž směš

ným, je bnusnými a jalovými frásemi bojují někteříučitelé za svou samostatnost za svou svobodu, za

vymanění z vlivu otroctvím čišícího, brozného — klerikaliemu. Bije ve na buben Národních Listů s ta
kovou silou a nadšeněm, že ubohému tamborovi na
bíhají žíly domýšlivosti a kde jaký knoflík rosvaby
mu odpadává. Potvrzení volby učitele p. Černého za
sástupce ačitelstva do okresní školní rady v Novém
Bydžově jest nejnovější pochod jejš složil pokrokový
dach omladiny učitelské a dle něhož copati muuí
volky nevolky kde jský učitel a běda tomu, kdo
by pořádně nedržel krok. Oaos ego —! Na vy
světlenou uvádíme, že roku loňského za zástu
učitelstva zvolený p. Černý, zemskoučkolní radou

tvrsen nebyl a že letos pokrokové učitelstvo vo

ilo ja demonstrativně znova a nyní jakoby rejednalo o existenci českého národa, odvolává se
nějaká hlava ubolená k celé české veřejnosti a impe
rativně vybísí zemskou školní radu, jak se zprávy
s Nov. Bydžova, dne 15. března t r. v Nár. L. ose
řejněné vyčísti lze, aby volbu p. Černého potvrdila a
dádných námitek činiti se neopovažovala, sice... Nám
volba tato jest docela Ihostejnou a že se 0 nÍ smi
ňujeme, toho je příčinon arážlivá zmínka v téže zprávě
N. L. Praví se v ní „že přes snahy vládní a kleri
kální zvolen p. Čeroý.“ Jaký zájem na zvolení či ne
svolení toho či onoho učitele mohla by míti vláda —
povím; tolik však tvrdím, še šádnému klerikáloví, jímě

rosamí se kněz katolický, ma volbě té nesálejí a žo
bychom ani my 0 to se nesajímali, kdyby ten kleri
kalismas či katolictví — jak chcete — nebylo vláčeno
stále a stále bosdůvodně blátem podezřívání. Neznáme
působení p. Černéhoani jako učitele ani jako vycho
vatele, slyšíme však, že jest pilný a snašivý a že
mnoho přispívá svými pracemi ku praktické výchově
ve škole i'v rodině, Práce jeho a zásady v listech.
učitelských do nebe jsou vychvalovány, na stole vě
decké kritiky valně prý ztrácejí však na svém Jesku.
Semi jeme jich nečetli, neboť neradi dáváme se pou
čovati o věcech, o nichš znalosti značnéa jasného ná
sora jsme nalezli dříve, než p. Černýo nich psáti
začal. Osoba jeho tedy jest nám indifferentní. Jen to
snad bychom mohli vytknonti, že p. Černého volila
z učitelstva část radikálně-pokroková, která v pro.
gramu svém vytkla odstranění sjeveného nábolenslní se
Šbol obecných a tím jaksi za vůdce svého jej považuje
— však i to necháváme stranou, neboť nebude-li pan
Černý zástupcem učitelstva, bude ním někdo jiný a
ten zajisté nebude žádným přítelem ani náboženství

ani kněžstva a konečně abychom mluvili „přímé
je nám jh sj ale charakterní odpůros njabý
sahalený přítels cukrovaným jasykem aopepřevým ordosm.To však odmítáme roshodné, že by una někdo z naší
strany buď proti volbě či proti její stvrzení působil ;
spíše máme za to, že mnozí z voličů oprávněných jen
z neslýchaného terrorismu, jeký v době „svobodné“
školy provozuje bratka odvážných křiklounů nad celým
starem očitelským a ze strachu před obavným pruný
řováním, jaké soustavně stoupenci „pokroku“ prová

dějí vJitaců nové přístapných, dali hlasy své zvolenému panu Černému. Nám klerikálům, ponechávám
zůmyslně tohoto názvu, jehož zliberalisovaný svět jako
šťavnaté nadávky vůči straně naší používá, vede 80
za dnů našich, jako kfestanům v prvníchdobách kře
sťanství. Když vypakl mor, nebo lad, nebo zemětře
sení, nebo oheň atd. vždy křičelo se: křesťané json

tím vinni — házejte je Ivům! A u nás? Kar některýučitel zvolený není požvrzen, když dostane důtku, když
zadržána mu kvinkvenálka, volá se: Tím jsoa vinni
klerikálové! — Proti klerikálům, — zvláště kněžím —
panuje taková vřava, že by je člověk podle nípoklá
dal za největší škůdce národa. Kromě klerikálních
peněz na účely neklerikální, kromě klerikální protekce
neshledáno na klerikálech ani vláska dobrého. Věra
neškodilo by, kdybychom my tobo rázu klerikálního
více si hleděli, poněvadě bylo by to dle životních ná
zorů našich důslednější e pranic by to neš odilo. My
klerikálové víme, že má-li ve škole výchově mládeže
Be dařiti, musí knds i učitel svorné půsoditi, jinak ale
mezi učiteletvem novodobým žádných přátel nebledáme.
My víme, že novodvbý učitel musí 8 knézem býti
neustále na štíru, musí veřejně nekatolicky mluvití
a jednati, musí sc vaší nábosenskéhorlivost vlastních
druhů, nechce-lé přijíto podesření Še je srádeem svého
stavu. My víme, že novodobý učitel mesméu věcech
náboženských býti osadníkům zářícím vzorem, neboť

to všechno nesrovnává se prý stavovským sebevědomím,kteréž podle názorů novodobých světlonošů předpisuje,

aby mladík sotva s ústavu vyšlý hodné arroganině rá
poval v šivolé veřejném vůbec a vůčí kněsí solášti. Nám
známo jest, že „stavovská svoboda“ předpisuje učiteli
a kým obcovati může a s kým dobrého slova promlu
viti nesmí, které noviny odebírati a čísti musí a kte
rým z daleka vyhnouti se má, my víme, že na naší

doučený mladý „spisovatel“ o nás se otře, ale my
jeme rádi, máli nábočenstvénaše aspoň pokoj 8 sneseme
mlčky, s resignací $leajakou uráškua nešetrnostk nímu,
abychom vody nekalili a nezdáli se býti fanatiky.
Naše strana sojisté loyálně působila při všech dobrvěm
mých a kulturních podnicích a Často i 8 nemalým gebe

zapřením, kdy při nich dosti sřejměvystupovaly snahyprotinábošenské — ovšem říkalo se toma jen „klerika
liemas“ a „náboženství“ se mínilo Nezdá se nám však
déle enášeti různých urážek a podezřívání a budeme
hójiti přesvědčení a enaby své zachovávajíce však
vědy i vůči nepříteli slušnost, které naprosto postrá
dají některé učitelské listy, které píší takovým způ
sobem, že by člověk mnohým těm pánům milerád
popřál trochu toho akademického vzdělání, po kterém
někteří učitelé pořád volají. —

Od Křesetle u Kutné Hory. Přecetaké
okres vzpomněl si na náš kout. Není mu sice příliš
pečlivým otcem; ale i otčím se někdy tozpomene na
svou povinnost. Ač spojení silniční na Kutnohorsku
jest dosti vyvinuto, přece mnohé obce postrádají tak
důležitých prostředků komunikačních. Křesetická obec,
která značným nákladem postavila silnici do Kutné
Hory, měla úmysl touto silnicí utvořiti spojení mezi
obcemi od říšské silnice ne levo položenými a to pro
dloužením jí botovon již k Oumonínn a odtud k Chrástu
a Volšanům. Než nepřízeň, s jakou 8e setkala, odrazila
ji od dalšího jednání mezi obcemi a ponechala jim
samým starost o to. Myšlenky té chopila se také obec
Uhrást a domahá se silnive okresní jmenovaným smě
rem. Okresní zastupiteletvo přejalo žádost tuto příz
nivě a nařídilo obchůzku obledací komisee, která bude
vyšetřovati směr žádané eilnice. Doufáme, že nepochodí
obce tyto suše, neboť dávno již na té straně ničebo
podniknuto nebylo, a še podaří se jim totéš, co tek
skvěle daří se konta Malešovskéma.

Z Police m. JM. Čílá naše vzdělávacíjednota
„Vlastimil“ pořádsla ve vlastním divadle ve spolkových
místnostech „na poště“v neděli, 25. března divadelní
představení, Hrála ve výtečně činobra „U kapličky“
v 5 jednáních a jednoaktový obraz ze života „Ocbra
na av. Josefa“. Divadlo bylo naplněno, což svědčí o
vzácné přízni občanstva k našemu spolku. O veliko
nocích sehrají osvědčení naši ochotníci k dobročinné
mu účelu drama „Krvavé křtiny“ aneb „Zavraždění
sv. Václava“.

Ze Suchdola pod Vysokou. Dne 16.
března pořádal sbor učitelský za přispění zdejších
divadelních ochotníků ve prospěch rozmnožení školních
pomůcek národní operetu: „U jezera.“ Průvod spěvů
obstarali pp. učitelé zdejší s pomocí kollegů z Peček
a Miskovic. Hrálo se s cbutí a všichni účinkající ob
daření byli hojným potleskem. Zasloažili si ho, neboť
každý hleděl se shostiti úlohy své, jak nejlépe uměl.
Zvláště figurka šenitby ahtiváho vdovce Kubeše (pan

Cikán) líbila se velice. Neméně zasluhují přípomenntí
i slečny Semerádova a Králova. I ostatní úlohy byly
v rukou dobrých herců. Návštěva byla četná, ač vadilo
vočasí nepříznivé a výsledek hmotný byl dobrý. Pro
jevenému přání, aby častěji pp. ochotníci viděti ae
dali, zajisté po tomto výkonu vyjde se ochotně vatříc.

Z Třebechovle. V každoročnísv. Josefské
sábavě zdejších kat. tovaryšů dne 18. břesna promla
vil p. Váci. Jenšovský z Hradce Králové o thematu:
„čeští katolíci na poli národním“. Dějiny našeho ná
rodního probuzení, rozvoj naší novější literatury do
kasují to zrovna tak dobře, jako doby nejstarších
našich dějin. Po přednášce následovaly zábavné vý
stupy, které členové vesměs zdařile přednesli. Dp, Jo
sef Flesar, zakladatel spolku a nyní farář v Dobřa
nech a p. J. Rett, přednosta stanice v Chlamci n. Č,,
které jeme tak nerádi ztratili, obdrželi za své zásluhy
o spolek četné diplomy. Přes všeliké překážky, které
se apolkaunašemu Činí, vzrůstá tento a v poslední
době přistoupilo opět 16 členů.

Obnova sv. missle v Lochenmicích
počíná v sobotu dne 31. března a potrvá týden.

Z Kuapovee. Sr. missie, kterou v našem
farním kostele v první polovici března O0. Redemptoristi
P. Jos. Sechan a P. Petr Kanda za velkého účastenství
lida konali, koronována byla velkolepým zdarem. Mosi
horlivými posluchači byli také pp. učitelé, kteří vesměs

také sv svátosti přijali. Lid náš má ze svých učitelůradost, kteří s ním veškeré snahy ušlechtilé, vzdělá
vací a umravňající edílejí.

Z Jičína. Předsedaa jednatel hospodářského
spolku v Jičíně, poznali na lonském výletu moravské
mlékárny na Litovelsku a Olomoucka, usilují o sří
zení obvodové mlékárny na Jičínsku. Zatím se má
zaříditi mlékárna epolková pro Dolany, Chylice a Ko
stelec. O zařízení dalších mlékáren bude se jednati
ve venkovských schůzích hosp. spolku.

Ze Sopotalee. Ve dnech od 13. do 18 bře
zna konala se u nás jubilejní pobožnost, jejíš účelem
bylo zasvětiti nové století Bobu skrze sv. zpověď a
sv. přijímání. Kazatelem zvolen dp. Jan Ev. Zima,
člen řádu sv. Benedikta v pražském klášteře na Slo
vanech, bývalý apirituál v bohbosloveckém semináři
královéhradeckém. Dp. kazatel svými promlovami a ká
zaními náš český lid, z něhož posel, přímo uchvátil.
Přes 1200 věřících z kolatury a okolí přistoupilo k
stolu Páně. Dne 16 března přes 400 mužů blahopřálo
ústy dp. kazatele J. B. Milosti, aby Bůh jej aílil v
těžkých prácech a povinnostech jeho. Při av. zpovědi

ochotně vypomáhali vdp vikář a A z Caclavi,dpp. faráři z Potštýna, Chlen, vp. z N Libchav a z
Vamberka. Milý náš p. řídící Jos Podhájecký horlivě
zastával o jubilejní slavnosti zpěv i hudbu chrá
movou.

Z Kostelce a. Orl. Vodní družstvo
proaprava potokaforbereckóéhoaokolí
sapočalo a prováděním prací regulačních i meliorač
ních dne 28. března 1900, pročež všickni páni členové,
kteří ještě před jarní setbou role svá chtěli míti dre
novány, se žádají, by ihned přihlásili v kanceláři vel
Ikostatku. Dělnictvo přijímá se bude od 28. t. m. po
čínaje v kanceláři družstevní v domě p. důchodního
Krejčího v Kostelci n. O.. I. poschodí.

Z Kruhu u Jilemnice. (Dítězeutopilo).
Asi šestiletý chlapec utonul v rozvodněném potoku a
k toma za přítomnosti lidí, kteří byli tak nemoudří,
že dávali dítěti brázku, aby ss jí chytil. Žádnému do
spělému nehrozilo nebezpečí života, kdyby byl pro
dítě skočil, neboť hlubiny obávati se nemusel. Ale
nikdo si nechtěl omočit šaty. Chlapec druhý den na
lezen, uvázl na olšině.

Založeno r. 1860.

Velectěnému 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 začseručí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtác . Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se chle a
našlou se již svěcené se styrsením Jeho biskupské MI
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 86tedy kza
kou; a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů
ládobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce,

Velkáúsporaa důležié pro každého,

(© Žádných šlí a řemenů více! ($
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, zlepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozluštění otázky jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení Šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí 8 rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále p-ímé, volné a
adravé držení těla, jakož i vkusné padautí kalhot a lze

ja vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž byoflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba.
Přesvědčení zjistí netušené výhody.

1 kus ku ! kalhotám poobdržení 60 kr., A kusy zl. 1:60
6 kusů sl. 3:— zasílá franko majitel c. k. privilegle

F. S. AOVOTNÝ, Maršovice- Kukaně.
1 Žádný švindl, tisíceré pochsslné úsudky.



Čtěte! í
Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovul

Předplatné obnáší:čtvrtletně. .-.„. o.Ak50h
pololetně|- ... . 5kceloročně.-. . . „10k
do Německaceloročně . 10 k 52 h
do zemí balkánských . 11k
do Ruska. . . . dik
do Ameriky. „11k56h
Za odběratele mošno se přihlásili kdy

koliv. Změněné nebo chybné adressy oznamuj
te hned administraci! Kdo podrší 3 čísla na
ukásku saslaná, přihlašuje se tim sa odbě
ratele.

Redakce zdokonalí „Národohospodářskou
přílohu“ články zemědělskými, živnostenskými
a poučením o právních záležitostech.

OBNOVYRedakoe a
administrace

Království proti sobě rozdělené,
Království proti sobě rozdělené zpustne a

dům na dům padne! Výstražná jsou ta slova a
z božských vyšla úst!

Člověka nazval kdosi avětem v malém! Já
bych ho nazval královetvím. Králem je v člověku
duch jeho. Duch — to naše já — jest to totiž,
co má v sobě onu přetajemnou a podivubodnou
sílu. která v člověku tělo oživuje a s duchem je
bo v jednu bytost slučuje. Dokud duch silou
touto životní může tělem vládnouti, jest krá
lem i těla. Ale jakmile duch více není s to, aby
tělem vládnul, rozděluje se a rozpadává se to krá
lovatví. Duch sice odchází živ, aby konal to, co
vyšším úkolem jeho jest, Boha dokonaleji pozná
val, ale tělo 8e rozpadává v hnilobu. Královatví

prod sobě rozdělené zpustlo až k smrti, až k hniobě.

Ale není duch jen králem těla. On sám jest
též podivuhodným královstvím. Ozývají se totiž
v dechu lidském přerozmanité náklonnosti, žádo
sti a chtíče — nízké i vyšší — a králem nad
nimi má býti zase duch náš; má je držeti v po
řádku jakémsi, jednotě a pokoji. A zase je to ji
stá podivuhodná přetajemná síla, která by taky
v duchovním smyslu nazvána býti mohla silou
životní, ale obyčejněsluje silou mravní. Dokud
doch touto duchovně životní čili mravní silou mů
že vládnonti náklonnostmi podle jistého zákona,
tu jest pak duch ten sám nebo, jak se fikává,
vnitro člověka královstvím, královstvím jednoty a
pokoje. Jakmile však této mravní síly není — tu
jest vnitro královstvím rozděleným, tu člověk
postne, tu „dům na dům padá“, tu jest člověk
podoben městu v zřiceninách a asntinách po obni,
po bitvě, po zemětřesení. A co jest zvlášt
ní při tom, to jest to, že častokráte i tělo při
tom hyne a životní síla — tělo oživující — ne
může kralovati.

A jak jest možno opatřiti sobě tu duchovní
sílu životní, tu mravní sílu? Zkušenost učí, že
bezbožectví tato mravní síla v člověku hubí. Ano
bezbožectví jedná nedůsledně, jestli o ní jen mluví.
Bezbožectví totiž má jen jedno přikázaní a to zní:
Užívej A kde platí toto přikázaní, tam chtíče
vypovídejí poslušnost králi svému, duchu; tam
právě povstává vzbouření, revoluce, rozklad, zpou
sta. Proto správně dí křesťanství: Mravní sila

pyne z Boha, s Krista. — A šli bychomdaeko, kdybychom zde chtěli vykládati, co katoli
cké křesťanství učí v tom ohledu o potřebě po
moci Boží ekrze Krista k ovládání náklonností
silou mravní. Tolik však ať iodpůrce uváží, zda
liž pravdu neděl Ten, který řekl: Kdo neshro
mážďuje (nesjednocuje, nespojuje v celak) se

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

mnou, ten rozptyluje. Nejméně podezřelým
svědkem této pravdy byl nedávno sám „Čas“,
který v básuičce Brtnického žalně líčil ten ne
pokoj srdce lidského, po něčem nekonečném tou
žícího, ale od Boba odtrženého.

A jako te jest s jednotlivou duší lidskou,
tak jeat to 8 lidstvem vůbec, a s jednotlivými stá
ty, říšemi, královatvími, národy zvlášť.

Kde není mravní afly z Boha plynoucí, tam
se „království greti sobě rozděluje a pustne“.

j toho obrázkem a dokladem

ství českého — rozdělení jeho na německé a
české okresy.

Vím, že 8e to i na jedné straně české po
važnje za jediný prostředek, pomocí jehož by do
šlo ku pokoji s Němci. Ale pozoruhoduo jest, že
radikálové obou kmenů, němečtí tedy i čeští, proti
návrhům vlády o rozdělení královatví našeho pří
kře vystupují. Posledně se proti tomu vyslovily i
Katolické listy.

Měllibych své vlastní mínění říci, musel bych
říci, že mně nad tou parcellací opravdu srdce
bolí. Tam jsme tedy v Rakousku dospěli, že si
stavíme čínské zdi nebo vysoké ploty, abychom
Jeden k druhému nemohli? Tedynení žádné po
moci, než rozdělení? Zdá se mi, že se plní to vá
rovné slovo: Kdo neshromážďaje se mnou, ten

P Pyšnějeme si v Rakouskui domav Čechách vyhlásili za pokrok odpad neb aspoň
lhostenoat ku křesťanství. A nyní? Nyní není v
daších našich mravní síly potřebné k ovládání
nižších žádostí. Němci liberální i radikální neznají
nyní žádného zákona, než: „Prospěch Němců“.
Bobužel, že německoliberální vlády v Rakousku
všecku mravní sflu z duší vytloukati samy poma
haly a pomahají. Smysl pro právo a spravedl
nost, soucit se slabším, to vše, ce se nazývá lid
skostí k národu jinojazyčnému, mízí z duší Němců
přemnobých. Již to nejsou křesťané, nýbrž po
banětí barbaři, podobní Římanům, kteří přemože
ným vzali nejen samostatnost, nýbrž i jazyk, a
nejlepší jejich lidi 8e svázanýma na zad rukama
před sebou do otroctví anebo při vítězoslavném
průvodu před vozy vojevůdce římskými ulicemi
hnali a mnohdy dravým zvířatům předhodili pro
zábavu zdivočilého obyvatelstva římského.

To jsou ty konce toho rakouského bojování
proti náboženství. Ještě roku 1848byli Němci
a Češi sjednocenína základě stejného prá
va. Roku 1861 kardinál knížearcibiskup Schwar
zenberg, Karlos Auersperg, Klam-Martinic, Rieger
i Schmeykal, tedy šlechta, Češi i Němci svoroě
žádali císaře, aby se dal korunovati za krále če
ského. Roku 1866 byl tábor lidu na Bezděze, kde

i a Němci vyslovili zásadu: Jsme. obyva
teli jednoho království, chceme býti
jedním politickým národem, ale tak, že
jeden drubému jeho jazyk bráti nebu
deme.

Odkud to sjednocení? To bylo ještě z kře
stanství, které v srdcích téměř všech bylo hlu
bokozakotveno.To bylo z křesťanatví kato
lického, které oba kmeny ajednocovalo.
To byla ta veliká a podivuhodná síla životní, síla
mravní, která královala v daších potlačujíc nelid
skost ženoucí k násilí a vyhubení, tu strašnou vá
šeň lidského srdce,

Ale to bylo před těmi „novými zákony“. To
bylo ještě za těch dob, za kterých se aspoň jestě
zevně Rakousko hlásilo — ku křesťanství katoli
ckému. Ale roku 1868 vyhlásilo se za stát bezuá
boženský. Boha a Krista (nejméně pak církev
katolickou)nepotřebujeme k řízení náro
dů, kdo chce, ať si ještě do kostela chodí, ale
stát přímo náboženství nechce míti za základ
svůj, ano na církev musíme dáti pozor, aby nám
neškodila! Tato „filosofie“ stala se základem no
vého svobodomyslného Rakouska.

A když biskupové 8 osvícenými laiky kře
stanskými tuto zásadu za záhubu říše vyhlásili,
bylo jim odpevěděno pokrčením ramen a smělo je
strhati každé novinářské žídě. Ano, když šli ze
Měšskérady, pískala jim lůza. Když jsme 8e toho
dočtli v novinách, řekli jsme po hodiněstařičké
mu profesoru svému, katolíka a vlastenci ryzímu:

„Biskupy ve Vídni vypískali“. A ar „milostpán“ odvětil: Ano, ano, alo aš Pán Bůhzačne

Inserty se počítají levně,
Obmova vychásí v pátek v poledne,

pískat, pak to bude jiné. A hle! Předpověď je
vyplněna. Vesele se vypískával Bůb, Kristus a
církev, a dnes už Pán Bůh „píská“ — to jest
trestá — státy nápadným způsobem.

Co by dnes ti, kterým na Rakousku záleží,
ale kteří přispěli k odpadu jeho od vladaření na
sákladě katolickém, — co by dnes za to dali,
kdyby obyvatelstvo obou jazyků za jeden politi
cký národ se vyblásilol Ale dnes už to nejde!
Křesťané vymřeli a odchovanci nových zákonů —
novopobané — jsou zde; ano i starci nakažení
jsou pohanstvím rakouským. A proto zuří tolik ty
děsné vášně a proto plní se na Rakousku slovo:
Království proti sobě rozdělené pustne. Dnes o
sjednocení není řeči, dnes v rozdělení — v po
hanském roztržení — vidí se spása!

A když už není spásy jiné, kdyby se aspoň
to rozdělení dělo na základě těch zbytků křesťan
ských zásad v duších lidských.

Aspoň tolik mravní síly musíme od vlády
žádati, nebode-li jinak, aby se ta přesmutná par
cellace neděla na základě posledního násilím ne
mravným zfalšovaného ečítání lidu od roku 1890.
Tolik aspoň jako katoličtí Čechové musíme žádati,
aby se k té parcellaci následující zákony vydaly
a zachovaly. Předně: Kdo je Čechem nebo Něm
cem, to ať se počítá dle mateřské čili prení, pů
vodní jeho řeči a nikoli dle obcovací řeči. Za
druhé: Nucení, přemlouvání, vyhrožování, aby se
někdo k jiné než ke své mateřské řeči přihlásil,
anebo i dobrovolné falešné přiznání se budiž pří
sně vězením trestáno. Za třetí: Našim menšinám
a školám budiž poskytnuta podobná ochrana. Za
čtvrté: U každého úřadu ať jsou úředníci, kteří
mluví a píší správně i druhým jazykem, neboť za
své daně a za svou krev může přece občan žá
dati, aby úředník posloužil jemu, ale ne onúřední
kovi. Konečně za deset let ať se parcellice zase
zprohlíží, kde kterých lidí ubylo aneb přibylo.

Ale to vše, ať nanejvýš prozatím se sta
ne. -—-Zařízeny buďtež školy tak, aby se v de
seti, patnácti letech, kdo chce být úředníkem,
druhému jazyka naučil, aby se mohlo provésti
heslo:Jsme jedním politickýmnárodem.
Vše jiné je — jak se obáváme — vypočítáno jen
na opětné uhejčkání Čechů, na pohlcení našich
menšin a příprava pro Prušáka — a todíž k pro
vedení na Rakousku onoho ortele, jenž obsažen
jest v slovech: Dům na dům padne. Že tak smý
šlíme, tomu nás naučily vlády vídeňské svým
8 námi zacházením. „My už Vídni nevěříme“ —
to jest to, co z raněných tolika křivdami a útisky
srdcí českého lidu jako výkřik bolesti po Rakou
sku se rozlehá.

Ale to vše, co jsme řekli, nepostačí. Ku po
koji a blabu Rakousku nepovedon jen paragrafy
zákonníků sněmovních. Rakousko i království če
ské potřebujeobnovení mravní síly. To jest ta
královna pokoje, které podřízují se nízké vášně
a bouřícívzteky. Návrat zákonů ku křesťan
ství, nenáhlé aspoň odstranění — neboť jinak to
nejde — přezboubných následků liberalistického
vedení a vychování vzdělanoů a lidu, — to je to,
čeho je zapotřebí. Dejte lidu i vzdělancům sílu
mravní z Krista plynoucí, o kterou jste jev osud
ném poblouzení oloupili. Pak přestanou ty pod
londné parcellace. Pak se můžete dočkati že lid
zanechav štváčů se sejde a zvolá, jeko 1866 na
Bezděze: Jeden politický národ jsme, ale jazyk
jeden druhému nebéřeme.

A to aby i čeští vlastenci uvážili, snažně
prosím. Mají-li, jak nedávno dojemně starosta měst
pražských řekl, slavnostně zahlahboliti zvony na
Vyšehradě a na Hradčanech a hlásati, že král
český jede si pro korunu svatého Václava, — to
asi uebudenikdy v království proti sobě
rozděleném. Jen království sjednocené může
se toho dočkati, jen jeden politický národ toho
království bude jásati vstříc králi svému. — A
proto i doma odřekněme se všeho, co rozptyluje;
i doma zanechme pohanství, které vyhlazuje mravní
sílo z duší. Buďtež vnitra naše královstvím poko
je, a království sjednocené korunou av. Václava
přijde k nám dříve. A jestliže, jak doufáme, při
jde, pak tím více čítejme v dějinách zubožené
vlasti. Neboť právě ta „Bílá hora“ nám výetražně
volá: „Království proti sobě rozdělené zpustne a
dům na dům padne“.



Politický přehled,
Sněm království Českého sešel sc

opět v pondělí 26. března. Místodržitelství podalo
sněmu oznámení o zřízení Mtenostenských soudů
v království Českém. Poslanec p. Jan Jmreš a
soudruzi podali návrh na změnu zákona branného
v tom směru, aby: 1. praesenční služba snížena
byla na 2 leta u absolventů nižších hospodářských
škol i na jeden rok. z. aby úleva poskytnutá sy
nům rolnickým k práci nescho ných rodičů nebo
vdov, jichž jest k vedení hospodářství nezbytně
zapotřebí, přiznána jim byla i tehdy, když mají
bratry, kteří v povolání rolnickém nebyli vycho
váni. 3. aby osoby při zemědělství zaměstnané
povolávány byly k cvičení vojenskému v době od
listopadu do března. Dále podal pan poslanec Ja
roš návrh ve příčině podporování obilních skla
dišť. Poslanec dr. Nlámaa a soudruzi podali na
místodržitele tyto dotazy: 1. v příčině rozšíření
železničního viaduktu přes silnici jaroměřskou. 2.
v příčině poskytnutí pomoci maloživnostnictvu po
stiženému nezaviněně stávkou uhlokopů. 3. ve pří
čině odstranění stavidla a pilířů u erárního mostu
josetovského. 4. aby úřady farní byly povinny
bezprostředně zasílati matriční výkazy obcím za
účelem vedení matrik obecních a 5. v příčině
udržení v pořádku erární vojenské silnice, vedou
cí z Jaroměře k Josefovu. Posl. dr. Dyk podal
dotaz na nejvyššího maršálka zemského jako před
sedu zemského výboru ve příčině předložené osno
vy zákona zcelovacího. Týž poslanec činil dotaz
na místodržitele ve příčině odepření podpory v
nouzi rolníkům kokořovským.

Rozpočet zemský ma r. 4900 vyka
zuje dle zprávy zemského výboru, rozdané v úter
nf schůzi sněmovní, úhrnnou potřebu 45,563 378 K
s vlastní úhradu 3,559.762 K, takže se jeví scho
dek 42,003.616 K, posrážce“ zemského údělu
1,480.566 K, z osob. daně z příjmů zbývá scho=
dek 40,523.050 K. Zemskou přirážkou 55 proc.
k přímým daním v obnosu 65,841.814 K s vý
nosem 36,212.998 K, zbude 4,310.052 K. K uhra
rení tohoto schodku navrhuje zemský výbor vý
půjčku 4,500.000 K. Ale poněvadž dle osnovy
zákona vládou vypracovaného v příčiněprovedení
přirážky 20 h. ke státní dávce kořaleční z každé
bo stupně hektolitrového alkoholu připadne na
království České podíl 3,866.209 K, vyřídí-li však
zemské zastupitelstvo dotyčnou vládní předlohu
brzy a příznivě, není vyloučeno, že by se shora
uvedený zemský schodek o zvýšený příjem z vý
nosu chystané přirážky k dani kořaleční snížil a
že by následkem toho i navržená zápůjčka 4.500.000
K přiměřeně snížena býti mohla. | Rozpočet
se má povolit zatím na 3 měsíce a přirážky se
budou vybírat 55 proc.

Moravskému sněmu představilsevpon
dělní schůzi nový místodržite) hrabě Karel ze Ze
rotína. Jako rodný syn země slíbil stejnou spra
vedlnosť ke všem, podporu snahám smiřovacím a
by tak mohl prospětí k tomu, aby tato velice vy
vinutá země v ohledu osvětovém a hospodářském
vždy více vzkvétala. A což ohledu národním a
politickém? PoslanecŠílený a Seichert podali
návrh na vyvlastnění moravských uhelných dolů.
Na sobotní dvorní hostině, k níž pozváno bylo i
předsednictvo sněmovny, pravil císař dru. Janu
Žáčkovi, že poměry na Moravě jsvu pro smírné
urovnání obtížnější než v Čechách, že však pomalu
k positivnímu výsledku přece se dochází.

Sv. Otec Lev XEBE. přijalv pondělí Mo
ravany ve zvláštním slyšení. Z Moravy vyšlo světlo
křesťanství celému Slovanstvu, pokud se toto
udrželo, neboť slovanští pohané podlehli vesměs
nepřátelům. Papež přijal Moravany s otcovskou
láskou, žehnal jim i celé naší vlasti.

Vídeňský volební řád, kterýzabezpe
čuje křesťanským sociálům s antisemitům na rad
nici většinu, byl přes protesty liberálů 8 židů cí
sařem na doporučení vlády schválen.

Z bejiště jihoafrického. Všeckyan
glické zprávy o zmalátnělosti a rozptýlení se vojska
boerů jsou vylhané. Angličanům se vzdalo několik
set starců se starými puškami. Ty dobré si buři
zakopali a pro strýčka příhodu dobře uechovali.
Ladysmith a Kimberley je přes měsíc osvobozen,
maršál Roberts soustřeďuje se již tři r-děle v
blavním městě Oránska, v Bloemfonteinu, a ne
může z fleku, protože s tou pacifikací Oránska
to jde hrozně pomalu, a v severním Kapsku množí
se hollandští povstalci, podporováni jsouce bury
a všecky menší výpravy Angličanů proti nim potkaly
se s nezdarem. Generál French, který měl chytit
generála burského Oliviera s 15 děly a s asi 6.000
muži, prosekal se od Colesbergu a Bethulie se
věrně od Ladybrandu a Frenchovi buď nařezal
neb mu opatrné vyklouzl z nalíčené pasti a nyní
nalézaje se v úplném bezpečí, postupuje na sever
v Winburgu a ku Kronstadtu, kde generalissimus
Jaubert s hlavní mocí burskou velice dobře se byl
opevnil. Jaubert ani z daleka jestě v posledních
dnech nemyslil, že by Aogličané mohli od Kron
stadu postoupiti k řece Válu a zmocniti se odtud
Johannesburgu a Pretorie. Naopak doufal Jauhert,
že brzy učiní zase návštěvu generalovi Bullerovi
v Natálu; 20.000 burů prý hájí průsmyky v dra
čích horách. Na neštěstí podlenl statečný Jaubert
chorobě žal dkové a zemřel v úterý. Generál Kit

chener nemůže osvobodit Mafeking, kde hladem
mořeni kafrové se proti běcholům bouří, neboť
musí čeliti povstalcům při dráze jižně od Kim
berleye k de Aaru. Plukovník Plumert byl severně
od Mefekingu v Bečuánku poražen a generála Ga
tacra stihla asi také vážná nehoda, protože o něm
Angličané ničeho neví. Podivná zvěsť dochází
právě z Bloemfonteinu. Maršálek Roberts prý se
setká s cbotí svou v městě Kapském. Nedoststek
konfa potravin brání Angličanům patrně na postupu.

BESÍDKA
Když muž činí závažný krok v životě, ptá

se: co pak mám říci? — žena všěsk: co pak si
obleknu?

Tato otázka, tento ženský Rubikon očekává
rozluštění svého právě teď, kdy se dostavili neo
mylní poslové jara: skřivánci, vlašťovky a zváště
pestrobarevní redakční motýlové,

»Co pak si obleknu?« — tato otázka tane
teď krásným hlavičkám všech upřímných a věr
ných Češek, neboť na vzkříšení musí se přece kaž
dá dáma, každá slečinka objeviti v kostele a na
náměstí v nových šatech.

Toť se rozumí, že české vlastenky kupují
všecko u Čechů a že v Hradci již po čtrnáct dní
si prohlížejí všecky naše České a křesťanské dámy
výkladní skříně v osvědčeném, solidním a stsrém
obchodě pana Jeřábka, že se těší z rozšíře
ní závodůfešáckéhopana Stanislava Jiráska
a paní Horové a že s dychtivostí očekávají,
jaká překvapení je očekávatí budou po 1. dubnu
v nádherně zařízené výkladní skříni a elegantním
krámě novém snaživých mladých obchodníků
pana Hromady a Petra Kopala, který poznav
všestranně praxi v obchodech velkoměstských a
zde u Fišerů ochotně slibuje vyhověti všem po
třebím doby a vkusu v nejrozmanitějším výběru.
Vyhověti kupujícím damám, ukázati jim všecky
novinky, které by jejich srdce i oči potěšiti mo
hly, bývá prý sice velmi obtížno, ale mladí, sna
živí obchodníci, kteří si hledají teprve vavříny, ti
se zajisté vynasnaží nakupující dámy plnou měrou
uspokojiti.

A který pak mladý a snaživý obchodník ne
chtěl by se státi aspoň v menším vydání Worthem,
který z malého příručího a obchodníka vyšvibnul
se na krále mod?

Monsieur Worth byl od dam eleganíního
světa zbožňován i obáván jako čarodějník, neboť
on měl sílu tajemnou, proměňovati ošklivost v
krásu a dávati damám půvaby, které bez něho
by nebyly pobnuly žádné srdce.

Bez Wortha není možno mysliti si přepych
druhého francouzského císařství. Damy Wortha
zbožňovely a vychvalovaly. Ovšem Worth to byl,
který půvab něhyplné ženskosti zvýšoval, nedo
statky její zakrýval, nedokonalé zlepšoval, tělesné
vady harmonicky zaokrouhloval, vůbec i z ne
hezkých činil hezké bytosti. A která ženská by
mu nebyla za takové korrigování přírody vděčna,
která by ho nezbožňovala? Krásky druhého císař
ství Wortha zbožňovaly, ale také se ho bálv,
Worth i vůči nejvznešenějším damám zachoval si
jistou přísnost, někdy si zahrál dokonce i na
drsného a nepřístupného. Co to bylo strachu, běd
a nářku, když ten ukrutník se zdráhal některému
nápadnému nedostatku forem svým uměním ku
pomoci přispětil A jaké to štěstí, když se dal vd
velmožných princezen, vévodkyň, markýz, hrabě.
nek, vikomtek, baronek a bohatých měšťanekupro
siti a obměkčitil

Worth, který rozhodoval o kráse a ošklivosti
okem znaleckým, byl důvěrným rádcem dam. Ná
sledkem svého povolání počítal se k tém mužům
před kterými ženy nemají žádného tajemství.
Worth byl narozený v Anglii a jako mládenec vstou
pil v letech padesátých do jednoho obchodu střížní“
ho v Paříží. Aby se stal králem mody, k tomu
měl přirozené vlohy. Již jako mladík měl zálibu
v nádherných látkácha cítil v sobě rozkoš, mohl-li
je aspoň rukou pohladit a leskem jich se potěšit,
V Paříži vynikl brzy uměním a vkusem, které se
zlatem vyvažují, vystavovati vkusně ve výkladních
skříních látky. Koncem r. 1859 zařídil si v ulici
ede Ja Paix« damský závod, který téměř rázem
dobyl si srdcí žen, Kněžna Pavlína Metternichová,
kterou pak následovala císařovna Eugenia a jiné
dámy, ctily v tomto krejčím raffinovaného umělce,
který dovedl nejen tělu dam přiměřené toilety
tvořit, ale který nevyčerpatelnou a šťastnou fan
tasif dovedl nové látky, modelly a ozdoby vy
mýšlet. Worth byl neobmezeným pánem mody,
on neznal odporu, jeho vkusu se musely bez pod
mínečně podrobovat císařovny i královny.

Worth si zřídil při svém závodě nesmírné
dílny, v nichž zaměstnání byli umělci a přes 800
dělníků. Zde se tvořily a vymýšlely velké toilet)
— toilette ď apparte. Worth sám pracoval a opra
vovel modelly, všady radil, povzbuzoval, přemý“
šlel, zlepšoval. Co bylo od Wortha, to bylo
—chic.

Worth zemřel před 5 lety jako milionář,
Přejeme soaživým českým obchodníkům, aby v
našich městech ovládly modní daroskéi panské
závody aspoň v malém, jak to činil Wortb ve vel
kém. Worth byl vzdor své zámožnosti dobrým

vlastencem a pro svou solidnost byl mužem vše
obecně váženým. Takovému vynikajícímu živnost
níku nemohla nesolidní konkurence nikdy čelití,
ba nemohla se na něj ani odvážiti. A proč by se
nemohlo totéž státi u nás? Což musí u nás vel
ké modní a toiletní závody, které šaty pro dámy
i pány exportují vs velšém a ovládsjí i naše trby
patřiti jen nečechům a nekřesťanům? Proč ztra
uli čeští obchodníci modní a konfekční obchody
z rukou? Protože nebyli dosti podnikaví, ochotní
a úslužní, protože nestáli o to, aby vyhověly po
žadavkům a vkusu oskupujících.Čo ztraceno, dá
se včak dobýti. Snaživí čeští obchodníci a živnost
níci a naše vlastenecké dámy mají šťastné rozlu

ní této velké národohospodářské otázky vrukou.

Konferenční duchovní řeči
bude i letos v kathedrálním chrámu Páně

JE nejd, pan bískop Bdrard Jan Nep.
e sice pro obojí pohlaví a všecko obyvatelstvo

vmeděli květnoudne . . . . 8. dubna,
v pondělídne.. . . ...... 9. dubna,vúterýdne -<<+. 10.dubna

OP*> vždy o 6', hodině večer. <“

P, T. pány dlužníky
prosíme o vyrovnání nedoplatků, které
dosahují tři tisío zlatých! Kdo ne“
vyrovná dluh aspoň za rok 1898., tomu
zastavíme zasýlání lístu a budeme právní
cestou nedoplatky vymáhati.

Drobné zprávy,
Jeho H. nap. Edvard Jan Br uych,biskup královéhradecký, ráčil Jednotě česk. katol.

učiteletvo“opětně 40 K darovati.

((Hraběnce Lenayové, bývalékoranníprincezfé Štěpánce, odepřel královský její otec užívati
tit.1 královské Výsostí a princezny Belgické, protože
prý hraběnka Lonsyová uzavřela proti jeho vůli sňatek
nerovný.

+ Fleriam Zlemialkowski, účastník
polského povatání,r. 1840 pro velezrádu k smrti od

souzený, rý pak byl 16 let ministrem krajanem
pro Halič, zemřel v úterý.

Diecésní jednota cyriilská v Hradel
Králové koná v pondělí dne 9. dubna 1900 o6.
hodině večerní v místnosti spolkové v Adalbertinu
výroční valnou hromado. Program: 1. Zprávy
fankcionářů. 2. Volba sedmičlenného výboru, dvou
náhradníků a dvou rovisorů účtů. 3. Volné návrhy.
P. T. členstvo se zve k hojné účasti.

Úmrtí. V pátek dne 23. březnazemřelav Krá
lové Hradci paní Anna Balíčková, soukromnice.
O vychování svých dítek v ducho vlesteneckém sta
rala se pečlivě, Dva synové jsou učiteli, jedna dcera
je při poště. V damských kruzích sdejších těšila se
svěčnělá 62ti letá paní oblibě a vážnost. Tělesné po
zůstatky zvěčnělé byly v neděli po půl 4. hod. odpol.
k věčnému odpočinutí na hřbitově pouchovském za ve
likého účastenství lidu oloženy. — Pan J. Vondra
starší etrojmistr ve zdejším pivovaru, věrný a poctivý
pracovník, zemřel zde v povdělí. Čest jeho památos|

Pan dr. Edvard Grégr mlavilv neděli
na Mělofka o politické situaci; toť se rozumí, že rá
dikálně, Byl pro oposici nejostřejší a pro obetrukci.
Poslanec prý neamí provosovati svou polítiku vlastní,
nýbrž má tlomočiti přesvědčení těch, kteří jej zvolili,
Protože chtěl p. poslanec Grégr zvěděti mínění voličů
o politické situaci a o vídeňských koufer-ncích, před
stavil se voličům. Škoda, še ten dobrý, starý p. Grégr
teprve jako ti páni radní v Šildě vychází moudřejším,
když jde z rady, ineš-li, když jde do rady. Dříve ne
věděl jak to má chytře narafičit, aby občanům pro
spěli. Pan Grégr se voličům před zasedáním říšské
rady a oroláním puoktečních konferencí vepředstavil,
do konferencí nešel, ač tam měl bájit naše královatví
před parcelací a poškozením a proti brannému šá
konu sám žádné obstrukce nedělal. My méme sterého
pána silně v podezření, še ou pro obstrukci není a

nifest mladočeských poslanců k národu, aby si u al.
vlády neškodil a tak masil býti obstrukční onen ma
nifast vytištěn až v Lipsku. Pan Grégr tázal se na
mínéní svých voličů teprve v neděli, kyž jiš toho
nebylo potřeba, an jeho poslane'tí kollegové byli za
tím od obetrukce upastili a vídeňských punktací se
byli súčastnili a k mnobým ústopkům se avolili. Pandr.
Edvard Grégr realistickému i oportanistickémo křídla
v mladočeském klobu vyčinil, až s nich peří i chlapy
lítaly — ale dobrácky dodal, že kafdý s nich je po
otivývlasteneca myslítoopřímněse svým
národem! Pau Grégr sice do Vídně nejezdí, je mu
pomádou, co se tam děje, ale on Čte aspoň noviny 8tak
se přece časem něčeho dozví. Pau Grégr se prohlásil
opět pro státof právo s samostatnosf Českého královetví.
Obé poškodili prý nejvíce ti, kdož hnali český národ do
řěské rady. Pan dr. Grégr patrně jeu z rostržitostí
zapomněl volič dodati, še on hnal poslance do říš



aké rady beze všech podmínek a záruk sám nejvíce
a le om podal na říšské radě « poslancem Blavíkem
Bávrh Da savedení všeobecného rovného hlasovacího
práva, kterýšto návrh podporuje » upevňuje především
eentralismus a říšskou redu s který pak samostatnosti
semí a českému státnímu právu sesadil ránu smrtel
pou. Pan Edrard Grégr byl ovšem také pro Gaut=
schovo jazykové nařízení, které ve skotečnosti rozdě
Hlo České království ve tři jasyková pásma a díly
jiš před 2 lety. Pan Grégr prozrazoje své politické
másory všdy několik let později « proto přichází
všdycky se svými návrhy a radami, kdyš již jest moc
pozdě. Pan Grégr je pro obetrakcí, ale připouští, že
on a jeho přátelé se mohou mýlit! a že by obstrukce
proti vládě byla selhala. Pan Grégr mýlívá se od
Jakživa, on vlastně nikdy noví na čím jo a proto vo
ličám svým nikdy dobře neporadil a po našem ná
hledu přišel i teď s křížkempo fanuse. Jiné neštěstí
se v neděli na Mělníce nestalo,

Koncert Filharmonie v Hradci Kr.
koná ce zítra v sobotu 31. března a v neděli 1. dub
ma 1900 v městském Klicperově divadle za novšedně
ochotnéhospoluúčinkovánípí. Jindřišky Schulsové

Mařákor E virtuoskynaharfa, pi. inžyn.AnnyJančové a sl. pěveckéjednoty „Elišky“

gramem po oba dny) sa řízení 6- Nepeřeného,kaitsle Filbarmonie. Program: 1. Dr.A. Dvořák op.
107. „Vodník“, symfonická báseň pro velký orchestr.

2. Jan Brahme op.17. „Písně“ proženský sbor 6průvodem dvourohů a harfy: a) Štran harfy roslóbá se
svok. b) Píseň od Schakespeara. c) Zabradník. d)
Kvil, děvo, s vicbrem. 3, Ferd. Hummel: „Fantasie“
A-moll pro harfa. 4. Ed. Grieg op. 30. „Před branou
klášterní“. Pro ženský sbor, solo sopránové, solo al
tové, varhany s velký orchestr. 5. L. v. Beethoven
op. 67. „Symfonie“ C-moll. a) Allegro con brio, b)
Andante con moto, 'c) Allegro, d Allegro. Orchestr
čítá 70 členů. — Varhany s továrny Al. H. Lhota.
Začátek v sobotu o půl 8. hod. večer, konec o půl 10.
hod.; v neděli o 3. hod. odpol., konec o 5. bod. Ce

n míst: Lode 12 K. Křeslo a I. tribuna 3 K. Sedadlo v přísemí 1:60 K, poslední tři řady a II. tribuna
120 K. Místa k stání: Parket 80 h (studentský a
Gernisonní lístek 50 h', parterre 20 h. — P. T. při
spívající členové mejí vstupenky na všechna sedadla
za poloviční cenu. Rozbor skladeb na koncertě pro
vedených 30 b. Předprodej lístků obstará s ochotou
p. Jaroslav Peřina, koihkapec.

Regaiem za Anežka Hrázovu daly
slonfiti ve Vídni křesťanské puní, nejmobutnější to
demský spolek ve Vídni dne 29 t. m. ve třech ko
stelích. V Čechách sloužila celá řada kněží tichou
měl sv. «a zavražděnou nevinnou křesťanskou dívku,

na Moravě odeloužil jeden kněz dokonce deset měl
sv. a celá řada duchovních jmenovitě na Královébra
decku ujala se památky zvěčnělé dívky a pronásle
dované její matky, jíž jistá řada lidiček snažila 80
obviniti ze zločinu vraždy na vlastním dítěti, násled
kem čehož vykonána byla v domku Hrůzových v Malé
Věžnici i soudní prohlídka, ovšem bezvýsledné. Z vý
nosu poblednic dali postaviti manželé Toušilovi kříž
na místě vraždy v lose „Březině“.

Mikaláš Damba, vynikajícípolitik a prů
myslník ve Vídni, raněn byl v Budapešti mrtvicí,

Tržnice královéhradecká s usnesla
vystavovati v Kutné Hoře, neboť Katnohorští obeslali
r. 1899 též četně královéhradeckou výstava. Žádáme v
sájmu dobré pověsti našich řemeelníků, aby Katno
horskou výstavu co nejčetněji obeslali, zač je také
žádá za tím účelem zvláště zvolený výbor. Každý ře
meslník bude vystavovati v tršnicí samostatně, ale na
venek bude vystupovati naše tržnice jako celek. Pod
mínky obeslání výstavy jsou velice příznivé. Poně
vadž reklama nebude řemeslníky nic státi a útraty s
vystavováním spojené budou společné,tedy účastenství
s Hradce bude na Katnohorské výstavé zajisté co
nejčetnější.

Přednáška v tovaryšské jedmeotě.
Y neděli dne 1. dubna b. r. bude přednášeti vdp.
prof. Veverka „O štěstí“. Žačátek o půl 3. hodině
odpoledne.

Nešvar. V stromořadí v Pětidomech lešel ve
středu v poledne slušně oděný člověk v úplném bez
vědomí ve stromořadí. Děti šli ze dkoly a sta dělníků
s Hradce i do Hradce a nikdo se ubošáka v té psotě
neujal. V policejní exposituře, která wenalézá naproti,
rovněž nikdo nebyl. Jak snadno mohl býti zmařen ši

vot čověka, který patrně omdlel anebo náhle onemooněl.
Vedle chodníků na Pražské Před

městí vedoucích nalézají se hromadypísku, pa

trně jn i. tou příčinou,aby jedeší odplaval. anemohly we pískem ti c a očiniti
nehddným

Ze sondní símě. ObchodníkB. Čejpa s Boh
dašína, který udal, že židovský obchodník v Náchodě
Kohn eprovodil se světa svou služka, která pakbyla
nalezena utopená, odsouzen byl na 15 měsíců těžkého

(se stejným

" O„Devětě šidě“ konstatovalijemevěse připojila ke gratulantům — panu vi,
če sle za to trhá biskopa Brynycho.Projev 0 jazy:
kových nařízeních prý učinil — a to prý je rozhodu
jící — po obsasení křesla arcibiskupského baronem

Škrbenským. — K tomu jsme dodali: Kdyby p. Hajn
v Osvětě lidu sprostě nelhal, nešpínil a nepřekrucoval
dle vzorů novinářských šmoků vídeňských, tedy by
musel dle pravdy říci, že „Obnova“ i biskup Bry
nych vystupuje proti křívdám vídeňské vlády i Něm

stejně důsledně a rozhodně již po léta. Oposičníky,
kteří mají odvahu říci přísnou pravdu přímo do
i nejvyšším, ty přece mepovýšují. Tot snad každý

litický hlupák nahlédne, jenom ne „chytrák“ Hajn
8 jeho Osvětažidů. „Osvěta lidu“, ta vládě a židům

' Ooposiciovšem nedělá, ta trhá jen obhájce českého li
du, upřímné jeho rádcea přátele, svláště jsou-li roz

bodní katolíci, — Čtenáři „Obnovy“ a „Osvěty lidu“
očekávali, še snad „Osvětašidů“ sdrtí „Obnova“ dů
kasy, še p. biskop Brynych nebyl ne jičínském gymna
siu, v semináři, jako kaplan, katecheta, professor a
kanovník všdy roshodným hem, de před 7 lety,
když mu jako novému biskupovi spolky hradecké dě
laly dostsveníčko, neprohlásil se se vší rozhodností

pro český státoprávní program a že neřekl, že by povašoval za nejšťastnější chvíli ve svém životě, kdyby
mohl při korunovaci J. V. ofsaře Františka Josefa I.
za českého krále assistovatí, še na katolickém sjezdu
r. 1807 v Hradci Králové neproblásil se se vší roz
hodností pro p českého národa, z něhož pobel,
čtenáři snad očekávali žeje lež, že do Vídněhřímal, že tam
my Čechové nejemo milování a že v Čechéch nebude
dříve pokoje, klida a smíra, dokud Čechům se nedo
stane svatých jejich práv — Bohem, historickým prá
vem i novými zákony jim saručovaných. Čtenářisnad
očekávají, še „Osvětašidů“ aspoň pokusí se o důkas,
že biskap královébradecký couvi před výbrůžkami la
novských Wolfianů, že neprosadil a neopatřil tisícům

trutnovských ů české katolické bohoslušby. Ale
o tom všem „Osvěta šidů“ ani nemukla, nebylas fo
podatii jem stín důkasupro svá drsá tursení,
hlásajíc po léta, še biskup Brynych je Němcem,
še nadrbuje jim a vládě. „Osvěta šidů“ věrna tak
toe šmoků novinářských, hází jako brasilský smra
doch po svém pronásledovateli podezřívání,kal a špí
na. „Obnově“ prý ponechá kšeftování s rituelní vra
šdou i spůsob její polemicky. Na to odpovídáme:
„Obnova“ nekšeftovals ani šidy ani zásadami jako
„Osvěta židů“ a tvrdí-li tato, že neslouží židům, tedy
toto tvrzení je v Králové Hradci k popukání a každý,
kdo „Osvěta židů“ čte, se tomu směje. Coš nedostalo
se v nedělní schůsi „Osvětě židů“ od jednoho žida
veřejné pochvaly a vděčnéhoumání sa fo, še ona
jediná s listů hradeckých hájí sájmy šidovskéh

Což ji tedy titul „Osvěta didů“ nepatří plným právem
T Mořicích zešílel mladý český sochař B,

Maixner, syn solavnéhomalíře Petra Maixnera.
Advokáti hrozí atávkou. Zástupceadvo

kátní komory Jvovské navrhl v pondělí na sjezdu advo
kátu ve Vídni, aby k vůlí známým výnosům našehu
přítelička, odborného náčelníka Kleina zahájili advo
káti stávku, Uvidímel

Svůj k svému, Maďarky a Češky.
Bývalá paní mistrová Hegedůsová pozvala maďarské
pení vyšší společnosti k úradě a podpoře maďarského
průmyslu. Minist. radové činili jim výklad o notnosti,
aby dámy již s vlastenecké povinnosti poznávaly, oce
ňovaly a v moda uváděly průmysl domácí. Maďarské
paní ihned utvořily výbor, jenš za účelem tímto po
vede agitaci za heslem „Svůj k svóma“. A naše dámy?
Takových „hloupostí“ 8i neválmají; jen k židům jdou
pro vše a koupí vše, ať ei to má vignetu německou
nebo tatarskou. Zmínili jeme se jiš jednou o podob
ném zvláštním úkazu u nás výhradně avěta dámského
se týkajícím. V národně ohroženém Králové Dvořenad
Labem působí za neslýchané konkurence, s jakou za
pasiti musí v Čecháchi na Moravě, jediná a pro kra
jina velmi důležitá továrna na vlnu, bavlnu a umělé
hedvábí, náležející pp. Zlatníka a Tlapákovi tamtéž.
Je to jediný český závod toho druhu a výrobky jeho
rovnají se všem jiným ani ony nevyjímaje, jež jsou
označený bůhví kým značkou „D. M. C.“, kteráž jest
damám českým přímo spasitelnou. A naše dámy?
Sotva že o závodě vědí! Kupují výrobky židovsko
německé pro domácnosti, ano, dosud se jich užívá
téměř napořád i v — našich českých školách! A v Krá
lové Hradci? Stůjte hodinu neb dvě před obchody
střižním a jiným zbožím a pozorajte, v jakých krá
mech dámy vlasteneckých našich předáků a vzdělanců
kopují. Stejné stesky nás docházejí z Hory, Kolína,
Čáslavi, Jičína, N. Bydžova, Hořic, Rychnova atd.

Nákladní listy. K učiněnémudotazupo
dalo c. k. minist. financí výnosem ze dne 18. prosince
1900 č. 3967 následající vysvětlívku: 1.) Nákladní
listy zavedené nařízením min. obchodu ze dne10. pro
since 1892 č. €07 Ť. z. (: snějící na měnu rakouskou :)
shotovené v c. k. státní tiskárně nemohou dle vyhlášky
ze dne 19. října 1899 č. 208 po 81. prosinci 1899 pou
divány býti a mohou dle nařízení minist. financí ze
dne 13. listopadu 1899č. 230 ř. z. do konce března
1900 za novó blankety vyměněny býti. — Totéž platí
o soukromých nákladních listech s roka 1892. — 2.)
Naproti tomu nákladní listy a sice i soukromé i ta
kové, které c. k. státní tiskárnou zhotoveny jsou, za
vedené nařízením minist. obchodu se dne 10. dubna
1898 č. 48 ř. =. opatřené ještě kolkovou známkou na
rakouskou měnu znějící,mohou bez závady pou
žívány býti vzdor tomu, še jsou zavedeny tytéž ná
kladní listy znějící na měnu koranovou a tudíž vý
měna takovýchto s roku 1898 pocházejících blanketů
sa blankety ve měně koranové nenastává. —

tv. Otec a hmutí křesťansko-seci
úlmí. Dle římských správ považuje se list pa
Lva XIII. k piemontským biskupům za přísnévolání
k pořádku na adressu křesťanských sociálů. Papež si
přeje socialní akci ve smyslu své encykliky „Reram

se díti pod vedením biskupů, jimě kněží i laikové jsou
úplnou poslušnostípovinni. Sv. Stolice chce tímto va
rovným hlasemz křesťansko-sócialní činnosti odstra
niti všecky čivly, které si dávají zdání, jako by pů
sobily ve emyslu učení papežova na poli socislním,
jejich tendence slouží však agitaci, která se nemůže
pokládati za akci k udržení pořádku.

Počasí pro dubem označujep. rybní a
hospodářský správec Kratochvíle v první polovici mě
síce studené a sachó, v třetí části měsíce mlhavé s
ostrým vítrem a mrasem, pak mírné počasí a teplo,
které vyjímaje první dny přetrvá selý měsíc květen.
V druhé polovici června bade prý horko s dešti,
v červenci pak sucho a borko, vyjímaje deště v
drohém týdnu. Srpen prý bude míti nestálé počasí,
svláště v drahé polovici. Jiný jibočeský hospodář
prorokuje, že bude srpen slanečný a parný, šně pěkné,

suché a bobaté. Bude to tedy jsko ze proroka Fialy.
bude pěkně, sle deštník si musíte vzít!

Vděční žáci Bývalídáci zdejší chla
školy, K. Vaosk a K. Štolba, horliví ministranti, da

rovali na fobřeby ro kapli školní onen £%K, tento1 K. — Mimoto daroval dp. Josef Klepl, kaplan vo
Velíši u Jičína 2 K. — Zaplat Pán Bůb! — O lask.
milodary prosí Jan Černý, katecheta.

Záružení českých zemědělců konalo
v neděli v Praze valnou schůzi, na níž nvedeno, še
sdružení roste, počet členů jest 10.000. V resoluci
protestaje ne proti dělení království českého, žádá 00
rozšíření právomoci sněmn našeho, sestátnění dolů a
přirážka na vývoz ublí i na minerální vody, zavedení
zemského pojisťování a zákonitých společenstvech rol
nických, ochrana zemědělství při obchodních 8 celních
smlouvách; projevuje se poslóze stesk, Že poslanci
upostili od nejkrajnější oposice a obetrukce. Přijat
návrh proti kartelu cukrovarnickému. Za předsedu
zvolen opět p. Kobr; do výboru mesijinými pp.: E. Prášek
s Řivoa, J. A. Prokůpek z Kntlíř, J. V. Markalous
s Třebosic, J. Syrový s Horek n. J., Antonín Hons
s Kovánce, J. Novovnýz Hlabině, J. Souhrada z Račio
a A. Zázvorka zeŠlapanic ; revisory účtů stali se Dp.:
F. Obaloupka z Lible, V. Novotný z Roztoklat a J.
Cerha = Prahy.

Drobná obrana.
Jak dobře se mají církve v Ra

kousku. Ev. Církevník oznamuje, že evanjelíci
Juteránští mají již v Trutnově samostatný farní
sbor. Ku kazateli tobo „sboru“, řekl prý (dle ev.
círk.) pan místodržitel: „Úřady mají se ke kato
lické i evangelické církvi úploč nestranně; litoval
by velmi, kdyby někdoměl nějakou tvrdosť za
kusiti“. Katolívi čeští prosí za odpuštění, jestliže
se oumělují na nějaké ty tvrdosti, jichž se jim
dostává, opozorniti. — Neudělení práva veřejností
jubilejní škole měšťanské byla tvrdost, která by
nejlépe mobla se vyznačiti staročeským příslovím:
Já do tebe chlebem, ty do mně kamenem. —
Další jedna tvrdost pobouřila katolíky v Opočnici
u Poděbrad, kdež jim pan biskup postavil kapli,
pro kterou oni mají opatřiti ostatní potřeby. V tom
též čase, v kterém trutnovští protestanté doatali
na svůj chrám 400 zlatých, obdrželi opočničtí ka
tolíci odpověď, že se jich prosbě o příspěvek na
kapli — nevyhovuje. Škoda, že při tom nebyl
pan místodržitel, když to Opočničtí přijeli zvěsto
vat do Hradce p. biskupovi. Byl by slyšel řeči,
bobužel vinou vlád vídeňských, „ne více neob
vyklé“. — Jiný případ měkkosti úřadů ku kato
líkům přinesl vídeňský Vaterland v tyto dny.
V Gruntě u Kutné Hory je filiáiní kostel, který
má přes 200.000 zlatých jmění. Od roku 1849
jedná se tam o zřízení 'ary, a stále a stále jdou
od úřadůnámitky. Katolíci i s biskupem
jsou jižna poaměchhelvetům, aleměkkost
nechce se dosud ukázati. A to se děje v Čase,
kdy evanjelické fary a kostely nejen v německém
území, ale i v českém se slaví a zřizují, v českém
obzvláště v král. hradecké diecési k. p. Chrudim,
Kutná Hora, Pardubice (v Hradci Král. je proto
spolek) atd, — U Lanškrouna je poněmčená ves
nice Dobrouč (nyní Ditterabach). Lid německý je
tam upřímně katolický, na faru si sám vše dal.
Ale táhlo se též leta, až poslali panu biskupovi
protest, v němž pravili, že jak vidí „na víře ne
záleží“. Komu, že nezáleží, nechci říci. Ten pa
mátný spisek poslal p. biskop J. E. p. ministrovi.
A hle! Ačparagrafy všecky vyplněny nebyly, změkly
úřady tak, že se bez zhotovení základací listiny
fara smělavypsati a obsaditi. — Ina! U Lanškrouna
jsou Němci, u Kutné Hory Češi. — Odporoučí se
laskavé úvaze.

Ponf do Říma nelíbí se luteránskému
Evang. Oírkevníku a volá: My víme, kam nás Řím
zavedl atd. s hroznou kalafůnou a bengálem. Ev.
Církevník nechápe ovšem písem svatých, 8 kte
rými se tolik chlubí. Neví, že tam je Petrova
nejvyšší pastýřská moc zcela jasně vyjádřena. On
ale neví taky o protestantech, kteří přemohšepřed
sudky vydali svědectví pravdě, že Řím(papežství)
— byl pramenem a střediskem kultůry všech evrop
ských národů. On neví, že katoliciem je základem
a pramenem vzdělanosti i českého národa, a že
„Řím“, papež, Araošt z Pardubic, Karel IV. při
vedli Čechy až na vrchol vzdělanosti, — Za to
však my víme, že „církevníkův“ luteranismn8 „z8
váděl“ nás do Němec, a do země naší čím dále
tím více němčiny přiváděl. My víme, že n. p. v
knibárničkách českých pánů i měšťanů v 16. sto
letí nalezaly se německé knížky luteránské a
že se tím české vědomí z měst i hradů ztrácelo.
My víme však ještě více. My víme, jaký příval
nemravnosti — chlastu a smilstva — valil se s la
teranismem do vlasti naší, obzvláště mezi šlechtu.
My víme, že sám Komenský luteránskou církev
jednotou německou nasývala že jí v svém
Kšaftu píše: Za dědictví tobě odkazuji řádu více
než ho máš a kázně spořádanější a lepšího rozumu
při artikuli (článku) o ospravedlnění bez tak ha
nebně slé jebo užívání, jakéžse přisynech
tvých rozmohlo. (Kčatt 18, 16.). Míní tím neprav
divé a záhobné učení Lutherovo, že k ospravedl
něníodhříchůpostačíjen víra, dobrých skutků,
še třeba není, zčehož tak hanebný úpadek



mravů nastal, že Lutber sám při konci života na
spoustu jeho „ovanjeliem“způsobenou naříkal. Tam

pávové, zavedlo nás německé luteránství, a až na
Bílou hora německá protestantská jednota dovlekla
nás revolucí proti zákonnému králi. A že přece
Ještě jsme, to jest tím, že příval německého pro
testantství byl zastaven návratem „k Římu“. A
bude li národ náš i přes opětné mu prušáctvím
brozící nebezpečí zachován, to 8e zase nestane
luteranisem, ale katolicismem. A proto ponť do
Říma, jest poutí k pramení pravdy, osvěty a vzdě
lanosti naší, A živější přiloutí k „Římu“ jest brásí
proti Prušáctví. A obrození ekleslých nyní národů
v obledu náboženském nestane se luteranismem,
který je již zříceninou, ale znovuzrozením kato
lického smýšlení a života. — A poněvadž mnohý
člověk jednou za Čas rád si někam vyjede neb za
putuje, myslím, že o mnoho moudřeji jedná, kdo
do Říma plného památek původního křesťenství
a pomníků staré i nové vzdělanosti putuje, než
když jistí luterové putují na Wartburg obdivovati
se kaňce na zdi tam dosud zachovalé, jež vytryskla
s kalamáře Lutherova, kterým hodil po čertu.

Zvěsti z východních Čech.
Okrašlovací spolek ve Svobodných

Dvorech uspořádal 25. března v hostinci p. J. Sme
tany pěveckohudebně deklamatorní zábavu za laska
vého spoluúčinkování ctěných dam, slečen L a B.
Balcarových, sl. K Ludvíkové, M. Šoubové, M. Polív
kové a p. učitele Pášmy.

Z Nechanicka. Jest bolnopodívatise, jak
po celé již tři týdny — od doby, co elezl sníh a na
stala obleva — rozlévá se říčka Bystřice po celém
okresu od Krátonoh u Chiamce počínajíc až k Sově
tieům u Hořic, tvoříc jak se říká jedno Labe v celém
nižším položení poblíž obcí a v některých obcích ea

mých, zejména pak u Krátonoh, Pachlovic, Bohárny,Kunčic, Starých Nechanic, města Nechanic, Lubna,
Sopovic, Tůně, Sobětuše, Třesovic, Mokrovous, Doha
lic, Sádové a Povětic, v nichž vytápí jednotlivé živ
nosti. tropíc na poli nezměrných velikých škod, od
nášejíc krásnou prsť z polí, zaplavujíc a odplavajíc
nejen laka, nýbrž i oseté ozimy, přerývajíc a činíc
neschůdnými a nesjízdnými jednotlivé silnice. To se
děje nyní a co, když přijde větší voda na jaře a v
době senoseče? Tu teprv natropí voda obromných
šked. Říčka, jsouc zanešená, úzká, neupravené, kli
katá, vystoupí ze břehu, podkalí seno na stojatě, že
je při sklizní samé bahno a kdyby se nevymlátilo
ani potřebno nebylo, je-li již posekáno, odplaví je ně
kdy nadobro, neb je tak vymočí, že má menší cenn
než špatná sláma. Pozemky — role i laka — jsouce
nízko a okolo řeky položeny, nemají ani pre spodní
ani pro vrchní vodu odpadu, trpí mokrem do té mí
ry, že na Jukách se klídí málo a kyselé bezcené trá
vy, na polích malé sklizně ani výrobní náklad nekry
jící, čili jinak řečeno pozemky tyto ohospodařojí se
se škodou. Jedinou výhodou je to, že se každoročně
následkem záplavy odepíše pár zlatých na daních! —
Jak jinak by tomu mohlo býti, kdyby říčka ta byla
upravena. Nočinila by voda škod žádných, louky mo
kré by se odvodnily a na povodňování upravily, role
ztrubkovaly (zrýhovaly), laka by skytala hojnost do
brých travin, pole pak sklizně o 50—+00 proc. větší.
A to vše při menších výlohách a menších pracích!
Celý podnik rozpočten na 931.063 z). A to: na úpra
vw vod v okresu 825.809 zl., na ostatní melioraci
105.294 zl. Na subvenci od země a státu by se ob
drželo: z částky 825 809 zl. 609, — 495.485 zlatých,
zčástky 106.254 2].409/, — 42.101 zl. úhrnem 637.586 zl.
Zbývalo by na súčastněné 893.477 zl, Z toho vypadá
na velkostatek Sádová 165.762 zl. Zbývá na malorol
níky 227.716 zl. Jak by tím získal okres, kdyby naň
přišlo darem 537.686 zl., mnoho-li by ei podílníci
mohli vydělati potahem a ruční prací! Zajisté, kdo
by byl pilný vydělal by mnohem více než by naň vypad
lo, tak že by meliorací ještě vydělal, aniž by ho toco
stálo. A iten, kdo by nic dělati a nic platiti nechtěl,
by každoročně vydělal, neb dnes kde zemská banka
s odboru melioračního k tomu účeli zřízeného půjčí
na tento podnik na 49, a '/,9, eplátky, by zajisté
každý aúčastněný více aklídil a veškeré škodě zabrá
nil, než činí úrok i se splátkou 4/,*/, a celý podnik
by se v 41 rocích zaplatil sám sebou. K tomu všemu
přiblíží nečinně rolnictvo uvědomělé i neuvědomělé,
obce i město Nechanice, orgány samosprávné, obecní
i okresní úřady zeměpanské, Jak lehce by se tomu
dalo odpomoci; jen trochu dobré vůle a pravého po
chopení! Vodní dražstvo pro okres Nechanický stává
rozpočet i plán je hotov a leží u zemědělské rady

pro královetví České v Praze a čekají svého vysvození nejen ty ubohé pozemky, ten pracný pláni
rozpočet, hlavně pak ti ubozí, trpící zemědělci. V ro
ku 1886 mělo býti započato s pracemi; tu při do
tyčné valné echůzi vyskytli ae různí, neuvědomělí,
nesvědomitými dílokazy „kazimíry) avedení rolníci,
kteří celé tak mnohoslibné užitečné dílo na dlouhou
řadu let uspali. — Nemyslím, že dílo tak užitečné
na dobro je pochováno, naopak mám sa to, že dříve
neb později jistě k uskutečnění příjde, šel jen oněch
škod, které tím aotyční majitelé pozemku utrpí a
ušlého užitku o nějš tito přijdou, než k uskutečnění
dojde! Bohu budiž šalováno, že oni kazimírové — dí
lokazi, věc tak dobrou na jistou řadu zničili a maji
telé říčce Bystřici blízkých pozemků každoročně o tak
veliké tisíce připravili! Což ae nenajde několik uvé
domělých, rozšafných, neohřožených rolníků, kteří by
se ku hlavnímu podílníka Jeho Osvícenosti panu Ja
mu hraběti z Harrachů vypravili, jej o opětné ujmatí
se a podporování věci pošádali, by konečně ku kýše
nému cíli dospěla? Snase této dopomahejš BůbI

| Od Sázavy = Dolme-Královicka.
Naši „příteličkové“ jiš se zaradovali, když viděli, še
„Obnova“ odmlčela se na nějakou dobu v dopisech
s Dolno-Královicka. Domnívali se ve své besmyšlen

kovitosti, že jsou příčinou toho surové namnoze oráš
ky a nadávky, jimiž Častovali neznámého jim dopiso
vslele a odkrývatele jich šmejdů, Potázali se však so
špatnou. Nejen, že hněv avůj obraceli na adressu
úplně nepravou, ale i to co mlavili bylo tek nesmysl.
ně, že tím jen do větší blamášže padali. Nechceme od
měňovati se stejným. Zanechámo všech osobních ná
jesdů, jako jsme činili dosud a nenecháme se vyvo
lati go své reservy, leč by ovšem míra napáchaných
nepravostí byla vrchovata. Pak alo budeme bezohled
ní Dnes chceme se zmíniti o jedné cestě, která lida
našemu tak daševně otupenému ne vinou svojí ale
cisí mohla by přinésti osvěžení a ozdravění. Řekneme
krátce jest to zřízení měšťenské školy v Zbraslavicích.
Víme ovšem, že tím rozčeříme hladinu shailého okolf,
sale není pomoci. Potřeba její jeví se měrou vrchova
tou. Celý Dolnokrálovický okres nemá jediné školy
měšťanské, hejtmanství Ledečské má jedna plnou v
Ledči, více nic a Kutnohorský školní okres respektive
hejtmanství má celé dvě plné v Kutné Hoře a neplnou
v Uhlířských Janovicích. A přece tento poslední má
11.400 dítek škola navětěvujících. Počet to zajisté ve
liký. Nedovedeme pochopiti, že okres ležící © Podvy
socku, které dává si jmeno kantonu nejprobudilejšího
tak zůstal zanedbán. Ledečskému a zvláště Dolno
královickému se nedivíme, tam prý nejráději zřídili
nějakou židovskou německou „rábinšalu“. Neboť fak
tam, že v českých Dolních Královicích může existo
vati německá dvoutřídní škola, naplněna většinou če
skými křesťanskými dětmi, povídá všecko. Divme se
pak tomo smalátnění duševnímu našeho lidu. Odkud
má bráti posily, povzbuzení? Náš rolník není tak
bobatý, aby mohl dáti synka do Kutné Hory, a tato
chudoba jest mu kletbou. Neboť kdo má dáti vycho
vati své děti, když nikdo se mu nepostará o blízké
a potřebné učiliště? Zbraslavice potřebují měšťanské
škely, potřebují ji pro své okolí a ony ji dostati mu
sí, protože mají všecky podmínky potřebné. Tentokráte
nenechají se odstrašiti a odraziti jako v akci o zaří
sování soudu. Celá jedna strana Posázavská tím na
bude prostředku k rozšíšení vzdělání, netknutá pa
nenská puda duševní našeho lidu se vzdělá a přinese
bojné ovoce. Používati ji budou moci žáci nejméne ze
40 venkovských tříd počítáno průměrně v třídě 80
žáků celkem 8300 žáků. A to čítáme třídy nejbližší.
Voláme proto k občanstvu našeho koutku: Chopte se
akce pro zřízení měšťanské školy v Zbraslavicích|
Jste tím povinni svým dítkám, jimš máte zabespečiti
duchovní i tělesné blaho. A to jim zabespečíle nejlé

pe pravým, ušlechtilým vzděláním. — Co se týče poávaných petic posl.Bartákoví „o směnu honebního
zákona“ připomíná ne všem, aby s nimi bylo pospí
šeno do otevření sněmu českého. Kde se tak ještě
nestalo, af se déle neodktádá. Pryč strach před ne
svědomitými kobylkáři!

Z Náchoda. SI. okreaní výbor přistoupil ku
spolku pro vystavení nového farního chrámu Páně v

áchodě jako zakládající člen s příspěvkem 600 ko
ran a složil 12. března prvních :00 K. Pan c. k. mí
stodržiteleký sekretář Karel Dostrašil, správce c. k.
okres. hejtmanství, stal se přispívajícím členem a roč
ním příspěvkem 24 koran. Kéž by tohoto zářícího
příkladu hojně bylo následováno, aby vznešený účel
spolku dříve docílen bylI

Z Chvojma. Vyšetřování ohledně utopené
složky M. Kamenické úplně zastaveno, neboť lékaři
zjistili sebevraždu a aenelesli na mrtvole nejmenších
stop zranění.

Ze Lhoty Jestřabí mKolína. Konečně
po 16 letech katolíci se vzmužili, aby shodili jho pro
testantské se šijí svých a konají přípravy k volbám
obecním. Ovšem není vítězatví bez boje a trpkosti,
Hned při „volném“ nahlédnutí do „vyložených“ se
znamů kladly se jim překážky. Starosta prý nebyl
doma, klíče prý má s sebou, nevědí prý, kde volební
listiny jsou vyloženy. Tu museli katol. rolníci dát sta
rostu hledat a nalezli ho u žida. Poslu jejich bylo
řečeno, že volební listiny jsou „vyloženy“ někde mezi
papírovým haraburdím na — almaře. Samo sebou če
rozumí, že musela býti podána reklamace, již rekla
mační komisse ovšem zamítla. Tato vyvolil si p. sta
rosta sám(!). Rekure proti rozhodnutí slavné komisse
podaný vrátil p. etarosta 8 tím, že není jeho povin
ností, zaslati jej c. k. okr. hejtmanství do Kolína,
aby si jej stěžovatelé zaslali sami! Chlapík, co?! Ten
zná zákon! Pán ten změnil si heslo spravedlivého a
poctivého protestanta Palackého: „Svůj k svému a
vědy dle pravdy“ takto: „Svůj k svému a všdy k ši
dovi“. — Když katolíci vytrvají v čestném boji, ne
mine je vítězství, když ne dnes, zítra jistě a jednou
začíti se musí. Strannické u nemravné praktiky 60
dlouho neudrží. Čtyři pětiny je u nás katolíků a to
liko jedna pětina evangelíků a židů a proto, kdyš ka
tolíci padnou, padnou jen úskokem a zrádou, ale pak
zrádce přibijeme na pranýř veřejnosti jakoži toho,
kdo by organissce naší jako katolík nedbal, neb své
lidi klepal. Očekáváme, še i pan Frant. Erben přidá
se ku řadám katolických voličů a že vymkne se z pout
jej ku nepatrné menšině víšících. Nevíme, co se mu

na samračeném pepíčkovi s fajfkou a na milost
paní židovce líbí! A ta myška, co shání hlasy proti
nám, opustí hned lodičku spuchřelou, jakmile uvidí,
že blíží se mohutné vlny katolických voličů. Naše
sbraně jsou a budou:zákon a spravedlnost a ne hru
bost, mračení se, plivání, harašení holí, úskoky, ode
bírání prací jinověrcům, msta — těmi ať zápolí jiní,
my byli jinak vychováni, Upřímnou radost máme, še
pan Karbanml. nemůže se jiš dívati na ten helvet
sko-šidovský karban, jejš odkrylloni před celou obcí
p. Sebeslav a ti potrefení ho — nežalovali. Nechť
pan Karban má všdy vzor jasný na sřeteli, který mu

zanechali jeho děd a strýc V. Erben,pogtird a zajisté neposkvrní nikdy zvučné jméno Karbanůa Er
benů jako řádných katolíků. — Zřídili jeme si sde

před 83 roky obraaný spolek a hned v jednotlivýchobefch povstali helvetší podkopníci s velkou hubou
na př. v Chrčicích s dvojotihodným nařísením, spolek
rosbiti za každou cenu; ti třesou pořád stromem ka
tolickým, práceee jim tu a tam daří, nějaká padavka
přece upadne. Smutné je, že lecjaký katolík šajnový
za helv. žíro neb fůrku neb jaternice slouží savilým

odpůrcům se hlásnou trouba; ve směra tom tlačí s
pořád do předu, aby se o ném v obci jisté mluvilo,
malý mlynář, takto obchodník koňmi, moc lacino. —
Páni hostinští a jiní měli by na zřeteli míti, že ka
tolíci je drží a proto bráti vády ohled na 20 bostí
katolíků a ne pořád a pořád se ohlížet na jistébo
evaogelíka, jenš tak dovede třeba půl hodiny nadá
vat, že ani se neopakoje. Však i to se změní, aš
správa obcí právem octne se v rakou rosbodných ka
tolírů. Aby se tak stalo, řiďte se, vy katolíci, heslem
Karla Havlíčka Borovského: „Vyhrožujte si mně, ša
lářajte mne, slibajte mně atd. — zrádoem přece ne
badul“

Zatčení pre urášku Veličenstvaa
rušení veřejného pokoje. PanFr. Hraška,
redaktor „Obrany lidu“ v Hořicích vycházející su
p. Karla Rathouskébo, člena obec. zastapiteletva a
předsedy záložny v Rychnově tištěného uveřejnil článek
„Pobádka pro staré v č. 6. „Obr. I“ se dne 26.
únore 1900, v němž zmíněné zločiny mají spočívati.
U p. redaktora Hrušky v Hořicích i v tiskárně pana
Ratbouzského byla 24. března dopoledne vykonána
prohlídka, oba jmenovaní zatčení a do vyšetřovací
vazby v Hradci Králové dopravení. Zpráva, že byli

páni spootáni řetízky je jak jsme vyšetřili úplně
vymyšlena. Po několikerém výslechu byl prozatím jen
p. K.Bathouzský z vyšetřovací vazby ve čtvrtek po

/ hodině odpoledne propuštěn.
Z Chradimi. Pečovati o politické i vše

obecné vzdělání lidu, poskytnouti mu odborného vzdě
láni, aby hmotnou existenci sobě zabezpečil, jsou
snahy zajisté chvalitebné i prospěšné. Mnoho však je
těch, kteří pro churavost, nedospělost meb stáří pra
covati a vydělávati nemohou, a přece potřeby savé
životní ukojiti musí. Stírati slzy vdov a sirotků, ule
vovati bídě ubohých, snah těchťo ašlechtilých podjale
se v městě našem konference sw. Salvatora, odbor to
spolku sv. Vincence s Pauly pro dobrovolné ošetřování
chudých v království Českém. Konference naše zahá
jila 8. prosince 1896 svoji činnost a mobla uděliti
chudině almužen a podpor v prvním roce svého trvání
z příjmů 6584 zl., v drahém 668 zl. a v třetím zo
730 zl. 92 kr. Mimo to má přebytek aktivní 919 zl.
47 kr. V roku 1899 podporováno bylo 2%rodin a nad
to 80 osob jednotlivých : někteří stále, jiní občas, jinde
zvláště eirotkům koupeno neb vyprošeno šatetvo. Od
maobých obcí i jednotlivců vyprošeny byly písemnými
žádostmi podpory. O děvče, kteréž na silnici v stavu
nejbědnějším bylo nalezeno, na třetí rok spolek pečuje.
Za mírný plat je zaopatřeno u dobré rodinyv Černo
vicích. Spolek pečuje při návštěvách o to, aby almušna
hmotná byla spojena s almažnou duševní, poučováním,
napomenutím neb pokáráním. V intenci také a dle
instrakce kuratoria konán byl spoludozor a pedago
gická výchova v městském sirotčinci, kde počátkem
roku 5, koncem roku 7 dětí ubytováno bylo. Ačkoli
konfarence nevládne velkými prostředky, opstřila pe
něžním darem chudému řemeslníku, otci četné rodiny
tolik, že mohl řemeslo provozovati a po roce stojí zde
již lépe opatřen; dvěma švadlenám vypomobla půjčkou
na delší nepatrné splátky, aby je vyrvala věřitelům
aš příliš nalóhavým; jednomu nazákovi dala konfe
rence za 7 zl. apraviti kolovrátek, aby sí vo avětě
výšivu opatřiti mohl. Protektorem našeho spolku je
nejdp. biskup Edvard Jan Nep. Brynych, předsedou
je p. c. k. soudní rada na odp. Štěpán Fiecher, místo

ředsedou je vdp. arciděkan Walter, pokladníkem dp.
Jos. Podhrázský a pokladníkem Jos. Zazánek. V loni
vydal spolek na potraviny, oděv, topivo a pod. 216 sl.
52 kr., na nájemné 127 zl. 86 kr., hotově vydal 191 sl.
02 kr., na sirotky dal 140 zl. 19 a půl kr.

Z Kutné Hory. Jek jsme již v jednom
s předešlých dopisů osnámili, chopila se „Měšťanská
Beseda“ sestoupivši z dosavadního výlučného stano
viska výborné myšlenky: „o pořádání lidových uni
versitních přednášek“ Zahájená akce šťastně skončila
a dnes můžeme oznámiti, že přednášky se v Kutné
Hoře konají od 24. břesna do o. května. SI. městská
rada propůjčila k nim hořenní sál Vlašského dvora.
Pořádek jest následující: 24. března přednášel slovat,
tof. Dr. Hostinský: „umění a lid“ ; 31. března prof.
r. Bráf: „peníze a měna“; 7. dubna docent Dr. Sche

rer: „hygiena dětského věka“; 31. dubna prof. Dr.
Máchal: „Dostojevskýa ruský román“ ; 28. dubna prof.
Dr. Woldřich: „Vliv vzduchu, vody a země na povrch
zemský“; 5. května ředitel Dr. Chytil: „o Rejskovi a
jeho účastenství při stavbě chrámu sv. Barbory.“ Kurs
počíná přesněo 6. hod. odpolední a bude trvati každá
přednáška hodinu. Zápisné ustanoveno jest pro celý
cyklus 1 zl., pro osoba 20 kr. Dělníci platí pro celý
cyklus 50 kr., jednotlivě 10 kr. Doufáme, že najde
snaha „besedy“ hojné přízně a že cyklus tento nebude

ledním. — V sobotu dne 17. t. m. vyhořel starý
otel „Pošta“, v něrš má „beseda“ savé místnosti.

Utrpěla pošárem také značnou škodu. Zejménaknihovna
požárem k Příčina jest neznáma. — Volby jsou

končeny. Zvítězilaopět vládnoucí strana, neboť k žá
uoucímu kompromisu bobutel nepřišlo, ač obec potře
buje klid, neboť na Kutnou Hora čekají četné otásky,
které potřebují mušů celých, rázných a rozšafných.

Zdražení obuví. Obavnícis RradceKrá
lové, Kaklen, « okolí a z celých severovýchodních
Čech vidí se nucení asdražiti cenu obuvi o 15%,. P,
T. obecenstvo šádají, aby nežádalo další práci na úvěr
a aby objednávalo přímo u mistrů, protože tovární a
jermareční výrobky obuvničtí mistřiopravovati nebudou,

"Tržní zprávy.
V BGredci Králové, dne 34. břesna 1900. 1 hl.

pšenice k 18-50—1880, šito k 10:80—10-70,
k 860—920, oves k 580—640, proso k 9:60—11-00,
vikve k 10-80—1300, hrachu k 16:00—1000, jáhly k
18*40—000, krap 16:00—40-00, bremborů k 8 80—3 20,
jetelového semínka červeného k V6:00—130-00,jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, máku k 33-00
olejky k 0-00—0-00, lněného semene k 8-80—36'00.
100 kg. titných otrab k 13-60, pěenié.otrab k 1300,
1 kg. másla k $'00—2-16, 1 kg.sádla vepřovéhok
1-16—166, tvarohu k 0-34—0-28, 1 vejce 5h.



První Královéhradecká továrna nábytku. x © Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
pRG*Illustrované cenniíky, rozpočty a nákresy na požádání franko. ">=S

G. K práv, Assicorazioni Generali v Terstu,
Založená roku 1831.

PT
Dovolajeme si tímto všeobecně známo učiniti, že jsme své

krajské jednatelství pro Hradec Králové a okolí,
uprázdněné následkem úmrtí pana TheodorafPeřiny odevzdali nyní panu

Františku Koutníkovi
Pan F. Koutník, složiv úřadní funkci, nadále věnuje se výhradně

obchodu pojišťovacímu pro náš ústav a sice ve všech odborech, totiž
v požárním, životním, skelním a doprevním, jakož i pěstovati bude
obchody sdruženýchs námi společností,totiž |, rak. všeob. proti
úrazu pojišťovací společnosti ve Vídni pro všeckydruhy
obchodnúrazovéhoa uherskoo krupobitní a akciovou spo
lečnost v Budapešti pro obchodkrupobitní.

Aby středisko východních Čech stalo se také střediskem našeho
obchodu, získali jsme pana

Rudolfa Koutníka,
kterýž do organisace krajského jednatelství vstoupí jakoaginspektor“ji
a jehož úkolem bade, státi k službám klientely naší v Krslohradecku
a okresích okolních, jakož i pěstovati co nejtůrazněji obchod životní,
ehož národohospodářský výsnam čím dále tím větší uznání dochásí.

D oporučujeme proto oba pány co nejlépe, šádajíce uctivě, aby
velectěné obecenstvo ve všech pojišťovacích záležitostech s plnou dů
věrou k ním se obracelo a ocbotných služeb jejich co nejvíce používalo,

Cenníky zdarma

000000000

Umělecký ústav

malbu1 skl

B. ŠKARDA

odborný velkozárod
pro

RB“ malbu"i

chrámových oken

BRNO.
%krát prvními cenami vyzna

menán.
okna chrámová

každého slohu i provedení
se zaručením práce nejmo
dernějším požadavkům vy

Cenníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

|
|

OC-JOI00L-JO
Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti.

OM*Fivo z měšťanského pivovaru v Plznipřímood čepu. ji
Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

uznání P. T. pp. hostí z Prahy i z kraje.

EETE
zdarma. hovující. V PRAZE, dne 10. února 1900.

> . 8 úplnou úctou

Křestní listy Vrchní jednatelství pro Čechy.
ex oflo

40 kusů za 30 kr.
Bisk. knihtiskárna

Vackova plzeňská velkorestaurace |u Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.

KRRRNNNRNRANNNNININNY

Václav Vacek, majitel.

ZEPKKOOOGKOMKOOK
Cognaeoe pravý, z italského vína, třiletý, 1

litr po 3 zl.

Cogenace z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovici starou1 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 továren1 litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává 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. 5O kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
dbal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Veorky sasýlají se sdarma a franko.

ORB* Prodej jen za hotové beze srážky. — PHi
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro

cent.

VARHANY
úplně pneumatické 

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
salož. již r. 1859., 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 varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. 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 rejstříků, Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rospočty varhan icenníky
harmonií na požádání zdarma a franko. :

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.
KANRNKNNKNNRRNNNNNNN

š Na malířství
pokojů přijmese hoch do učení

jako s vlastním dítětem zacházeno.

Josefa Šrámkova,
závod malířský.

Dlouhá ulice čís. 99. v Hradci Králové.ARANŮ
OMMBMMDMD A6 M RAL DLAO0

závod pozlacovačský v Pardubicioh
opravuje jakoš i nově slaví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a ve* *ré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.ovUvVvvVvv voU

s celým zaopatřením, kde s ním bude

(
JOSEF ŠTEPÁN,

v Pardubicích

Koupě | prodej
všech druhů losů, cenných
papírů, akcií, priorit, zá,
starních listů, devis a valut,

Výměnaaoskont
tažených zástavních listů,
obligací a veškerých ku

ponů.kuvšemčahům!

t v clearinku pošt. spoř. uher. č. 5916. Telefom č. 6.
clearinku pošt. spoř. rak. č. 830.889,

Zálohy (půjčky) Obstarávání Konvortovánía obstarávání 5

naoomnépb p zboží| vinkulacía derinkulací, půjček 25 "B
—— ——— bypotekárních a komos E

Eskont směnek Přijímání vkladů nálních, EE ab
ajich umísťovánícdomicily). na spořitelní knížky, na Volk

ford ní. kotšky, vobohod SERY:kladniční poukázk 2

UechoráníO08RÝMh —,úžémoždx může | Onkrem a potro- | ČEKÁ
papírů. girovýproti vydánícheků. lejem. m 8



Výrobky dokonalé.
Celé garnitury.

KOBERCE
Adolfa Novotného

v Týništi nad Orlicí.
odporoočí své výrobky na výstavách cenami vy

znamenané vlasteneckému obecenstvu.

„ T nejmenší zakázky s ochotou se vyřizují.

Pěkný byt
ve středu města, sestávající ze
2 pokojů, kuchyně a příslu
šenství, v prvním poschodí je

ihned k pronajmutí
pro tichou rodinu.

Bližší zprávy sdělí administrace tohoto listu.

=-|Ludvík Enepr,w Hradol Králové, Malé náměstí č. 117.

DlinioKin 4úráhodol :
Frant.Hlávka,

klempíř a instalatěr

v Hradci Králové, velké nám, č. 265.

vedle hostince „u modré hvězdy.“
pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětlení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
koš i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
správně vyřizuje. Dále se odporučuje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv

ních Ulakostrojů a podobných prací.
Odporušuji též svůj hojně zásobený sklad

klempířských a veškerých mosasných výrobků
k instalatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovuji, správně, levně a se zárukou.

Vsdávaje nojvřelejší díky za hojnou přízeň
otěným obecenstvzm mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi nadále byla přízeň zachována a
ujišťaji, že téže budu woběnejen vážiti, alei při
činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě

František Hlávka,
klempiř a instalatér.

Úplnévýbavy nověstám. |Ceny mírné.
Opony (dreperic), Žíněnky. |

odporučuje
ku jarní a letní saisoně svůj bobatě zásobený skladýsklad elegant

níchamoderníchv:všehodruhuavelkostí,— JA jupiček a pláštěnek.
—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných — dZa laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

blaz,dětskýchšatečků,černýcha barevnýchzástárnaskladě.© o E ETorová.

Oo nabízí nejstamší
truhlářský závad

—|

DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

He
Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřu 1. dubna na velkém náměstí v po

savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený

závod veškerým zbožím ozdobným a palaniorním
Jakož 1 přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
Hedvábné i prací blúzky nejnovějších vzorů.

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Petr Kopal a spol. )
>

Č
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Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© © pro dobu jarní 4letní o
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!

C317" Odramámánka:Kotva. MK>

LINIMENT. CAPSICI COMP.:
z Richtrovy lekárny vPraze, )

)uznává se za výboraé, bolesti utišu-<
jícínatírání; jest na akladěvo všech jékárnáchza40kr, 70b.alusl.

Všeobecně oblíbený tento ]
:
d

b

,

| domácí prostředek

,

žádejvždyjen v původníchlábvíchs )
naší ochrannou známkou „ketvos“

Lx Rloktrovy lékárny. Buď »
Výhpřijmi jen láhve s touto ochrannou*

NÍĎznámkou za původal přípravku.

LeRlcktrova lékárna „U zlatého Ira“ v Praz s

jb
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Řiditelství.

TETY

LOJm

V, Vacek,
závod

školkáteký
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
i“ kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob, konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

FFT

pemé JE „IELIUNOVÁV“,
1, hod jízdy od šelez. stanice Josefov-Jároměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

Rp- Salsona od 15. května do 15. září.<
Něobyčejng příznivé působící, železitou vodou při
pravované slatinné lázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga', elektrické lázně o dvou
komorách, korunní jodové solné koupele s boro

vého jehilět, léčení pilím, massage atd. Výborněosvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rbeumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u“samých rozsáblých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, volmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékař Med.dr. Jos. Peloněk s Prahy.
Bližší správy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

KOKKOOXOOKX
M- Prvníčesná"i

spociolněna americkácottagoováharmoniszaří
zená továrna

Rud. Pajkr « spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu vwRakousku-Uhersku Jediná.

Tatáž nabízí též barmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy 8edoporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 slatých. — Záruka

B.| pětiletá. —Illnstrované cenníky
eeé2 franko a zdarma.

ň Pedálová harmonia

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská Výroba věžních hodin

FR, MORAVUSÁ v PRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

čžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
nové ohon zárukouv dokoneléjakosti

FHospočtysdarma.

Phao ob OKO RT OMVRE NERVR O Pe DNOH RÍO

Ignac V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškndly, faráře vo Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
CouuKy, vzorky, i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
bodová6kooROaoOEPROTOUOTaB

SELELESTILETETETERTMATTUT OTTLE

K době velikonoční!

B Boží hrobysouhlasné

sochařský a řezbářský

Renovace starých oltářů“a kostel. zařízení.

———AELA

Pan B. Škarda v Brně!

Kolaudační komise prací provedených na
patronátním kostele v Drnovicích schválila veškeré
práce a dodala: Současně jest nám potěšením Va,
Šemu Blahorodí jménem c. k. mor. místodržitelství,
co správce nadace avobodného pána Jana Mundyho
za solidní a umělecké provedení Vámi, pro patro
nátní kostel v Drnovicích dodaných malovaných
oken, plné uznání vysloviti.

Kurator nadace svobodného pána Jana
Mundyho:

HraběPótting,
c. k. místodržitelský rada.

+

' SaKLA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci.
Vsoriy k nahlednutí franko.KILLIIICDER

JAN KALIS



> K době postní vyšlovzácné,původnía úplnény Antonín Sucharda,

o Obrazy ze svaté země, © och«čs
v Horé Paso (Krkonoše)

tvořící album pobledů na posvátná místa, na nich doporabuje 10 ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů

Kristus se narodil, žil, učíl, trpěl a umřel. a velkorýchpotřebuměnícirkovníhojtéž zhoto
Obrazyjsou opatřenydoprovodemtextovým. náct uařálockouzedřevaje, tvé os ruje,

Dilo vydáno se sohválením nejd. bisk. konsistoře v Litoměřicích. poslacuje a Sorohromuje.Zá výrobkyvlastnídílny
Cena neváz. a K 70 h a váz. 4 K 40b franko, — Lid křesťanskývítá obrazy tyto radostně. Druhé E 1za řádnoupráci přicemách nejmír

vydání se připravuje. Další přízeň pro dílo tak nákladné, důležité a krásné je žádoucí. něj 8 úcteu veškerou

ZasíláJosef Janeček, katechetev Lysé nad Lsbem. Antonin Suchorda.sukna|
é .

kostelníačernélátkyproveledůst.| V Č p l | m p I
velejemný nabízí P. T. ctěnému obe

V. ] oSPALEK, censtvu
velkozávod Čeněk Malý,

se sukny a podšívkami || pernikářv HradciKrálové,vel.podsíň.
Hradec Králové. Doučení

Založeno 1834. se přijmemravný hooh ze řádné
Vzorky se na požádání ochotně ihned zašlou. rodiny. Podmínky příznivé.

uperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější duchovenstvo ve velikém výběru
hnojivofosforečnédo všech půd, doporučuje za nejnižší cenynooohaotodo
Novyhnutelnék jarní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojiven spo
lehlivě nahraditi.

Dále:Kostní moučky,ohilský ledek, síran, 60ll draselnaté, speci
díní hnojiva pro kuloriny a obilí.

Poštornskou sádru superfosfátovou
k vrebníma hnojení jeteliší a konserv. chlévaké mrvy

pícní vápno,
dodávají e přesnězaručeným obsahem

všude soutěže schopné: *
: - . — První výroba —

BpironkneA, OOHRANPoozěžžá Wp Čistý "U
Ústřední kancelář FYPRAZE Jindřišská ul. 27.

Oltáře, sochy aj.
vo vkusném a lovném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu

včelí vosk
kupuje v každém množství za.

odporučujefirma nejvyšší denní ceny

Petra Buška synové, KARLAADAMCE, me
umělzávodřesbářskýa sochařskýpro|) doemine2 Bikamt,Ja zlárout Jos. Pilnáček,

v Sychrově (Cechy) založena roku 1853, ky v Praze atd. odporučujese k vyhotovení

Fotografiea n krey velikémvýběruna přáník na- všeho druhu věžních hodin se zárakou. Pro © v Hradci Králové.u franko zašleme nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

Nejlepšíodporučení! Plánya rospoětyseneúčtují jakostvýborná. První královéhradecká továrna na mýdla,
Provedenoke300oltářů. 0000000600000 svíčky,voňavkya sodu krystalovou.VVNZAZ ZÁVANA
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AlBiZa srdečnou soustrast, jaká nám projevena byla při úmrtí a

pohřbu našeho vroucně milovaného syna

Jiřiho V. Dlouhého,
vyslovujeme wšem slavným korporacím a velectěným přátelům a
známým naše | |

- upřímnédíky! >
Odplať Vám Pán Bůh vším dobrým!

V Dobrušce, dne 27. března 1900.
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Marie Dlouhá, Jíří Dlouhý,
matka. otec.
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Majitel a vydavatel Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Framt. Štábl. —Tiskem bisk. knihtiskárny v HradoiKrálové.



Oslátko.
: Jak jsem byl rád, kdyš jsem poprvé opatřil

— osla! Vždyťvo škole apak v kostele na květpou neděli jsem slyšel, že PánJežíš jel na oslát
ku, a já jsem osla jak živ neviděl. Zdá se mi,
de jsem ho poprvé spatřil v Jičíně, jako malý
študentík. Divil jsem se, že se některému z nás
ob čas ve škole dostalonázvu — osla. Zprohlížel
jsem si ho se všech stran a shledal jsem, že je
to velmi dobré a tiché zvířátko. Proč jen je tak
opovrženým tvorem? — A špatné toto ponětí o
eslu nevymízelo. Stalo 8e v jednom městě, že tam
kdosi nechal stát svůj vozík 8 oslem před gym
nasiem a kamsi odešel. Jaká to radost pro malé
študentíky! Obklopili oslíka, mluvili naň, až ho i
dráždili. V tom ale vrátil se jeho páns hrozbou.
Vinníci utekli, a nevinný jeden tam zůstal a ten
za to dráždění osla dostal od jeho pána — po
blavek (snad ftcku). Vešel do gymnasia a nara
zil na pana profeasora. Ten se ho ptá, proč že
pláče? „Tamble jeden člověk mně dal facku — a
já jsem tomu osloví nic nedělal“. V rozhorlení udě
lil mu pohlavek (prý facku) pan professor. A hoch
pláče víc a naříká víc a běží po schodech naboru
do třídy a drží se za tvář. Narazí na pana ředi
tele, a ten se ho ptá, proč pláče a křičí? A hoch
praví: „Pan professor mi dal facku, a já jsem to
mo oslovi nic nedělal“. A zdvibla se ruka páně
ředitelova a přiletěl pohlavek — třetí. Jak pak
by ne?! Kluk „opovážlivá“, řekne že profeasor je
osel! — Bylo to patrně nedorozumění, — ale
ukázala se ta pravda, že říci někomu osel, je uráž
ka, a še osel je zvířetem — opovrženým, obra
zem hlouposti.

A po soudu všech útlých, spanilomyslných
duší — práce a dobráctví osla znajících — si
osel tento osud nezaslubuje.

Nevím, proč se ho u nás neušívá. Ve Fran“
cii, v Italii a jinde jest on koněm — malého,
chudátho člověka. Jest trpělivý, pracuje a táhne
dlouho, déle než kůň, který je sice rychlejší, ale
dříve jest uvaven. Jest velice skrovný, své práce
si málo cení. Jeho obědy a večeře jsou velice
krátké a nevybírá si, i bodlák mu velice chutná.
A při tom všem jest věrným společníkem právě
chudšího, chléb tíže si vydělávajícího člověka.

V jižních krajinách praonje právě malému rolníku, vinaři a zabradníku. Vozíjim do měst jejich

plodiny na trb, vozí dříví a uhlí, elámu a hnůj,a i těžší věci, jako n. p. cibly a vápno. V Italii
jsem —- nemýlím li se — viděl, že taky vosí do
hlavních měst — mléko. Chudáček mléko vozí a
sám jí bodlák — a táhne. Inu je „osel“ — řekl
by někdo — já řekou — dobrák, kterému Be za
jeho dobráctví odměňují potupou a nevděkem.

A tak se zacbázelo a zachází v jisté říši
8 jistým národem. Je to národ — a býval v tom
ohledu ještě lepší — trpělivý, tichý, pracovitý,
táhne dlouho a nereptá, a vleče i přetěžká bře
mena. Do blavního města vozil i mléko a sám
měl se spokojiti třebas bodlákem. Penize jehe
plynuly a plynou dosud jinam a doma 8e musíval
a musí tahat o každý haléř, aby ho na něco své
bo dostal. A za to má nevděk a potupu od mno
bých. Je to „osel“ — to jest nižší jakési opovr
žené stvoření, než Němec kulturák. A jsou páni,
kteří mu tak sice veřejně neříkají, ale dobře vě
dí, že je dobrák, který i po nevděku a raráh
a potupách veze mléko pro jiné zase a břemena
státní vleče zase. Naše mateřská řeč zmenšuje
jméno tomu, kobo máme rádi, k. p. říkáme tatí
nek, Mařenka, strýček atd. A tak jsem si pomy

slel, kdyby tomu jistému národu sapoň oslátkoříkali, když už je takový dobráček. Toslovíčko
jsem sice nikdy neslyšel, ale že mu dávají název
něčeho velmi maličkého, o tom jsem slyšel. Říkají
n. p. lidu tomu „Wenzelslánse“ — václavské vši.
Bylo prý to i ua veřejném lístku poštovním, kde
jistá osobnost praví, že už se tedy nachází a pro
střed těch Wenzelslšuse. Pomyslel jsem si: Je to
sice ještě o mnoho nižší a opovrženější zvířátko,
než ten osel, ale alespoň by vás štípalo. Ale tak
hle ten náš dobrák ani neštípá. Tuhle kdysi na
podzim ho notně podráždili, takže sebou jak je
dobrák, trochu cukal a kopejtkem brozil. A stalo
se podobně — ale jen podobně — jako druhdy
v tom gymnasiu. Rány za to dostal nevinný, jen

še to byl vtomto případěonsám. Anyní —
veze mléko do Vídně sase. A znalci těla lidského
povídají, že mléko je vlastně — krev. A bodlák,
bodavý bodlák, který píchá do jeho jazyka, jest
jeho údělemzase. A proč? Inu proto, že by se

vá rozpadl, kdyby se všecky jazy y stejně dobřeměly.
Ale nemá osud toho opovrženého nevděkem

odbývaného zvířátka jen ten jistý národ. V „ka
tolických“ říších dostává se toho osudu — i 8a
mému náboženství. Chudáček oslátko jest obrazem
blapce. A býti veřejbým vyznávačem náboženství,
to jest v mnohém státě tolik, jako býti přiblblým
člověkem, nevzdělancem. Veřejně totiž obrázkem
a slovem tištěným i mluveným vydává se v po
směch vše, co křesťanům jest svato. V Praze ji

svý pán z tobo národa, který se těší obzvláštníochraně státu, veřejně řekl o jisté části katolíků,
že jsou — blbci. A nic se mu za to nestalo. Arci
biskupovi, biskupovi, horlivému knězi upírat zdra
vý rozum, to už je něco obyčejného; o rábinovi
bych se to bál napsat, to by bylo „vzbuzování
záští“.

Ale to není všecko. Pravili jsme, že oslátka
užívají jen chudí lidé, kteří koně míti nemohou.
A tak to chtí páni míti i s náboženstvím, tak to
„velemoudře“ dělají e náboženstvím i státy.

Na vysokých školách oslů není, tam 8e pyš
ně jezdí jen na bujsých ořích — „vědy“. Nyní
obzvláště přichátí v oblibu ráce cizokrevuá, škot
skohebrejská, nebo taky švejcarská. Na těchto
ořích sedí nyní jistá se tvořící strana. Tu první
si oblíbil ten první, co taky Škotsko procestoval
a vyplatilo se mu to. Ta druhou má rád jeho pa
noš. Jiní páni mají zase nejraději kobyly „svo
bodomyslné“. Ještě jiní myslí, že slavně jedou na
nějakém potomku kobyl táboritských, ale jsou na
páleni, jako se to stává dobromyslnému člověku,
pustí-li se do kšeftu s prohnaným koňařem, který
těm ořům piluje zuby a barví kopyta. A tak, kdo
chce u vás býti néčím víc než ten „lid“ a než
ten „klerikál“, na nějaké té kobylce se probání a
pyšní. ať se mu smějí anebo ne.

Ostatně jsou ti páni přející. Tak tomu lidu,
dětem, babičkám a krimipálníkům přejí to oslát
ko. A proč? — Inu, vždyť jsem to už povídal.
Aby byli trpěliví, tiší, dobráci, břemena táhli, —
a bodlákem se spokojili. Kdyby chtěli taky spro
stí a chudí koně, začalí by vybazovat, kopat a
nechtěli by bodlák. To je ta moudrost. Páni „vědu“
a lid náboženství.

Ale divná věc. Ti páni na těch koních ne
mohou s tím rozrušeným světem nic pvésti. Zma
tek je čím dále tím větší a nevědí už kudy kam.
A tak to pěkně zařídili, že sami to cítí, že musí
přijít nějaká obnova avěta. A tu jsem přišel ke
konci své úvaby. Bude to jako na květnou neděli.
Obnovitel světa vyvolil si ku savé vítězoslávě —
oslátko, to opovržené zvířátko. Páni 8e na to slo
bili, v pátek na to se i posmívali. (Vidáváme ně
které z nich na obrazech křížové cesty i na ko
ních.) Ale to nic neškodilo. „Král tichý“ sedě na
oslátku po 19 set let vítězoslavným průvodem ubírá
se po zeměkouli a 8 ním spolu všude jde osvěta,
mrav, pokoj, blahobyt, vnitřní radost, spása.

A tak to bude vždy. Pýcha a slepota těch
na těch koních způsobí spousty, ale to opovržené
náboženství vždy a vždy vítězoslavným průvodem
bude ubírati se zeměmi a národy, aby napravilo,
co oni zkazili. Smějte se jak chcete jako oslátku
tomu katolicismu. Om vždy a vždy ponese Spa
sitole mezi vás a 8 ním pravou a blaživou osvětu
a mravnost. Kéž by obzvláště národ náš nedbal
na ty zlobící se fariseje a zákonníky na těch ko
ních pýchy, a v dětinné víře Hosanna vatříc jásal
sedícímu na oslátku. Neboť jen tím se spasí!

Drobné zprávy.
Veřejná schůze v „Adalbertinm“.

Politické družatvo tiskové pod ochranou ev. Jana Nep.
r Hradci Králové pořádá veřejnou spolkovou schůzi
na pondělí velikonoční ve dvoraně „Adalbertina“ 0
8. hodině odpoledne. Řečniti budou p. učitel Fr. Je
línek „O tisku“ a p. Dr. Isidor Zahradník, vůdce ji
hlavských Čechů „O pokroku národa českého ve sto
letí XIX.“ .

Řád služeb Boších ve svatém tém
dní r. 1900. Neděle květní 8. dubna. Ve 9,
hodin: V kathedrálním chrámu Páně sv. Ducha: Svě
cení palmových ratolestí; mezi tím čtení sv. evan,

losti. — Po skončeném svěcení ratolestí průvod a
slavná zpívaná mše svatá se zpívanou pašijí. K ve
čeru o 6*/, hod. v kathedrálním chrámu Páně I. kon
ferenční řeč Jeho Biskupské Milosti. (Víra a věda).
Pondělí 9. dubna. K večeru o 6'/, hodině v kathe
drálním chrámu Páně II. konferenční řečJ. B. M.
(Naděje a život. Úterý 10. dubna. K večeru o 81/
hodině v katbedrálním chrámu Páně III. konferenční
řeč J. B. M. (Láska a vůle). déředa 11. dubna. Ve
3 hodiny odpoledne v kathedrálním chrámu Páně sla
vné Matutinum tenebraram, čili bodinky o Umučení
Páně s lamentacemi. — Až do večera poskytuje se
příležitost ko přijetí svátosti pokání. Zelený čtvrtek
12. dubna. V chrámu Páně kathedrálním: V 7 hodin

svatá, mezi ní svěcení av. olejů a slavné av. přijímání;
po ní průvod s Nejevětější Svátostí do kaple sv. Kli
menta. Umývání nohou 13 starcům (před umýváním
čtení sv. Evangelia s kazatelny). Ve 3 hodiny odpo
ledne: Matutinum s lamentasemi. V 6 hodin: Litanie

v kapli sv. Klimenta. Velký pátek 13. dubna. V chrá
mu Páně kathedrálním: V 7:/, hodin ráno: Hodinky
církevní. V 8 hodin svaté obřady s pašijí a promlu
vou Jeho Biskapské Milosti. Na konec průvod do Bo
žího hrobu. Ve 8 hodiny odpoledne: Matutinoma la
mentacemi. — Kázaní, pak litanie v Božím hrobě a
sv. Klimenta. Bílá sobota 14. dubna. V chrámu Páně
kathedrálním: V 7:/, hodin ráno: Hodinky církevní.
V 8 bodin: Svěcení ohně, sv. obřady, svěcení křestní
vody, slavná mše svatá. Mezi mší sv. přečte 60epi
štola a evangeliam lidu a promloví ee krátká radost
ná řeč velkonoční. V 5 bodiu večer: Slavnost Vzkří
šení Páně s průvodem. Když se u sv. Klimenta od
zpívalo: „Vatalť jest této chvíle“, započne v kathe
drále píseň téhož obsahu. Po příchodu do kathedrál
ního kostela Požehnání s Nejsvětější Svátoatí, Matu
tinum, Jeho Biskupská Milost přečte sv. Evangelium
a má krátkou promluva. Požehnání biskupské. —
Píseň lida. V 6:/, hodin: Slavnost Vzkříšení Páněv
kostele Matky Boží.

Přednáška. V Sezemicíchv ustavajícíschůsí
nově založeného spolku křesťanských žen bude před
nášeti v neděli dne 8. t. m. dp. Dr. Fr. Reyl „O úko
lech křesťanské ženy“. Začátek o půl 4. hod. odpol.

Sjezd realistů konal se v sobotua v ne
děli, 31. března a 1. dubna v sále u Štajgrů v Praze.
Přítomno bylo dle Bohemie přes 300 účastníků z růz
ných měst Čechi Moravy. Z Brna dostavili se jme
novitě prof. Jokl a stavitel Tebich. Agitační výbor
reslistů vypracoval program strany, dle něhož se tato
ustaví a organisuje. Za předsedu schůze byl zvolen
dr. Veselý, advokát z Benešova, dr. Herben z Prahy
a rolník ŠimákMasarykovec. Dr. Tobolka podal zprá
vu o činnosti výkonného výboru, načež jednáno 0 pro
gramu strany. Dr. Masaryk promluvil o politických
cílech strany realistů. Nová Atrana klade prý hlavní
důrat na přirozené právo, kterým oživuje(?) histori
cké. Dle „Bobemie“ pravil Masaryk: Nezatracujeme
historické právo ale zatracojeme státoprávní utopie.
Radikálové je pěstují e ohledem na budoucnost slibujíce
lidu palác bl .hobytn, a Staročeši a Mladočeši pěstují
je z ohledu na minulost namlonvajíce lidu, že konti
puita (souvislost) jeho nikdy nebyla přerušena. Konti
nuita však Českými vůdci byla několikrát přetržena,
an tito jako legitimní repraesentanti kontinuity ne
zastávali. Řečník prý pak hájilnutnost rozvoje samo
správy; jeho strana se nebude protivit obraničení soud
ních a volebních okresů dle národnosti, protože vy
chází ze zásady, že každý národní kmen své záleži
tosti vám a na vlastní zodpovědnost zastupovati má.
Také dělení aspoň některých nejvyšších úřadů v zemi
nestaví se.strana jeho na odpor, avšak takové rozdě
lení a ohraničení musí odpovídati potřebě správy a
přání obyvatelstva. Naše politika, pravil, musí býti
českou (!?) a lidovou, musí býti politikou ravdy (!) vůči
aobě samé i jiným. Posléze přijat návr Masarykův,
aby „realistická strana“ zvala se „českou lidovou
stranou“. Po prof. Masarykovi mlavilo více řečníků.
Professor dr. Jokl pravil, že zavedení českého státního

ráva nedá se především proto provésti, protože by
ěmci jeho provedení dosud nevídanou oposici dělali.

Musíme, pravil, v centralistickém státě naši rovno
právnosti dosáhnonti a cítiti so jako Rakušané české
národnosti. Samozřejmo, že tato národnost masí býti
všady respektována. S ostatními Slovany má se pš
stovat kultarní vzájemnost, politický panslavismua se

zamítá. Učitel Karel Štěch přednesl program školskýmísto onemocnělého prof. dr. Drtiny. Nastředních
školách žádají realisté obligátní zavedení němčiny 8
sice pro její kulturní význam, jskošto řeči národa.
který společnou vlasť s Čechy obývá. Masaryk pravil

žeČechům bude prospívat, badou-li uměti německy.



realistů překvapil. Protože ve otraně roalí
jsou mušové jeko cís. rada Vogel, dr. Čahel, dr. Gra

r a celé a národohos kýchi politickýchopisovatelů, jimš mělký a vlastně nedůsledný a kau
čakový program mladočeský nevyhovuje a s mlado
české strany je vypudil, mohli jemeod těchto mužů
očekávati něco jiného. Masarykovci jsou proti českému
státnímu právu, jsou proti povinnému vyučování če
štině na německých školách středních, jsou všsk pro
obligátní němčinu na českých školách, a holdujíce
němčině a německé vzdělanosti, podporojí tím přímo
nadutost a vypínavost Němců, snahy jejich o povýše
nosti auznání němčiny za štátsšpráche. Masaryk je
také pro ohraničení okresů dle národnosti- Židovská
Jedibaba „Bohemie“ má z realistů-lidolovců největší
radost proto, že se postavili proti „švindlu“I) rako
pisnému, proti „švindlu“ o ritualní vrašdě(!) a proti
státoprávníma švindlu. Jiní Němci velebí realisty za
to, že jsou proti politickému panelariemu. Jak viděti,
podlízá Masaryk na véech stranách židovským libe
rálům.

O zmatcích v Tábořemladočeském
vítěnných volbách r. 4991 prozradildr.

6. Masaryk, některé zajímavosti. Když měl býti
souzen pro svou strakonickou řeč, kde vytýkal straně
mladočeské nedostatek progremu, tu prý Masaryk
úplně porazil žalobu zvěčnělého dra Julia Grégra.
Dr. Ší1 prý pravil, že sice s Masarykovou řečí ne
souhlasí, konstatoval však, že prý Masaryk vždy žádal
jesný program, kterého však nebylo, Dr. Brzorád
prý pravil: Eim je hlavní podporovatel Taaffův, neboť
kollegům káže denně: „Modlete se za Taaffe, aby ne
padil“ Dr. Kučera prý pravil: „Řeč Masarykova
není proti programu, nýbrž je mimo něj. Věta o
dorozumění s Němci je neopatrná, byť by
byla i pravdivá. Politik nesmí lbáti, ale
nesmí také všecko řícíl“ dr. Herol pravil:
„My nemámo žádného jasného programu,
my říkáme, co nechceme, avšak my musíme říci, co
chceme. Potřebujemevnitřní organisaci“, Dr. Pacák
pravil: „Ye Vídnibyl Chaos. Bylijsmebez pro
gramu, bez vedení . . .“ A po těchto řečechprý
přišel dr. Edvard Grégr a pravil Masarykovi, tiskna
mu vřele roku: „Gratoluji váml“ Tázal jsem se ho:
„K čema?“ Načež Grégr odpověděl: „K vašomu vy
stoupení ve shromáždění (důvěrníků posl.) Teprve
dnes jsem poznal váš karakter, vaši loyálnost“. Dělal
prý Masarykovi ještě jiné komplimenty, které prý byly,
zrovna tak poctivé, jako ouy poslední na Mělníce.
(Velká veselost). Na to prý Masaryk tepal frásovitou
politiku Mladočechů a prohlásil, že massy lidu byly
bludné zaváděny a vyslovil, že donfá, že zakročením
nové strany se stane náprava. Pan Masaryk řekl
vůdcům mladočeským velice nepříjemné věci. Ale jak
se mohl on sám — mudrc přidati k lidem, kteří ne
věděli, co chtí, kteří neměli — jak pravil programu?
Jak on — poctivec a mož spravedlivý a
pravdomlavný — mohlvydržeti 8 lidmi, kteří dle
něho klamali národ, vydržet ještě dvě léta v jednom
klabu a účastnit se s nimi společně dalšího klamání
lidu? Proč nevystoupil proti vůdcům mladočeským
jiš r. 1891 a proč teprve teď otevírá (I) národa oči a
nabísí se mu za spasitele? Či mlčel r. 1891. proto,
že tehdy měl od Mladočechů darovaný mandát, a pro
srazuje na své kollegy nepříjemné věci teprve teď, kdy
chce pro sebe, Herbena a jiné mandáty z rukou mla
dočeských ulovit? Proč říká r. 1900, že Mladočebi
nemají programa, když 1. ledna 1891 odvozoval prý
pro výtečný program přímý původ Mladočechů od hu
sitů? Klamal dr. Garryk Masaryk národ r. 1891., či
klame ho teprve r, 1900? Čí klamal bo tehdy i nyníf

K otázce patronátní. V měsícibřesnu
zasláno bylo na biskupský vikariátní úřad v Caclavi
dvscet šest souhlasů a resolací přijatou v Ko
atelci n. Orlicí ohledně úpravy patronátních poměrů.
Souhlasy zaslaly tyto vikariáty: Vlašimaký, jáchi

movský, bystřický, kolínský, preňský, prosečský, falknovský, příbramský, toužimský, pacovský, kamenický,
krumlovský, mnichovohradišteký, novobydčovský, mla
doboleslavský, kraslický, královický, rokycanský, dok
sanský, ústecký n. Labem, teplický, hornoplánský, ho
stouňský, vodňanský a sedlčanský. Poněvadě podle
úsnešení poslední volné konference konané v Kostelci
n. Orl.,započíti se má v nejbližší doběa
uveřejňováním vikariátů, z nichždo

osud souhlasy nedošly, prosímevidpp.vi
úře, aby zasýlání souhlasů arych li. Doposud za

slalo souhlasy osmdesát pět vikariátů z království
českého. Další souhlasy přijímá biskapský vikariátní
úřad v Caclavi, p. Brandýs n. Orlicí.

Úmrtí. V Malšovicích zemřela v požehnaném
věku paní Marie Mazarová, vdova po učiteli v stáří
90 Ict. Byla matkou vychovatele u hraběte Kolovrata,
p. prof. Mazury a zdejšího kaucelisty p. Jana Mazury.

V dubnu cvičení ma líších čili ski.
Zdejší c. a k. 42. pěší plak konal dne 2. dabna o
2. bodině odpol. na lížich cvičení na cvičišti před bý
valon pekárnou. Nevídané toto cvičení ani 30 mažů
pod velením nudporučíka velice zajímalo obecenstvo,
Cvičení bylo exaktně provedeno, vynikalo neobyčejnou
hbitostí a mrštností cvičícího mužstva. Znalci odbadli
rychlost Ó metrů za sekundu v plném běhu, což ne
rovná rychlosti 18 km. zs hodinu. Signály dávány
plšťalou.

Osobní. Kancelista p. J. Friebl z Lonabyl
přeložen ke krajskému sondu do Hradce Králové. —
Berní praktikant p. J. Kučera stal se berním ad
Janktem v Rychnově,

Občan redaktor „Osvěty židů“ je
opravdu strašlivě chytrý pán. Těší mne sice, že na

posavícenských“ potulkách po rolnickém našem ven
Řově mne tak důkladně hlídati a stopovati dává, při
snávám se také upřímně, že mikdy nepohrdnu dobrým

neboť pak budou moci s Němci tím snáze árodiky
sákuskem a hitem, ale ng „lacinou chaf“ laskg
mín némám a nikdy jsem jich neměl. O pozvání jsem
se nikde nencházel, nikde jsem se ho nedoprošoval,
nikam jsem se novtíral a dostalo-Ji se mi mimo na
dání pohostění, s zaplacení s mé strany nebylo při
jsto, tedy, pak-li jsem se hned jinak nerevangoval,
snažil jsem so tak učiniti v době nejblišší. Kdyby
občanHajn byl snad aspoň někdy měl příležitost po
bybovati se ve společnosti dobrého tonu, tedy by vě
děl, še slašný hostitel svómu hosta, jenš pohostěním
překvapen byl, nikdy ničeho nevyčte a vyčítati také
nemůše. Redaktor „Obnovy“ ostatně byl a jest dosud
tak šťasten, še může si dopřáti potěšení raději na
bídnouti něco na chnť, než-li dělati si „lacinou chaf“,
kteroužto výčitku jest asi nejméné oprávněn někomu
činiti občan redaktor Hajn.Ža jeho pozvání na ban
ket za židovské peníze v Grandhotelu vzdávám mu
příslušný dík. Chodím na bankety jen mezi upřímné
přátele a sám si útratu platím; na židovský neb vů
bec cizí krmník nejsem zvyklý a přeji ho i s tím
pytlem dukátů tomu, kdo má na takovém šlabu
zálibu. Fr. Stábl.

z Jednoty katolických tovarvšů.Na smrtelnou nedéli přistoupili členové v kapli sv
Josefa ku velkonočnímu sv. přijímání. Mši sv. oběto
val vdp. Dr. V. Ruth v zastoupení ochuravělého ndp.
biskupa. Na kruchtě zapěli ct. pp. bohuslovci více
hlasou měi s případnými vložkami. — Odpoledne v týš
den přednášel ve spolkové místnosti vdp. prof. Jan
Vererka „O štěstí“ Přednáškatato s četnými příkla
dy ze života vřele přednesená byla nadšeně od poglu
chačstva přijata. — Divadelní představení „Doktor
Kalous“ v břesnu pořádané podalo svým zdarem no
vý důkaz, že divadelní kroužek jednoty má dosta
tečný počet dobrých sil. Obecenstvo jako vědycky
dostavilo se v hojném počtu, poněvač divadelní hry
tovaryšské jednoty mají dobrý zvuk. Zdař Bůh!

Diecésní jednota cyriilská v Hradel
Králové koná v pondělí dne 9. dubna 1900 o 8.
hodině večerní v místnosti spolkové v Adalbertinu
výroční valnou hromadu. Program: 1. Zprávy
funkcionářů, 2. Volba sedmičlenného výboru, dvou
náhradníků a dvou revisorů účtů. 8. Volné návrhy.
P. T. členstvo se zve k hojné účasti.

Svůj k svéma! (Královéhradecký
ovocný ocet) Doba, ve které žijeme, a která nás
učí, kterak naší nepřátelé o potlačení národa našeho
nsilojí, vyzívá přímo upřímné vlastence, aby zanechali
lhostejnosti a postavili se plně na stanovisko hesla
„Svůj k svémn“ Jedině tak nám bude možno čeliti

pří naších nepřátel, jedině tím způsobem rozšířím,eztoho dosud malý okruh našeho domácího průmyslu
a obchodu. Jaká řada českých podniků, v příčině vy
manění ge z rukou cisáckých, vznikla, leč jak těžko
jest se jim udržeti, následkem lhostejnosti našeho oby
vatelstva. Tak sestoupilo se před několika roky na
Hradecku„Družstvo nazužitkovánfovoce
v Hradci Králové“, které počalovedle výborné
slivovice vyráběti z ovocného vína Královéhradecký
ovocný ocet vinný, Netečností však lidu našeho váznul
odbyt, který, vyvolav finanční tíseň, přinutil „Draž
stvo ku rozejíti se. — Aby pak podnik ten nedostal
se do rakou cizáckých, odhodlalo se několik našinců
podnikten zakoapiti a pod starou firmou „Družstvo
na zužitkování ovoce v Hradci Králové“ dále
vésti, Hned rokem prrním byl ocet Královéhradecký

c. k. dvorním radou prof. A. Bělohonbkem v Praze
chemicky a bakteorologicky zkoušen, a v obou smě
rech za výtečný nznán. V měsíci březnu t. r. pak dal
Královébradecký vinný ocet ovocný zástupce obchodní
pan Adolf Tábor na Král. Vinohradech u „c. k. vše
obecného ústavu ka zkoumání potravin v Praze“
drobiti rozboru, který uvádíme: Nález Tekutina
barvy žlutohnědé, čírá, příjemného octového zápachu.
100 cm* zkoušeného octa obsahuje gram: kyseliny oc
toví 10.99 g., extraktu 0.55 g., popela U.07 g,vinný
kámen. Kyseliny minerální těžké kovy a palčivé při
míšeniny ooet neobsahuje. (Tím ae všěsk vysaamená
vají výrobky židovské) Posudek. Zkonšenýocet
neebsahuje cizých přímesí a má složení octa z ovoc
ného vína. Z toho zajisté vidno, že zaslahoje tento
výrobek domácí, plného povšimnutí naších obchodníků,
restanrací a p. neboťjest to vinný ocet zdravý, chutný
a vydatný.

Na trval odpočinek 8eodebralsoudnísluha, p. Ferd. Vydra, kterýslonši] státa věrně 42 let.
V mladších letech býval vynikajícím členem c. k. ha
dební kapely n jičínského plaku. V hradeckých mě

štanských kruzích těší se starý bodrý muž zaslouženéoblibě.
Jednota českého katolického učí.

telstva konati bude v pondělí velikonočnídne 16.
dubna o 3. hodině členskou echůzi v Adalbertinu v
Hradci Králové. Poněvadě v týš den konati bude
schůzi pro lid politické družstvo, tož přednáška „o
tisku“ v této schůzi bude přednesena. Členové Jed
noty nechť dostaví se v počtu nejhojnějším.

Neštěstí. Starý zedník Fr. Konířseškraboval
v hostinci Chicaga, patřícímupanu Fr. Balcarovi z
Kuklen v úterý o půl 10. hod. ráno maltu z cihel.
Při bourání starého sklepa následkem přetíženíkle
nutí zbořilo se zdivo, které v základech pracujícího
Koníře zabilo. Neopatrnost pracajících i Koníře z Ku
klen zavinily neštěstí. — DělníkVáclav Tůma rose
ný v Bohamilicích shazoval 2, dubna sníh se střechy
nad dílnou. Nešťastnou náhodou se odsunul hřebřík,
na němž Tůma stál a Tůma spadl dolů a utrpěv otře
sení mozku skonsl okamžitě. Byl to řádný dělník a
oteo rodiny.

Jmenování. PanMUDr.Josef Veverka,
externí lékař c. k. všeobecné prafské nemocnice, jme
nován byl assistentem c. k. porodnické kliniky profes
sora Dra Rubešky v král. semské porodniciv Praze.

Škola střihu a šití pro dámy zřídí
ol v Hradci Králové pan JindřichBenešsyn
chvalně známého zdejšího damekého krejčího p. Váci.
Beneše, který absolvoval právě první krejčovskou aka
demii pana Jana Kratiny v Praze. Vyučování započne
15. dubna a žákyně z Hradce Králové i z okolí budou
stálo do kursu přijímany, Praví-li se, že šaty dělají

člověka, tedy mnobem více než pro pásyplatí to pro
dívky a šeny, pro něž je znalost stříbo s Šití Sivůtků,
polerin, pláštíků, kabátků, sukní přímo nesbytasstí.
Neomí-li si damy samy laty ušiti, nedovedoa se spra
vidla aní ověčně ustrojiti a nedovedou v domácnosti
tenohého vydání ušetřiti, Jednou s předních cností
dívky jest také pilnost, poněvadě činnost ženské jest
především v domácnost odkázána a proto netečnost
vytýkal ženám jiš starořecký pěvce Homer. Pravít:

„Nausikao, tak tebesrodila matkametečnouP
Bóuokandabusanéti la

Barvy a pleť. Každáz dammá jistoa plet,

má bílou sákladní barvu a obje.uje ve proto snadně
bledou zvláště účinkem načorvenalého lésku rasých
vlesů. Něžnou selení možná do takového jemného bí—

lého obličeje vkouzliti svěší růšový nádech. Zvláště
příznivě působí tato zeleň, je-li vlas zlatožlutý, neboť
zeleň a zlato sonblasí výborně, Ke zlatu bodí se též
něco červené a pomerančověbarvy. Blodýoce ne
bude žádný klobonček tak slušeti jako bledozelený,
při němž za ozdobu sloužiti může bílý výstroj a bílé
péro. Jiná, velmi vbodná barva jeet jemná medř, spo
jí-li se modř s bělí, činí půvabný dojem. Blondýnky
mobou se s úspěchem odívati v černý a též dobře
v bílý šat. Za to velice nepřízvivěpůsobí u jemných
blondýnek barva šlatá, červená, nachováa fialová.
Neproti tomu může temná blondýnka, jejíšto
hlavní barva má lesk do sněda, voliti veškeré barvy,
které sluší jemné blondýnce, ale v temnějších odstí.
nech. Zvláště u všech působí příznivě temná zeleň,
při níž blondýnky poněkud bleději vyhlížejí. I modř
musí být u nich temná. Temné blondýnky se svěžím
koloritem mohou užívati bez újmy barvy fialová, což
mnobýmblondýnká: dodává nádechu choravosti. Bloa
dýnkám toho druhu svědčí zvláště výborně černá barva,
jmenovitě černý aksamit. Branetka, je-li bledé,má
uažloutlou základní barvu: ooa musí při výběru beror
ku svým toiletám býti nadmíru opatrna, Jí svědčí nej
lépe jsené a temné barvy, vystřící se má udetínův,
které leží mesi tím; nejlépe jí bude slušeti černý
nebo bílý šat; po těchto pak rebínočervený, hnědý a
žlutě bledý. Temná modř, zeleň pak barva nafialovělá
působí nepříznivě; naproti tomu působí zlatožlutá 6
bílou spojená skvěle a tím více při večerním oavětlení.
Nejpříznivější typ je bez odpora onen brunetky s plnou
svěží barvou. V jejím obličeji jeví se bílé, žluté, po
merančověbarevné a Červené odstíny. Sotva je něco,

co by jí neslašelo. Skvělého účinku docílí vždy žluť
a zlato. Žinť zvláštěve spojenís bělí. Bujuým brou
netkám alnší také pomerančové barvy, pak rozma
nité barvy červené, blavně pak barva šarlatová s také
temnoradé působí u nich dobře. Rudovlasý typ,
Je-li kráscý, náleží enad k nejladnějším a nejvíce
okouzlojícím, ale také jest nejeLoulostivější. Stává
sice několik barev, které mu jdou skutečně až milo
k dobu a těch má se tedy vybledávati. Tedy bude
prospěšno voliti barvy nafialovělé, blavuě ve spojení
u bílou, pak temnomodrou, temnozelenou, bílou « čers
venou. Je však ještě celá řada barev nearčitých, které
dámám rodovlasým se doporačiti mohou, než jsou i
barvy, které v případě tom dámy v pravém slova
smysl obyzdí; to platí zejména o růžové, červené a
šlaté. Výbodnými budou všsk vždy dvě barvy ve spo
jení, na pf. modř se slatem nebo s pomerančovou
barvou, modř s hnědí, třešňová barva 6 pomerančově
žtatou, zelená so zlatem, nachová ve zlatem, pome
rančová s hnědí atd.

Candáti v rybníku královéhradee
kém. Z třeboňských rybníků došlo do Hrádce Krá
lové 100 knsů půl kilových candátů z třeboňských
rybníků. Gpruc. candátů následkem opozdivšíse do
pravy leklo; ostatní byli ještě v noci dopraveni do
rybníka Cikána, který protéká potok Boudnička. Can
dát patří vedle pstruha, lipena, sívena a pstrahovi
tého okouna k nejlepším českým rybám, neboť maso
candáta jest neobyčejně křehké a jemné. Osvědčí-li se
chov candátů v Hradci, zaveden bude zajisté ve všech
rybnicích, kterými protéká říční voda.V Orlici rychle
proudící a chladnou, čistou voda mající dařil by se
candát výtečně.
——Dva koně pošli ve středa kol 6.

hod. večerní u Slezské brány. Bylito 4 a
Gletí mladí, pěkníkoňové pana Jana Jarkovského,
statkáře z Velké Bělče. Tento pozoroval u bývalé voj.
trestnice, že jeden kůň churaví a zastavil se 8 povo
sem. Kdyš první kůň náhle padl, šel rychle pro pana
okresního lékaře s lék; ale neš přišla pomoc, natáhl
se náhle i drahý kůň, takže p. Jarkovský utrpěl strá

tu 650 zl. Nesnáz pana Jarkovského je tím větší,žejednoho koně prodal a teď následkem dlouhotrvající
zimy třeba veškeré polní práce vykonati. Koně byli
pstrně někým otráveni.

Lidumiinost kláštorníků. Zdroje,snichž
čerpají Osvěta židů, Čas,Hlasy se Siona a 6po
krokářské a socialistické plátky své správy o majetku
a Činnosti klášterů, mnichů a řeholníc, bývají oby
čejně nekalé, prolhané anebo aspoň velmi stranní 6

apodezřelé. Milosrdní bratři a seatry bývají téš hanobeny a podesřívány, protože sbírají dárky pro avé
chudé a nemocné. Možná, že se něbtorémumilosrdnému
lékaři neb fraterovi vsdor namáhavé .práci tělesné
dobře daří, avšsk lidstvo z toho nemá škodu. Tak
trvá klášter milosrdných bratří ve Vídni od r. 1620.
Od té doby aš do konce lonského roku měl v léčení
889.518 osob, které opatřoval stravou, léky, potravi
nami a lůškempo 19,905.418 dní. Jaká to summa
obětavé, oddané lásky k blišnímn! V loni ošetřoval
6.329 osob a aice 4.694 katolíků, 228 evangelíků, 16
pravoslavných, 228 sidů, 8 bes vyznání 8 1 budhistu.



Mezi nemocnými byli vedle Němců, Čechů, Slováků,
Slovinců, Chorvatů, Poláků a Rusů, 13 Francousů, 08
Italů, 2 Černohorci, 13 Ramanů, !t Velkorusů, 2 Su
dasci, 8 Severo- a ! Jiho-Američané, 3 Hindové, 1
Tarek, 4 Palestinci. Nemocní byli tedy příslušníky
růsných vyznání, národů, států a stavů. Takovou

římsko-katolickoumesinárodníčinnost dávají si vpraziJíbít i uocialisté internacionální, kteří na řeholníky
nejvíce hubují, ač nejvíce jejich služeb potřebojí.

Zajímavá o vzácnáhudob.novleka.Činný nakladatel L. R. Pazdírek v Olomouci vydal
vě skvostně upravenou skladbu slovatného domá

cího skladatele J. Nešvery, domského kapelníka v Olo
mouci — Mši slarnostní z B dur kn cti sv. mu
čeníka Theodora pro 4 blasy emíšené a průvod varhan

(cena obého 5 korun), která věnována olomouckému(ž. arcibiskupovi Dra, Theodoru Khonovi. Vzácná
tato skladba dozajista dojde valného rozšíření, jak
toho po každé etránce zasluhuje. Je to pravý skvost
elrkerního umění skladatelského, jak o tom svědčí
úsudky osvědčenýchkritiků hudebních, kterým popřáno
bylo nahlédnoati do partitury originálu před tiskem,
který opatřila světoznámá firma C. G. Ródra v Lipsku.
Mše poprvé bode dávánu silným sborem pěveckým o
Božím HoduVelkonočním na dómě v Olomouci.

Kolpiagův večer, který pořádánbndeto
varyšekou jednotou v adalbertinské dvoraně po svátcích
velkonočních, již se pilně připravuje. Můžeme prozra
diti, že na programu jest nejslavnější Hallerovo ora
toriam „sv. Cecilie“, jež předešlého roku bylo zpívá
no v pražském Radolfinu a došlo enthosiastického
přijetí mejen u hudební kritiky, ale u veškerého obe
eenstva. Solové partie v oratorin tom ochotně pře
vzaly renomované pěvecké síly našeho města. Kromě
„9v. Cecilie“ budou předneseny zpěvy Bendiovy, Jibi
chovy a Streblory. Žvláště atvořené dámské kvarteto

saspivá některé z polyfonně pracovaných zpěvů Maca
nových. Jako host vystoupí snámý po českém výcho
du koacertista na violoncello, p. Vacek m Bydžova.

Jak mnoho zlata vynese válka
Angličanům f ŽovedouCecilRhodes,lordCham
berlain a jejich kumpáni válku pouze za účelem svého

obohacení, o tom uveřejnili anglické, belgické fran=coužaké i německé noviny četné důkazy, S Chamber
lainem jsou spřeženy četné vysoké anglické osobností
a Angličané počítají zcela neomaleně ce nu výsledku,
který z této války očekávají. Výroba zlata na celém
světě obnáší každoročně 50 milionů liber šterlinků,
čili asi 1.200 milionů korun (600 mil, zl. r. č.) Z této
sumy připadá na Australii, Indii, Kanadu, anglickou
Guineu a Wales 13 milionů liber a na Tranevál 12
milionů t. j. asi 388 mil. rak. korun. Kdyby přivtělen
byl Transvál k osadám anglickým, vytěž:la by Anglie
srovna tolik slats, co všecky ostatní státy a země
dohromady. Poněvadá celá řada atátů slatou měnu již
Savedia a jiná ji zavéati chce, tedy ep Anglie by
znamenal, že Anglie by celému světu diktovala cenu
zlata, podle které se řídí mezinárodní trh. Co to zna
mená, o tom 88 netřeba šířiti. Z důvodu lidskosti, li
dumilnosti neujme se žádný kulturní stát evropský
tíeněných hrdinských boerův; připouští se však mož
nost společného zakročení Francie a Německa, pak-li
se tyto atáty přesvědčí, že míní boerové do opravdy
svou vyhrůžku, vyboditi zlatodoly v Johannisburku

do povětří,v nichž mají francouzští a němečtí pdaní (židé) uloženo kapitála na dvě miliardy. Tedy
s důvodu mamonářství zakročí pe případěvelmoci ve
prospěch kapitalistů v Traneválu. Ruskua Spojeným
státům americkým musí rovněš na tom záležeti, aby
Angličané nezmocnili se dolování zlata. Jak známo,
touží Angličané kanadští též po zlatodolech v Klon
dyce, v pustých a chladných končinách severoame
rických, které by ei atejně hrabiví Yankeeové nedalí
rádi s rukou vyrrati.

Proti nebezpečnému dovosu nher
ského debytka do zemí sterorakouskýchi čes
kých šíří se stále větší odpor, nebot v Uhrách je

ravotní prohlídka svířat senedbana, dovozem uher
ských bagonů a volů zavláčejí se k nám stále různé
dobytčí nemoce a mor, eelé kraje se u nás následkem
toho samořují a rolníci trpí zamořením, nemocemi a
pádem vlastního dobytka nesmírné škody. Proto usnesla
se říšská rada ve Vídni, aby rakouská vláda oka
mšitě sahájila vyjednávání e uherskou vládou ohledně
nového dobodnutí ohledně předpisů o dopravě dobytka.
Maďaři proto zuří. Pesther Lloyd praví, če usnesení
toto je rána sekyrou na obchodní poměry mesi Uhrami
a Rakonskem.Vyrovnání s Uhr.mi prý je nedílné,
tvoří celek a veterinářské úmluvy prý se s toho celku

jmouti nedají. Jiné uherské časopisy hrozí nám, že
bry utvoří samostatné obchodní a celní území. Této

hrosby we asi čeští hospodáři sotva leknou.

Drobná obrana.
Dvojctihodnýmu pánu rannskýmu.

V Holetíně na prvního aprile.

Ani sem nemyslel, že se budou se mnou
sprostým člověkem tolik zabejvat a že mně v těch
svejch listech tuky vodpovědí. Ráčej se zlobit, že
to je maškara a že se to na popelec nemá dělat.
Tak vodpustěj, že teď píšu na prvního aprile.
Jsou moc hodnej pán, že to o tom svratouským
pánoj s tím krokodílemnezapíraj, a že mu to maj
za slý, že takový hloapý Špásy dělá. Jsou tak
dobrej, vodpustěj mn to. Jevže to mně na ně mrzí,
že vo těch špásech, co se na jejich straně pánům
přitrefujou, sas ani nemukaj, a jen pořád naším
na cti utrhaj. Viděj to neoí vod nich kor nic hez
ký. To nejní podle svatýho evanjelis. To je jen
tak proto, aby lidi myslili, že na jejich straně je
všecko čistý a u nás samá špína. A s tím Kalví
nem — (o sem napřed povídal, že to budou sa
pírat, bodejí by voni něco na sobě nechali! Ale
ušim lidi tsk nevěřej, jako to bylo za mejch mla

dejch let, dokud jejich páni měli sólo. A tak jim
vinšuju tasný a veselý svátky. A až mně budou
v Holetíně hledat vod ranmskej strany, tak nechaj
železnici stát na levej ruce, tak mně najdou. Eště
něco. Jak se table lidi po tom mým psaní sbáněli,
povídala jedna evanjelička, proč pořád s tím hno
jem míchaj, že teď maj, co si nadrobili.

Urášky katolického náboženství v
písmi evanfelíků. — Z Bolehoštizaslánanám

8 podepsaným psaním pěkným písmem lito gr afovaná posměšná píseň o deseti slohách. Hned
začátek sní velmi pěkně slovy „Truc Říma“ a to
jde dále. Podáme několik ukázek. V sloze IL:
„Římu sloužit nechci ani za nic již, tam jen lež
jest a tma, peklu stále blíž“. — V sloze VI : „Měj
si tedy Říme pánbičků, cochceš“ . . . Co je tam
v eloze VIL o měi svaté, to ani nenapíšeme, aby
cbom my sami citátem tím urážky víry své Be ne
dopustili, ale jsou to rouhavé rozumy heidelber
ské. V sloze VIII.: „Jenom býti nechci nikdy ří
manem, tím otrokem kněží, světa břemenem“. Po
mijíme sprostáctví sloby IX. o tom, že víra naše
přišla do Čech z „Talián“. V aloze X.: „Vem ka
tane (rozuměj katolíka) co chceš, život, jmění
dům“ atd.

Poněvadž písnička ta jest v celku doře rý
mována, pravopisně a pěkně psána, jest jejím pů
vodeem někdo, více než lid obecný vzdělaný. Kou
ká z toho nějaký pan učitel, ne-li dokonce mladší
pastor sám. Ta píseň strká se do rukou i dětem
katolickým. Zdaliž pak jest ještě nějaká státní
ochrana našeho náboženství, může-li se tohle
tropit a to bez udání tiskárny? — J. E. pan mí
stodržitel tvrdil prý nedávno, že úřady oproti cír
kvím jednají nestranně. Rádi bychom se i my
jednou nějaké nestrannosti na ochranu svou do
čkali. A aby ta nestrannost byla slavným úřadům
lehčí, prosíme, aby v této písničce dali na místo
slova „Řím“ slova „evanjelická církev“ anebo je
ště raději slovo „žid“. Tu ty urážky budou pa
trnější a citlivější.

Zvěsti z východních Čech.
Z Čáslavi. Všeobecnépřekvapeníve zdejších

krazích občanských spůsobila předloha vládní o no
vém krajském rozdělení Čech, při němž starobylé
krajské město naše zůúplna bylo opomenuto. Nebyly
tajeny hlasy nespokojenosti se zástupci našeho vole
bního městského i venkovského okresu, kteří o město
naše velmi málo, ba téměř nic nedbají. Až tato před
loha bude uskutečněna, a že asi bude, o tom nříli
šných pochybností přes všecky hlasy svobodomyslných
orgánů není, pak město naše královské a v historii
tak platící klesne na úroveň šosáckého hnízda za
padlého. zapomenutého. Pro potěšení zbudou mu pak
jenom — kasárny. Jsme zvědaví, nenalezne-li se v
brsské voličské uchůsí ten, kdo by tlumočil projev
blaboké nelibostí nad tímto šantročením historickými

řednostmi a nad trháním ostálených a ožitých svazků.
dežto politikové naší a usedlí věsí hlavy nad zku

lenou budoucnosti, ostatní starší i mladší, něžnéi
silné obecenstvo baví se o přítrž, Divadlo stíhá di
vadlo, koncerty stíhají dýchánky a všecko se veselí,
Po „Cechu a Němei“ přišlo „Třetí zvonění“ a za tím
klusá „Majitel butí“. Ochotníci se-taží a to umělecky
taží. Jde jim to v letošní postní sezoně evláště —
hladce.Sokolky sezvaly obecenstvo na večírek „Ka
roliny Světlé“ s přednáškou pí. Terezy Novákové a
za nimi eportují cyklisté s dycbánkem recitačním,
k němuž pozvali ai s Prahy recitátora p. Horáka.
Kam nás zavede nový odbor českých turistů v nej
poslednější době zarsžený ještě nevíme. Aprile už

prvého jest pryč a proto aprilem snad vyváděti neude. Bylo by potřebí, aby něco ukázal a naučil na
še obecenstvo cestovati, zatím aspoň dokud se ne
otevře jaro v plné kráse slovy a v dachu a později
pak v pravdě a skutku. Kdyby nás dovedl jenom
takhle na kraj slibovaných nastávajících moderních
vymoženosti našeho města.

Městská rada v Choemi pořádáv neděli
8. dubna o 32hod. odpol. v sáls Panskéhe domu ve
řejnou schůzi lidu. Pan řídící učitel Josef Kožíšek v
Zapech promlaví o thematu: Národ a škola.

Z Vysokého Mýta. V městěnašemdříve
politickými a místními zápasy tolik trpícím nastává
sblížení stran s ochabnatí bývalých protiv, což jest
v sájma obce i národa žádoucí. — Pražský „Čas“ slo
se rozdurdil na zdejší knihupectví Fr. Čermákavdo
va, protože toto, an jediný abonent „Časa“ tento líst
koncem tohoto čtvrtletí vypověděl, odřeklo přijati „Be
sedy Času“ do komise, jelikož takovými specialitami
se nezabývá, Velice uražen, zastavil „Čas“ další za
sílání nad čímž v Mýtě konečně nikdo nesapláče. Ve
likon pozornost obecenstva budila v minulých dnech
socha sv. Václava, vystavená ve výkladní skříní knih
kupectví puní Čermákové, zhotovená v řezbářském
závodě p. Edvarda Vokouna ve Vys. Mýtě, svědčící o
veliké dorednosti a vkusu řečeného závodu.

Ze Zbraslavic. Hasičský dobrovolnýsbor
zdejší dovršil právě letos 25. rok svého působení.
Dne 18. března konána byla valná hromada, o níš

vspomenato bylo čtvrtstoleté působnosti a uctěnabyla vděčně památka těch, kteří stáli u kolebky jeho.
K radě čestných a zasloušilých členů tohoto velice
humanního spolku připočten pak byl všeobecným
souhlasem zdejší řídící p. učitel Fr. Zeman, který od
samého počátku jako činný s nyní přispívající člen
příseň svoji mu prokasoval. ufáme že i nadále
zůstane věrným jeho obhájcem a příznivcem.

Z Bychmova. Palmariaadrokátskása převsa
té, avšak dosud prý neúplně provedené práce právnické
při koupi pozemků pro místní dráhu rychnovskou,
s nichž jedno na 74.000 sl. po + starostovi a čĎestném
měšťann zdejším JUDe. J. Smrtkovi od jeho choti jiš

obci bylo doručeno a druhé, dosud neznámé, od By
nějšího p. starosty má teprv býti podáno, budou tá
kou zkouškou a tvrdým oříškem pron vý senát rych
novský. Coš aby tak palmaria obě, stejnoměrně ovšem
počítáno, činila dohromady asi 48.000 zl., a to při
úhrnné sumě 61.802 sl. 17 kr., které sa výkap po

semků pro drábu potřebných od r, 1803—18698inctua,byly zaplaceny| Neslýcháno,aby koupíme-li sobě po
semek sa 3000 zl., uloženo bylo nám zaplatiti nových
3000 2l. za provedený či neprovedený převodknihovní!
Žádoucno, aby brzo objseněno bylo, kdoporadil paní
Smrtkové požadavek oněch 24.000 zl., po případě pů
vodních prý 30.000 z). — Městská rada zdejší ještě
ve dřívějším slošení vykona!a čín velice záslužný, za
kročivší způsobem účinným proti těm neb oněm vy
dřiduchům, kteří na úkor chudiny při nedostatku ablí
jeden metrák prodávali za krvavou cenu 1 sl. 70 kr,
až 1 zi. 80 kr. Objednalať na rychlo 4 vagony výteč.
ného uhlí hornoslesakého a tak po malých částkách
rozprodáno mezi chudší lid 860 metráků po 1 zl. 28
kr. Bude třeba, aby obec pro budoucnost zřídila při
nádraží zdejším stále skladiště na ublí a tím, pokud
Rychnova a okolí se týče, pokazila kšefty výstředně
německy smýšlejícího přednosty železniční stanice pot
štýnské, kam až ij z Rychnova samého někteří pro
davači pro uhlí dojíždějí, aby prý ušetřili dovozné že
lezniční z Potštýna až na nádraží rychnovské, čímž
ovšem poškoznjí citelně dráhu rychnovskou, zároveň
ji v posměch uvádějíce. Přepodivný to zjev tak řeče
ného lokálního patriotismul A tací lidé stojí pak o
to při volbách obecních, aby dostali se do výbora a
tam o obecní zájmy se svědomitě starali! — Jiným
chvály hodným zjevem bylo u nás za letošní zimy, že
dámy od dobročinného spolku sv. Ludmily učinily zda
řilý pokus s vařením a rozdáváním polévky v době
polední mezi chudou mládež obou zdejších školobec
ních. Od ledna počínajíc až do 15. března poděleno

bylo vždy čtyřikrát týdně pokaždé 4 200 chudýchdítek teplým pokrmem. Dá snad Bůh, že ct. dámy
naše v díle započatém i příště budou pokračovati, a
še dojdou šlechetné enaby jejich v té příčiněobecného
uznání a ještě obecnější vydatné podpory. Letošní
náklad pořízen byl značnými dary peněžitými od obce
a od obou zdejších peněžních ústavů (spořitelny a zá
ložny), jakož i z četných dobrovolných příspěvků ob
čanstva. Pro příští zimu k účelu tomu i alav. okres.
zastupitelstvo 20 zl. jako příspěvek položilo do roz
počtu. — Není nad důslednost! Křičí se při agitaci
volební:„Jenevůjk svómal Jen žádného
židal“ Ale sotva huba tlachavá ta slova pronese,
nohy, div se neurazí, utíkají do židovského krámu pí.
Karol. Fischerové, neboť tam prodává se, jak zvěstují
velké vyvěšené nápisy červenobílé, tedy národní,
se slevou 20 porcetní. Že to pravda, ví p. C. z bývalé
Nekázané nyní Havlíčkové ulice. Inu peníze židovské
nezapáchají česnekem, a proto něco za něco, aby se
jirchářetví dařilo.

Z Choltle. V sobotu zemřelzde zasloužilý
bývalý knížecí stavitel Jan Volejník v stáří Bólet,otec

ana vrch. inženýra Karla Volejníka v strojírně Márky,
romovský a Schulz v Hradci Králové. Zvěčnělý byl

rozhodný Čech,poctivec, muž na slovo vzatý a vše
obecně vážený.

Z okolí Ličma. (DivadelnípředstaveníNá
rodní Jednoty.. O pouti Ličenské 25. března aehrána
byla ochotníky Ličenskými po třetí oblíbená hra: „Pa
sačka z Lard“. Divili jeme se, s jakou vervou jed
notlivci úkolů svých se ehoatili; bylo patrno, že byli

prodehnati obsahem děje a že režie spočívala v raou povolaných, osvědčených — pana faráře L. Seidla,
Představení zůstavilo hluboký dojem v mysli všech
četných účastníků z Lična i okolí. S vděčností vzpo
mínáme laskavosti p. Jar. Vanického z Černilova,
který dovedně hrou na harmonium provázel děje jed
notlivé, Vedie ušlechtilé zábavy 1 kostel získává k
okrase své: věnnjeť se čistý výnos na pořízení sochy
Panny Marie Lordaké.

Od Nymburka. Dne 19. t. m. se konala
volba do okresního zastupitelstva sdejšího okresa.

vf otodek volby způsobil značné pohnutí mezi obyvatelstvem katolickým a evangelickým. Evangelíci na
okresu usedlí, ač jsou ve značné menšině (dle sčítání
s r. 1890 je na okrese 24.394 katolíků a 3144 evan
gelíků, tedy poměr 8 : 1), přece mívali poslední léta
v zastupitelstvu, čítajícím 20 členů, 8 zástupců evan
gelíků, tedy téměř polovici. Okolnost tato svědčí za
Jisté o tom, že katol. obyvatelstvo je vůči svým evan

lickým bratřím velmi snášelivé, smiřlivé a benevo
fentní až do krajnosti. Jsou mnohé obce na okrese
zdejším, kde katolíci evangelické menšině popřávají
více míst v obecním zastapitelstvu, neš jím po právu
a spravedlnosti náleží, ano sami z té menšiny 1 sta
rostu volí, a to jen z té příčiny, aby ukázali svou
smířlivost, svon snášelivost. Katolíci v osadách smíše

šených jsou ochotní zachovati mír apoř se svýmievang. sousedy za každou cenu, byť i zadati měli
bohužel svá práva. Avšak evangelíci ukázali již ča
stěji, a zvláště v době poslední ukázali, že emiřlivost
a snášelivost je jim věcí neznámou a že jim jde jen
o nadvládu. Stala se věc, která katolíkům důkladně
otevřela oči, takše poznali, jak 8 nimi jejich evang.
bratři smýšlí. V obci Uh. byly obecní volby. Ač je
obyvatelstva katolického téměř polovička, tak že tu
rozhodující t neb 2 hlesy v jednotlivých sborech, pře
ce proti právu a spravedlnosti nedopřáno katolíkům
zvoliti zástupce svého, nýbrě zvoleno zastupitelstvo
úplně evangelické, fak še obyvatelstvo katolické ne
má ans jodnoho sástupce v obci. Tak se odplatili
katolíkům za jejich benevolentní jednání! A ta kato
líci“na okresu vidouce, jak se s nimi jedná, řekli sí:
Nač my máme někoho ustavičně hladiti, kdyš on nás
bije? Nebudemebráti žádných ohledů, užijeme svého
práva a budeme voliti lidi své strany. Vědyť volíce
ustavičně evangelíky, vydávali bychom si svědectví,
že mesi námi nejsou lidé schopní, aby zastávali ně
jaký úřad. Věak evanjelící sami se tím chlubí, žo
jsou lidé jejich všude v popředí.— Následkem toho
se stalo, že při volbách dookres. zastupitelstva, kte
ró za týden na to se odbývaly, zvolení za venkov
sami katolíci. Rozumí se, že takový výsledek se ne
očekával, a že z toho bylo značné pohnatí mezi oby
vatelstvem obojí strany. „Občan, Listy“ v Nymburce



přinesly sáhodlouboa správu o volbě, kde se bází frá
semi: klerikální agitace, osvícené XIX. století, které
ještě musí aříti na to, jak při volbách hraje úlobu

stránka náboženská a p. Odnášejí ta peirně katolícisa to, še splatili ev. stejným dílem. Kdyšto dělají
evangelíci, tu je to v pořádku, ale když to udělají

katolíci, to jiš to; špatnost nehodná, aby na ni svítilo XIX. století. Jest-li dva činí totéž, není to totéš,
to je jiš staré pravidlo. „Občan. Listy“ čtené hlavně
evangelíky, nemají příčiny na obrovskou většinu oby
vatelstva ai naříkati. Evangelíci čítají více neš 10%,
čili desátou čásť veškerého obyvatelstva jen v těchto
obcích okresu nymbarského. Čítajít:

Bobnice . 661 kat. 382 evang.
Bošín . . . 286., 78 ,
Budiměřice 22 , 88.,
Šlotava 163, 56 „
Chleby. . . 826 , 884,
Drabelice . „. 342 , 658 „

Hořatev . 165., 400.,
Jíkev. . . 087, 40 „
Jizbice... . 468 , 46.,
M. Kostomlaty 461., 87 —„,
Mečíř. . 46., 78.,
Netřebice . . 297, 166. |,
Podlušany —. 304 , 486 ,
Rašovice . . 302 , 70 „
Skrchleby. . 750 , 89 „
Sovenice. 32 , 114,
Vestec. . . Bir, 90,
Oskořínek. . 1068., 104 |,
Všechlapy. . 510, 46 |,
Zboží Kamenné 437 , 47 —„,

Evangelické menšiny byly až dosud v obecních výbo
rech 1 v okresním zastupitelstvu velmi slašně zastou
peny. Kolik však katolíků je v obecním zastupitel
atvu v Hořatvi? V Chlebech, kde je 338 katolíků a
384 evangelíků, tam není v obecním zastupitelstvu
následkem panovačnosti a nesnášenlivosti evangelíků
ani jediný katolík! A přece ve zprávě o volbách chleb
ských praví se v „Obč. Listech“. „Mravnost a lids
kost musejí býti cílem kašdého jednotlivce a národa.
Tak píše kdesi prof. dr. T. G. Masaryk. Tsk dopadly

volby v obci dobrých mravů a bázně Boží. Kdopo:měry v obci naší zná, není mu potřebídalšího ko
mentáře. Tedy jen svorně při každé volbě za heslem,
jako v Chlebech“. —-Divná to mravnost a lidskost,
de polovice katolíků je majorisována a z obec. sa

stapiteletva vyloučena. Zdá ae, že v obci dobrých
mravů a bázné Boží — kde za obec se pokládají je
dině evaugelící — dopadá to asi stejně jako v evang.
Prusku, kde katolickým Čechům a Polákům80 zaka
zuje slovansky se modlit a číst, kde Němcům se za
braňuje usavírat sňatky se Slovankami, kde se Slo
vané dle možností z úřadů, slnžeb i práce vyhánějí,
kde vůbec katolík marně se dovolává rovného práva
s evangelíkem ve státě, škole a v kostele. U nás mají
evangelíci síce do většiny ještě velmi daleko, ale
evangelíci Masaryk, Herben, Šádek atd. počínají si

pat katolíkům stejně, jako praští jejich souvěrci,dyž „epokojený“volič vChlebech vyzíval evangelíky
k svornosti při každé volbě, nesmí se diviti, že kato
líci uposlecbli jeho rady při volbě do okresního sa
stupitelstva jednou také pro sebe. Svorný posstap ka
tolíků měl býti pro evangelíky zajisté jen výstrahou

pro budoucnost, aby ovangelíci byli spravedlivýmijiným, když žádají spravedlnost a respektování pro
sebe. —Radíme proto evang. bratřím, kteří si ty vol
by okresní berou aš příliš do blavy, aby vzali do ra
kou svou zamiloranou bibli a učinili si rozjímání nad
slovy písma: „Jakou měrou měříte, takovou vám
bude odměřeno“.

Z Jaroměře. Do okresníhozastupitelstva
byli za obce venkovské zvoleni pánové: Jan Ja
roš z Čáslavek 76 hlasů, Jan Kotlant z Holohlav
74, Václav Jirsák z Rychnovska 74, Aleš Reichert
ze Starého Plesu 72, Jan Reichert z Jásené 63,
Josef Zemek z Vilantic 57, Jan Velc z Rasošek 44,
Václav Kavalír z Roztok 50, Jan Pražák z Hoři
ňovsi 49, Josef Kopecký z Hustiřan 42, Jan Kra
tochvíl z Jezbín 4:1, Jan Hynek z Lejšovky 39
hlasů. V užší volbě mezi p. V. Prostředníkem ze
Sendražic a Václ. Brusnickým z Dolan zvolen p.
Václav Brusnický.

Z Čermilova. Páni bratři František Černý,
stavitel v Hradci Králové a Josef Černý, obchodní
cestující z Divce, darovali chrámu Páně Černi
lovskému velmi skvostnou fialovou kasuli a jiní
nejmenovaní dobrodinci nádhernou, drabocenou
kaditelnici, Šlechetným dárcům »Odplať Bůb«,

Z Kostelce m. ©. Spolekna podporování
chudých žáků realné školy uspořádá v neděli 8.
dubna koncertní akademii v budové jubilejní re
alky. Začátek ve 4 hod. odp. Vstupné: Křeslo 2 K,
sedadla po 1 K, 60 hal, místo k stání 40 hal.
Na programu je zastoupen Bedřich Smetana, Jos.
Klička, Karel Bendl, P. J. Čajkovský, Weber,
Váša Laub, Mendelssobn-Bartholdy, R, Scbumann,
Gounod a G, Goltermann.

Z Velimě. Podivením musel býti naplněn
každý nestranný posuzovatel, znalý velimských
poměrů nad článkem v Labských Proudech ze
dne 26. březno uveřejněným, proč vlastně a z ja
kých příčin ten nám již před lety známý fana
tycký evang. dopisovatel svým obvyklým, suro=
vým způsobem na nás katolíky se vyřítil, když
oni si žádné viny vědomi nejsou, čím by se byli
proti všemocně ve Velimi vládnoucí evangelické
menšině prohřešili? Žádáme čtenáře, by sobé ne
obtěžovali přečísti článek z Velimě v +L. Pr.«,
by se přesvědčili, jak dovede takové individuum
pro nic a za nic dělati náramný rámuš?“jak do
vede hanobiti a tupiti nejpočestnější lidi, jak do
Vede v novinách nadávat, aniž by k tomu měl
příčiny. My katolíci žili jsme s rozvážnějšími sou

sedy evangelickými svorně, To všsk se nelíbí rý
palům, kteří chtí v kalu stůj, co stůj loviti. Po
svítíme si na ně důkladně.

Ze Stademce. Jmenovánívdp. farářeJana
Kuhne, vikářem střídnictví vrcblabského oslavily dne
25. února obecní představenstvo, místní spolky s hud
bou a široké krahy občanetva pořádáním četného do
stavenička. Dp. vikář působí u nás jakofarář jiš přes
%0 Jet a siskal sí o mravné, osvětové i bmotné povzne
sení obce zásluh velikých a proto přednesli občané
svému milému otcovskému rádci a příteli srdečné
ovace a blahopřání.

Politický přehled,
Attentát ma prince Walestéhe, dě

dice anglické královny, který je 59 let atár, spá
cbal i7letý klempířský učeň ve středu o půl 6.
hodině odpolední na nádraží v Bruselu. Vystoup
nuv na stupátko k vsgonu I. třídy, vystřelil na
prince z revolveru, ale na štěstí netrefil. Uleník
nezralý prý chtěl pomstit bury. Princ byl na ces
stě z Calais do Kodaně,

Bulkarský kmíže přibyl ve středudo
Vídně. Jedni praví, že se jede zotavit na rivieru,
druzí, že pojede do Cslais, kde mešká velkokněžna
Marie Pavlovna se svou 18letou dcerou. Její ot
cem je nejstarší carův strýc, velkokníže Vladimír.
Ferdinsnd Bulharský dostal by rád za choť ru
skou velkokněžnu a k ní věnem královskou ko
runu. K vůli tomu prý chce přestoupit na pra
voslaví.

V Htalfi panuje od 4 neděl krise k vůli
sporům o opstřeních z nouze. Opatření tato ne
byla potřebna a policie — proti čemuž není od
volání — zakazovala zcela zbytečné schůze, které
ani veřejný pokoj ani pořádek neobrožovaly. So
cislní demokraté a republikáni provádějí obstrukci
proti policejním předpisům za souhlasu většiny
lidu, neboť sni liberálům Zanardellimu a Giolitti
nu se nechce hájiti přehmaty a krutosti vojanské
a policejní vlády Pellouxovy. Protože přivrženci
papeže žádných sněmovních voleb v Italii se ne
súčastní, perou se nyní svobodomysiní všech od
stínů, monarcbických i republikánských mezi se
bou. Italie je těžce nemocna, mladé spojené krá
lovství je jako na sopce. Nespojí-li se vládní stra
ny V Čas, musí vypomoci vojenská diktatura, no
boť náhubkový jednací řád nepomůže.

Na českém sněmu povolenzemskýroz
počet opět na 3 měsíce. Dále se radil sněm o
upravení platů učitelských. Poslanci Werunský,
Karel Herrmana Wolf, Pater Opitz a redaktor
Anýž ss za né přimlouvali, leč navrhovatel Anýž
nezvolen ani svou stranou do komise, kdež po
několik měsíců se uleží. Na upravení platů nemá
země zatím úhrady a chce počkat s upravením
platů, až pomůže stát. To bude asi dlouho trvat.

Ministr krajam dr. Rezek meškalv
Praze a přijal četné návštěvy poslanců a vynika
jících osobností. Zda-li pracoval o popobnání ně
mecko-českého vyrovnání, nevíme.

Na bojišti jihoafrickém porazilgene
rál Oliviér Angličany u Taba Nehu odňav jim 6
děj, přes 200 vozů s náboji a potravinami a ino
ho set jich zajal. Generálové Coleville a Frenche
byli patrně poraženi od burů. Tito vyhodili do
povětří vodovod a odňali tím Bloemfonteinu vodu.
U Matekingu, v okolí Kimberleye a v severním
Kapsku stibají Angličany různé nehody a povstání
se tam zmahé,. Hlavní armáda Robertsova je vážně
ohrožena. Angličané chtějí teď do Transválu vpad
nouti průchodem skrz území portugalské, 1000
burů dali odvésti s Cronjem na sv. Helenu.

BE SÍD K A.
Zvyky velkonoční v Polsku.

Poláci slaví velikonoce mnohem více než
my v Čechách. Po celý půst postí se Poláci a
zvláště Polky velice přísné, Na vesnicích odpírají
si i mléko, máslo, sýr a vejce. Téměř každodenně
snídají nakyslou polévku z žitné mouky sřur«;
buchty se pečou na Iněném neb i konopném, od
porném oleji.

Na selený čtvrtek, kdy se chylí půst ku konci
pocbovávají hrnec, v němž se vaří szur« nebo
»kyselo«. Mladší děvečka neb čeledín musí býti
při torn vážný jako o pohřbu, nesmí se ani ohléd
nouti, aby se nestalo nějaké neštěstí. Prázdný
hrnec nese na hlavě, Sedlák, maje rýč neb mo

motyku a rozbije nic zlého netušícímu čeledínovi
hlíněný hrnec na hlavě, Čeledín, který má nara
žený brnec na očích a gičeho nevidí, lekne se
ovšem velice, až nehorázný smích hospodářů jej
poučí, že se stal obětí hrubého »vtipu«. Napálený
čeledín neb služka mlčí o své nehodě ovšem, jako
hrob a mají radost, když příštího roku mladší če
ledín sedne hospodáři podobně na lep.

Na velký pátek vyšlehají rodičové dětem
pruty, aby si maličtí pumatovali, že podobnými
pruty byl mrskán náš spasitel, Na zelený čtvrtek
odpoledne, o velkém pátku a na bílou sobotu
réno navštěvují mladí i staří Boží hrob.

Na bílou sobotu se připravuje s polední v

každém domě s»svjenconka“ t. j. jídla, kterápakodpoledne kněz chodí po domech posvětit. Někde
— na př. i na mnoha místech na Moravě po
světí se velkonoční jídla v kostele.

neděli velkonoční oslavuje se slavoost vzkří
šení časně ráno reneam. z pušek, revolverů a z
hmoždířů. Již okolo 5. hodiny ranní plní se ko
stely zbožnými věřícími. Když se lid o poledni
vrátí domů, tedy začne pojídati »svěcené« t. j.
šunkv, uzené klobásy, telecí maso, rosoly či koty,
vejce atd., všechno na kousky pokrájené a dobře
okořeněné, olejem a octem polité. Venkovským
dětem se vysvětluje svěnconka tekto. Tvrdé vejce
znamenají kameny, jimiž byl Kristus kamenován,
dlouhé klobásy znamenají provazy, kterými byl
Spositel svázán a šunka prý předstevuje balvan,
který byl na hrob Kristův přivalen.

V pondělí velkonoční nastupuje v svá práva
dyugus nebo šmigůst. V lepších kruzích měšťan
ských a šlechtických navštěvují totiž panici . rodi
ny, kde jsou panny, které pak silně voňavkemi
postříkají. Na vsích jest šmigůst trochu radikál
nější a proto mu říkají na Moravě mrakot a Němci
v polských a českých krajích «šmekustr«. Selští
hoši, čeledinové a tovaryši polejí děvčate stude
nou vodou anebo je přivlečou raději pod pumpu
a důkladně je vědrem vody polejí neb jim na
blavy vodu pumpují. Děvčata sice křičí, jako by
je na šidlo bral, ale nikterak se proto nebněvají.
Vždyť ji mají hoši ve vsi tím více rádi, čím více
ji polejí. Děvčata, které jsou známy jako tvrdé
spáčky, bývají spící i s postelí pod pumpu neb
do řeky a rybníka donešena a důkladně polita.
Na Moravě vyprašují chlapci děvčatům ze sukní
i živůtků »prašivnu« vrbovými neb sladkými ži
lami uctí je pak vínem neb likérem a děvčata jim
pak dají bílá neb malovaná vějíčka (kraslice).

Ve velkonoční úterý mají dyugus neb mrskot
dívky a ženy, které své bochy, bratry a manželé
důkladně polijí neb prorrskají. Tento zvyk má
připamatovati první zprávu, které se apoštolům
dostalo o vzkříšení Krista. Legenda vypravuje to
tiž, že apoštolé = učeníci stáli v Jeruzalémě ve
skupinách a hovořili o velkolepé této události a
tu je římětí správci země a židovští kněži stříká
ním vody rozháněli. .

Svátky velikonoční patří v Polsku k nejra
dostnějším a někdy ještě o svátcích začínají ná
mluvy a zvaní na svatby, kterých je v Polsku po
velkonocích nejvíce. Po hodech a radostech veli
konočních nastane venkovskému lidu opět krutá
práce a chléb, zemčate, zelí, řepa a kaše jsou opět
blavaími pokrmy pracujících tříd.

Dodatečné zprávy.
Komeert Filharmonie v Hradel

Králevé byl v sobotu pravým hudebním festi
vslem východních Čech. Hudební znalci dostavili
se z Jičína, N. Bydžova, Hořic, Králové Dvora,
Jaroměře, Josefova, Smiřic, Náchoda, Kostelce,
z Mýta, Chocně, Pardubic, Chrudimi, z Chlumce,
utd. Skladby byly sehrány skvostné. Paní Schul
cová-Mařáková ovládá svůj královský nástroj mi
strně, paní inženýrová Jančová je osvědčenou
pěvkyní. Naše Elišky ukázaly, že se cvičily velmi
pilně, Varhany z tovérny pana Lhoty vynikaly
velmi krásnými a čistými tony. Hudební znalci
z okolních měst vyslovili se o výkonech naší Fil
harmonie velice pochlebně,

Sportovní klab pořádalvčera v Grand
hotelu zábavný večírek s pestrým programem.

Letošní odvod v Hradci Králové,
vyznamenává se tím, že se odvádějí nejvíce sy
nové rolničtí, kterých doma k práci nejvíce potřeba.

Poretní období u © k. krajského
trestního souda v Hradci Králové začne
7. května. Zatím je 6 trestních případů.

. Posekán šavlí. Stavitelp. Václav Bah
ník stel se před lety obětí jednobo dobrodinečka,
následkem čehož musil býti dán na čas do ústavu
pro choromyslné. Pravidelné je ticbý a mírný do
brák od kosti, Pouze když se náhle rozčílí nebo
vypije trochu piva, chová se někdy výstředně.
Tak řekl v neděli na náměstí několik urážlivých
slov. Obecenstvo se nad tím pozastavilo, ale dů
stojníci si toho nevšimli, protože strážník jim
chování p. Bahníkovo vysvětlil. Ve středu pod
večer "potkal stavitel p. Bahník dělostřeleckého
poručíka p... . ers a řekl opět urážlivé slovo.
Poručíkovi p. . . . erovi byl duševní stav páně
Bahníkův znám, ale proto přece tasil šavlí, a
rozťal p. Babnfkovi pravé ucho a lícní maso až na
kosť, takáe tento jsa |celý krví zbrocen, musel
býti odveden do okres, nemocnice, kdež mu lé
kaři ránu zašili, Obecenstvo, které většinou uráže
livého slova neslyšelo a vidělo jen posekaného p.
Bahníka, bylo tímto případem velice“ rozčíleno.
Dosud se neuklidnilo pobouření, které povstalo
následkem toho, že setník p. Weber uhodil plo
chou šařlí obchodního akademika, protože tento
chtěl proklouznouti mezerou vojska, jdoucího ze
cvičení. Proto obecenstvo zdejší rozhodně odsu
suje ukvapený čin mladistvého poručíka p... era.
Středeční případ stane se předmětem interpelace.
Obecenstvo má právo a povinnost žádati, aby ni
kdo neužil zbraní, dokud sám není napaden s na



životě neb zdraví obrožen. Dítě neb choromyslný
nemůže přece nikohu uraziti a proti surovci a
opilci stačí zakročení strážníka neb obecenstva.

© Emanuel Tonmer mrtev. Idcalní
český vlastenec, novinář, spisovatel a ředitel pražské
obchodní akademie, který vychoval národu tisí
ce praktických obchodníků a průmyslníků, Ema
nuel Tonner, r. 1829 ve Vel. Zdíkově na Pra
chaticku narozený, zemřel ve středu a dnes od
poledne bude pochován. Tonner účastnil se vla
steneckého ruchu již r. 1848. Stav se 1854 pro
fessorem v Haliči udržoval od té dob) přátelské
styky s Poláky a získal a udržoval nám v nich
přátele. Od r. 1860 byl členem redakce Krásova

Času“, pak Nár. Listů. Pro rozhodné české své
smýšlení byl 1863 zbaven úřadu professora na
něm. obch. akademií a stal se tehdy professorem
právě zřízené české vyšší dívčí školy, a účastnil
se pak založení redakce Světozora. R. 1866 vydal
Habernfelda spis o české válce, přeložil rozpravu
jesuity Belbina na obranu jazyka slov., zvláště
pak českého, v žaláři (za persek.ce Hebstů a
Auerspergů) přeložil Stránského „Republika Bo
jema“, v Matici Lidu uveřejnil vypravování dějin
českých. Tonner byl v pravdě muž svobodomyslný,
poctivý, zbožný; až do r. 1891 byl jednatelem
sv. Vítské jednoty. Jako zemský a říšský posla
nec hájil neohrožené národní, politické i hospo
dářské zájmy českého lidu. Protože nebyl pro
štváčskou politiku Grégrů, byl jako vybarvený
staročeský zajíc hanoben a podezříván. Trbanství
Šípů ijej připravilo na čas o důvěru lidu, ale
český národ musí jej ctíti jako vynikajícího a
vysoce zasloužilého svého syna.

Dragoum, který prý si v Josefově při cvi
čení v jízdárně zlomil vaz, poněvadž desátník jeho
koně několikrát šlehl, takže tento se vzepnul a
jesdce shodil, byl dle zprávy nás došlé poubou
fgurinou z lepenky, tekže při pádu zlomení vazu
ho pranic nebolelo..

Polský severní vleher řádil v noci
na den 30. března strašně v Bělé u Rokytnice.
Silné stromy klátily se a praskaly na všechny
strany. Ne spánek nebylo ani pomyšlení, neboť
od větru všecko se třáslo v celém stavení. V lese
byly silné a široké polomy, kříž před kostelem
přerážen. Lidé se nemohli ráno dostati z domu,
poněvadž vichor tlačil dvéře prudce k čomkům.
Lidé jen čtvernožky dostali se ku předu a hro
zilo jim udušení a zavátí.

Pod Vysekom. Žídáme ve smysluŠ 19.
zák. o tisku, abyste článek «Z Podvysocka« oti
štěný v rubrice »Zvěsti z východních Čechs v č.
10. Vešebo ctěného listu z roku 1900 y některém
z nejbližších dvou čísel ctěného listu Vašcho la
skavě opravili v tomto směru: »Není pravda, že
starosta a tři výboři vesměs evangelíci rozhodli,
že kaplička sv. Václava v obci Přítoce se může
odstranit, nýbrž rozhodla tak širší stavební ko
mise složená ze starosty evangelíka atří výborů
katolíků dle protokolu ze dne 28. srpna 1897 č.
67. z té příčiny, že kol kapličky bylo dětské rej
diště a kaplička hrozila sesutím. Není tedy pravda,
že v Přítoce vládnou neobmezeně evangelíci«. V
dokonalé úcté za obecní zastupitelstvo obce Pří
tok: Č. Truhlář, starosta. Frant. Moravec, radní.

Na Pedvysocko. Žádáme pana dopiso
vatele dopisu »Pod Vysokou« v č. 11. Obnovy,
aby nám podal své dobrozdání o této opravě. Za
tím se tážeme: Proč nebyla stará kaple v Čas
opravena a zdali to hříště bylo u katolické kaple
tak nezbytně potřebné, že katol. kaple k vůli ně
mu se musila v obci od protestantů ovládané
zbořit?

+ Sw. missle konati se bude v Hnát
nici od 15. do 22. dubna důst. Otci Redemp
toristy z Čes. Budějovic. Obnova sv. missie ko
nati se bude od 321. do 28. dubna ve farnosti
Holické.

Z Červ. Kostelce. Naše tiché náměstí
od úterka (3. t. m.) je plno šumu a ruchu. Lid
mužové i ženy — na náměstí se kupí, živě ro.
kují a jen, když se blýsknavé bajonety četnických
blídek blíží, šum na chvíli se tlumí. Dělnictvo
s továrny Abelesovy, kteráž nyní celému židov
skému konsortiu patří, sastavilo prácí. Proč? Pří
čin je několik, Když byl majetníkem Abeles, ně
kolik řiditelů židovských se z něho obohatilo, so
bě obchody veliké i továrny zi dilo, nepořádek v
řádu továrním zavinilo a vzrůst anarchistů pod.
porovalo. Nynější majetník viděl, že to se židem
nepůjde a proto povolal za řiditele katolíka pana
Bergmanna, muže energického a poctivého. S ním
vešel do továrny nový řád, jejž každý, kdo chtěl
pracovati, podepsati musil. Část anarchistů proto
Kostelec opustila. Zbylým členům se všsk pořá
dek nelíbil. To je příčina starší. Pan řiditel chy
boval, že — za stísněných poměrů obchodních
pro drahou bavlnu —šetřil majetníka továrníka
a dělníkům mnohým dával práci lacinější, takže
dělníci plat nedostatečný dostávali, Jest pravda,
že řiditel dával takovým dělníkům náhradu (1 2
zl.) — ale to vše nedostačovalo | Obecenstvo
s ubohými sympathisovalo,i sám řiditel dělnictvo
těšil, že nastanou lepší poměry. Ale po poslední
výplatě vešel do úřadovny dělník Puš, demokrat,
který řiditele poháněl, jemu se protivil a řád to
vární, jejž podepsal, překročil. Za to byl z práce
propuštěn. A proto dělnictvo jsouc vázáno orga

nisací a spoléhajíc se na dřívější vítězství svá,za
stevilo práci. Mnohým se zdá, že je vše sosno

pustí k oddechu. Právě včera (3. t. m.) zafčen
byl mladý muž pro rouhání, jehož se dopustil,
když kněz šel s Pánem Bobem. Muž tento byl
již 4 neděle bez práce, v Kostelci cizí, mezi děl
níky se pohyboval, v hospodách anarchistické pí
sně zpíval, takové tiskopisy u sebe měl, a peněz
měl stále dost. Pro takové lidí ztratilo dělnictvo
všeobecných sympathif, Rozvážliví dělníci s úz
kostí hledí nejisté budoucnosti vstříc. Živnostenský
inspektor právě přijel,

Schůzedůvěrníků udruúeníčeských
neměděleů pro okres královéhradeckýkonala se
30. března v Grandhotelu. Delegát p. Váci. Skvrna
přednes) stesky na smatné poměry rolnictva a dovodil,

če keprvo nyní, když jsou rolníci dosti seslabeni, začínají se po příkladujiných stran důkladněji organi
sovati. Mnohým to arci není po chuti, vyzývá však
rolnictvo, aby tobo nedbali a kráčeli odhodlaně za
svým cílem t. j. za ozdravením smutných našich po
měrů. Rolnictvu třeba práce účinné a rychlé, aby ze
jména také bylo připraveno pro volby do zákonodár
ných sborů. Na to zvoleni: se předsedu okresních dů
věrníků zem. zdražení delegát zemědělské rady p. V.
Skvrna, sa místopředsedu p. J, Jarkovský z Bělče a
za jednatele a pokladníka p. V. Vinař ze Sedlice. Po
volbách těchto promluvil p. dr. Pražák o organisaci
zdražení českých zemědělců. Pan řečník pravil: Jsouce
špatně vychovávání léta mladočeskou politikou,
přicházíme konačně E náhledu, že jen dobře organi
sovaná svépomoc může nám pomoci, Tato svépomoc
pak dá se provésti jen velikým politickým (?1)spolkem,
jako je sdružení českých zemědělců. Program zdra
žení jest vedle státoprávního stanoviska pomoci sel
skému stavu. Vyřizováním jen národní otázky se ze
mědělcům nepomůže. Dělníkům, učitelům, advokátům
atd. se zájmová politika odpouští, jen rolníkům se
vytýká. Mají-li tito ziskati vlivu na příznivé vyřizo
vání zemědělských a veřejných otázek, musí míti též
vliv na politika a politickou výchovu našeho lidu
ji třeba tedy šířiti do každé vísky. Musíme se postaviti
na samostatné stanovisko. Žádný advokát, professor
atd. nemůže býti naším zástupcem. Nejlépe rozamí
svým potřebám rolník a osvědčení jeho přátelé. Vzor
ve své organisaci si musíme vzíti u socialních demo
kratů, u nichž panuje vzorná kázeň. Kdo není členem
jejich organisace, tomu vypalují v řadách dělnických
snamení prašivé ovce. Pan dr. Pražák obvinil těžce
šurnalistiku, rolnictvu nepřátelskou, jmenovitě orgány
mladočeské. Foslancí nedovedli pro rolníky učiniti ni
čeho, nezmohli ani zrušení blankotermínových obchodů
a je žalostné, co ei právě rolnictvo nemůže odpustiti,
že si ve savépřílišné lehkověrnosti dalo od těchto lidí
pověsiti takové hejly na nos, jako na př. © paláci
blahobytu, převzetí selských dluhů od státu atd. Ať
rolníci odloží zbytečné naříkání po hospodách a při
kročí k vážné práci. Ať si nemyslí, že se postará o
ně někdo jiný. Zdražení zemědělců má 1700 důvěr
níků; členský příspěvek obnáší od 30 kr. do 1 zl. a
má celkem 20.000 členů, z nichž jén polovice příspěvky
platí. Je to smutné, ale třeba větší činnosti. Pan
Souček z Břízytázel se na to p. dr. Pražáka, jsk
se to srovnává, že členového radikálního smýšlení jsou
ve výboru združení. Pana dr. Pražák praví, že ten
člen je síla placená Pan starosta HynekSrdínko
trpce si stěžoval na smutné poměry, kdy mnozí rol
píci, jimž náhodou dobře se daří, sami rolnickou or

anisaci kazí. Dotkl se pak nespravedlivé daně pozem
ové, špatných poměrů dělnických atd. Kdyby poslanci
chtěli, mohli by pro rolnictvo vykonati dost. Po do
slovu p dra Pražák přijatá resoluce: „My, okresní
důvěrníci edražení českých zemědělců pro král. české,
okresu Královéhradeckého dne 31. března 1900 shro
máždění připojujeme se v plném znění k resolací valné
bromady zdražení českých zemědělců dne.25. března
v Praze konané“ s dodatkem p. deleg. Skvrnou a p.
dr. Pražákem navrhnutým, „aby združení bylo vědy
samostatnou politickou stranou a aby rolnictvo české
přidružilo se k rolnictva německéma při protestu
ohledně dovozu cizího dobytka“.

Kyáperecké „Pokrokáře“ (jestlijento
bo jména zasluhojíl?) mrzí nevyslovně, fe nemobou
se dostat do lepší společnosti, do Besedy a proto vy
lili nádobu hněvu svého do „Času“ apíšou, že prý do
Besedy navržena a přijata „Obnova“ (hrůzy světa! !)
— jak je to úzkoprsí“ tak štkají a kvilejí; proto prý
vzbůru vy, občané kyšperečtí — na stráži Spojte se,
neboť za takovýchto poměrů, co jsme roztržení: „du
obns litigantibus tertius gaudet“ totiž ti černí zpá
tečníci. Velikou pifku má p. „realista“ čili nyní po
překřtění „lidovec, vlastně lidolovec, na spitálského ve
lebného pána Pan Š., dosud ještě bez universitního
vzdělání, ale jinak universální povídalo všech mož

ných i nemožných neamyslech, volá přeučeně do zbraněvšecky „pokrokáře proti kyšpereckým „zpátečníkům“
v Besedě, ač jsou to mužové vážení, zkušení, veřej
ných věcí znalí, namnoze s akademickým a vyšším
vzděláním než-li ti páni pokrokáři. Naši páni Masa
rykovci mají ještě druhou bolest: proč pak nám vy;
páni z Bssedy, nedáte k disposici knihovnu svou! To
jste vlastenci? My chceme knihovnou sami hospodařit
ve svých jednotách; vy jste zpátečníci: jen pro svou
Besedu a nic pro lidovou — naši! — Ani ten spolek
„Eliška“ ne a ne dát zadarmo svých 900 svazků —
co bychom za to měli slávy, jak „pracajem“ pro lid
a český národ, třeba až do těch hrdel!

Všeobecněznámá vlastenecká firma „První česká
továrna ma cukrovinky a čokoládu,A. Maršner
na Král Vinohradech“ zřídilaprávěv městě
našem sklad všech svých oblíbených výrobků, Alavné
čokolád, prášku kakaového a všech cukrovinek ori
entálských 1 čokoládových u velkém výběru. Naše
české bospodyňky činíme na sklad tento pozorny, který
zatímně v Komenského třídě proti školám realným se
nalézá.

Nsvenkovské knihovny boheslovců
královéhradeckých došlynás dále následu

jící dary: 6:60 K vdp. Bob. Hakl, děkan v Ho
řicích jako sbírku z vikariatno; po 4 K vdp. J.
Domašinský, děkan v Dobrušce, dp. Felix Bárta,
farář v Zahrádce, dp. Jan Hůlek, farářv Lomnici
nad Popelkou, vp. Antonín Rohlík, kooperatot ve
Vojnově Městci, dp. Otakar Fiala, farář v Heřma
nicích, vp. Engelb. Daniel, kaplen v Pouchově;
3 K doroval dp. Fr. Můlier, professor na reslce
v Kutné Hoře; po 2 K vadp. Monsignore Frant.
Hampl. pap. prelát v Hradci Kr., důstojný farní
úřad v Solopiskách, vp. Fr. Smetana, kaplan v
Dobrušce, vp. Fr. Holeček, koop. v Kunštátě,
vdp. Ferd. Hanousek, děkan v Třebechovicích, vp.
Jos. Dokonal a Karel Kyselo, kuplaní tamtéž, dp.
KarelAdam,farářvKřižlicích,vp.Jan Procházka,
kaplan v Babicích.

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovul

Předplatné obnáší:
čtortleně„< 2.. Ak50h
pololelně - . . 5k
celoročně .- . . „10k
do Německa celoročně . 10 k 52 h

do zemí balkánských . 11 k
doRuska.. . . „dik
do Ameriky . . . „11k 56h

vHradoi Král.
OBNOVY Adalbertinum.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 31. března 1900.1 hl.

plenice k 12:60—1400, žito k 1035—1120, ječmena
k 800—900. oves k 660—680, prosa k 9 20—10'00,
vikve k 1300—1300, hrachu k 16:00—1960, jáhly k
1840—0-00, krap 17-80—80:60, bramhorů k 2 80—3 60,
jetelového semínka čorveného k 72:00—104'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00*00,máku k 0000
olejky k 0:00—0:00, lněného semene k 22:00—36'00,
100 kg. žitných otrub k 1200, pšenié. otrab k 1100.
1 kg. másla k 2-08—2-16, 1 kg. sádla vepřového k
1'14—1'60, tvarohu k 0-24—0-28, 1 vejce 5 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 31. března 1900
pšenice 12-60 00:00, žito 10-20, 10-50, 11:00, jedmen 930
oves, 4-80 6-00, hrách 14.40 24-00, čočka 32-00 36:00
vikev 0-— 0-—, jáhly 18-—, 22-— kroupy 30-— 48—
brambory 2:80 3-60, vejce (kopa) 264 3-00, máslo 2'00,
2-40, tvaroh 24 b, maso hověsí k 1-28, maso telecí
k 1'20, maso vepřové k 1'44, maso skopové k 1'12, 66
no k 6.00, sláma k 8-—, k oves 1340.

Redakoe a
administrace

(Zasláno.)
P. T. dachovenstvu vikariátů: Kosteleckého,

Lanškrounského a Králického oznamuje Se, že
příští volnou konferencí určenou na úterý Veli
konoční, nutno jest odložiti až na úerý Svato
dušní.

Svolavatel.

(Zasláno.)
Literární a řečnická Jednota be

hoslovců králové-hradeckých vypisojekon
kure na 3 venkovské knihovny. Místo, které o kni
hovnu žádati chce, musí býti ohroženo 1.) nábožensky,
2.) národnostně. Přednost mají ovšem ta místa, kde
jest obojí tato podmínka zároveň. Lhůta konkursní
trvá do 15. května 1900. Žádosti buďtež adressován
na jednatelství venkovských knihoven bohoslovců
v Hradci Králové. Spolu žádám všechny P. T. pp.
správce venk. kniboven, aby si neobtěžovali do konce
června t. r. podati zprávy o stavu založených knihoven.

Fr. J. Strnad,
t. č. jednatel kn. odboru.

(Zasláno.)

1900.
Vaše Blaborodí|

S radostí sděluji Vám, že malované okno od
Vaši ctěné firmy pro náš poutní chrám Křtinský sho
tovené, všeobecně ae líbí, neboť svým provedením,
kresbou, komposicí koloritem a slohem i nejpřísnějším
požadavkům vybovuje dokonale.

Farní úřad v Křtinách v srpnu 1898,
S veškerou úctou

B. Pátek,
farář.

Pan B. Škarda v Brněl

Milerád chápu se příležitosti, Vám za dodaná
okna chrámová plné uzoání a spokojenost projevit.

Okna badí obdiv u všech, kdo chrám Páně av.
Jeronyma navštěvají a jednohlasně jde chvála jak o
dokonalém jeoném provedení tak i volbě barev,



objednávku učiniti.
Ve Rjece (Flame) v sáří 1899.

T úctě

Mateo Balas,
prefekt chrámu Páně Sv. Jeronyma.

Umělecký ústav pro malbu ne skle pana B.
Škardy v Brně shotovil dvě překrásné okne s obrazy
ov. Josefa, pěstouna a sv. Anny do presbytáře farního
chrámu Páně av. Mikuláše v Dolní Dobronči sa velmi
lernou cenu a k úplnému uspokojení všech farníků
tak, že tato frma pro podobné práce nejvřelejí se
odporačuje.

Dachbovní upráva v Dolní Dobroačí v Čecbách :

Frant Kribl,V říjnu 1899.

bisk. vikář a osob. děkan.

Velectěný pane Škardo!

Okna dopadla velmi dobře. (Co Vaší práce se
týče, jsem úplně spokojen. Také malé cbyby od Zá
mečníka se pomoci zdejšího zámešníka a Vašeho velmi
dovedného dělníka odstranily a dělá ae nyní vše velmi
dobře. Krása kostela tím, nejen že neutrpěla, nýbrž
opačně velmi ziskala a to tím více, an z obledu na
krásu a barmonii v malé oratoři, která žádného světla
neměla, příční zeď byla odstraněna a tak i ty tři
sadní okna v kostele viditelna jsou.

Vyjímá se vše nyní mnohem lépe a pěkněji.
Vyslovnje Vám plné ové uzoání a apokojenost a zname
ném ne v plné úctě

P. J. Karlegger,
C. R. rektor.

Svitavy v listopadu 1899.

Velectěný pane Škardo! *

Milerád Vám potvrzuji, že malovaná okna s obrázy
av. Antonína Padovánského a sv. Anny, Vaší ctěnou
firmou pro zdejší farní chrám Páně provedená, kostelní
výbor 1 farníky v nejvyšší míře ospokojila co se pro
vedení i ceny týče. O uměleckém provedení svědčí
nejlépe to, že se i znalci velmi pochvalně o nich vy
slovili, I kobercová okna jsou velmi pěkně provedena.
Moba tudíž Vaší firmu každému co nejvřeleji odporučiti.

Se zvláštní úotou sé Vám poroučí oddaný

4 Ant, Žák,
farář.

V Hodišach v Korutanech v listopadu 1899.

Sl. úrmě B. Škarda, ústav pro uměleckou sklomalbu
v Brně!

okny v značnějších rozměrech 1'70X1120m ve slohu
gotick. provedeními.

Vyobrazení představuji B. Srdce P. a P. Marie,
a bí se všeobecně, Však provedení jejich je také
vskotku pečlivé a zamlonvají ee zvlášť světlou, oku
labodíci barvitostí.

Projevoje Vám srdečný dík svůj připojuji, še
Váš amělecký ústav jen všude odporačiti moba.

V Prostějově v listopadu 1899.
V dokonalé úctě oddaný

L. Hoffmann,
farář.

Pan B. Škarda, oměl. ústav pro malbu na sklo
v Brněl

Stvrzoji Vašemu Blahorodí tímto převsíti pro
mne provedených a dodaných kostelních okem pro no
vostavbu farního chráma Páně v Ořecbově u Rejbradu,
jakož i oken pro nově vystavěnou kapli v Polánce a
v brobce rodiny Kammela šlechtice z Hardeggerů na
hřbitově v Hrušovanech (Grusebach) a kouečně vo
tivního okna v chrámu Páně v Rosicích.

Převzetí nadřečených oken stalo se tím dříve
bez závady, an provedení oken těchto se v kaldém
eměru co bezvadné pozoačiti může.

Tak jako figoralní okna dokasojí přesně umě
leckou dokonalou roku, tak i ozna mosaikové v tech
nické volbě barev a kresbě všeobecné uznání panu
objednavatelů doznaly. To samé mohu také o oknech
s kathedralního skla, s pestrými vložkami a obrabami
dosvědčiti a jest stavební technické provedení co 80
lidní a odborně přesné k poznačení.

Slouží mně k zvláštnímu potěšení, Vašemu Bla
horodí úsudek tento, co pánů podnikatelů eděliti a
neopomenu v dalších případech potřeby Vaši firma
dopvračiti, resp. se náš Váš obrátiti.

Boží Požebnání v listopadu 1899.
V úctě

Rich. Martin,
stavitel.

Velertěnému pana B. Škardovi v Brněl

Objednal jsem na jaře 1899 čtyři malovaná okna
do presbytáře chrámu Páně v Horních Danajovicích
chvalně známou firmou Vaší. Byly to obrazy „Nejev.
Trojice Boží“, „sv. Cyrilla“, „sv. Methoda“ a „sv.
Jana Nep.“ v celých postavách s kobercovým poša
dím. Provedení Agurální i ornamentální líbí se všeobec
ně 1 cena obrozů není veliká. Mobo tedy Váš uměl.
ústav odporučíti všem P. T. pánům duchovním aprávcům,

Nač do ciziny zanášeti peníze, když tek dobrý
a laciný ústav máme tak blízko. Děkoji za práci a
zasílám obnos smlovený za dodání Čtyr krásných oken.

V Horních Danajovicích v prosinci 1899.
P, Alb. Mrázek,

farář,

Nejsvětější Svátosti Oltářní |

Oltář
. posvěcený

ledem biskupské konsistoře.

WE“zasílá se "jiš
viz včervencovém sešitu „Rádce duchovního“ r. 1896.

srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

, © . : - o

poučnái modllební kniha|| zmrasega;ner, s S 314
Stran č16 — 8%.— Comabrošovaného výtlaku 1 K
40 k, franko 1 K60h; © tuhé vasbé

v různých vasbách i nevázaný sa známé Časopis:BB Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
dosavadní ceny. 10. (Hijnové)str. 160podává o spisu tomtoúsudekokay

ústavu Nejav. Trojice v La Marche. Dle III. vydání

i zpěvník

1 K80h, franko 3 K; eokůli 9 K60 k; franko
AK 90 k.

skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné b sk. knihtiskérně

Objednávky obratem pošty vyřídí

rogjímání, čebož se ve Walseru nedostává.

přeložil faráři vé Chřenovicích. Ná

pro diecési královéhradeckou

Recensi pochvalnoutéto výtečné adoračnítal

v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po

Biskupská knihtiskárna.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své člen
tento spis, nepotřebuje dlouho mé .

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl I. hodí
so zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

učení o N. S. O., o měl evaté, o sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — DÍLI. odporučuje se

kněžstvu, theologům pro vhodnou látkn k meditacím
a kázáním. —- DÍL 1M. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností kN. S Olt,
k ev. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha

K jarnímusetí n
nabízíme první zrmo z prvního k loňskému
setí přímood proslulých pěstitelů kou
pemých a vyzpamenaných druhů:
Jará pšenloe: červenáschlandstedská,

haličská hládká. 100 kg. sa K 20.—.
Ječmen: hanáckýod Proskovce,hanácký

z Lundenbarku od Vodičky ze Smržic,
rakooský klenot, švédský Princezka. 110
kg. sa K. 18—.

O ves: Heineho nejvýnosnější,Bestehornův
nadbytek, švédský Ligovo. 100 kg.K 16.—.

Brambory: Angelihoklenot za 100kg.
K 6—. Brambory sklidili jsme 50 mtc.
po 1 korci.

Správa velkostatku v Oboře
pošta Ostroměř.

ODOŠNOSÉ zsaričnéhos

klaněníÓfejsv. Svátosti,
Stran 16 — 329.

Cena 6 h, 100 kusů 4 K, 1000 kusů 20 K.
Blekupská knihtiskérna.

WyV
%Kathreinerova

jest jen pravá ve známých

Z
M V Jj

Ú

kV

2, Kathreinerovýchbalíčkách:( | | |Nikdy tudiž vyvážená, neb v jiném na okla
máni vypočítaném napodobeném balení.

jest nejlahodněji chutnající, jakož i jedině
sdravá a spolu nejlevnější přísada k zrnkové kávě.

"46
a KathreinerovasladovákávaKnei
a ppovaA

pije se při stále stoupajícím úspěchu denně
ve statisících rodin.

Kathreinerova sladová káva Kneippova
jest tam, kde zrnková káva jako zdraví škod.

livá, lékařsky se zakazuje, nejdokonalejší
náhradou!

OU

———»



Výrobky dokbnalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
w Hradol Králové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny. —

Donu Královéa širšíhodalAntonín Sucharda, X
soc a bářu ovéPane(Krkánole) Frant. Hlávka,

doporačajete ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů klempíř a instalatěr
a veškerých b aměníelrkevního 3 též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva | z kamone. — Starší
práci, uměleckou cenu tet, bedlivé opravuje, |.
pozlacuje a polychromuje. výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci » cenách nejmír
nějších. 8 úctouveškerou.,

AnmtenínSucharda. .

Pěkný byt
ve středu města, sestávající ze
2 pokojů, kuchyně a příslu
šenství, v prvním poschodíj je

vedle hostinos „u modré hvězdy.“
nejnovější soustavu zářizování

ot o .osvětiení, úplněbezpečného.
Dále nabízí se k zařizování hromosvodůjsjs

kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
| nprávně vyřizuje. Dále se odporučuje k zařízování

vodovodů, splachovacích záchodů, Sesazování piv
bíeb tlakostrojů a podobnýchprací,

Odporušuji též svůj hojně zásobený sklad

k instalatéreké práci patřících.

Klempířské práce stavební veškeréhodraho,
zhotovují, správně, levně a Se zárukou.

Zá

Ceny mírné.
clony. Opony (draperie). Žíněnky.

FFTT
jaro a léto.

6 na převlečníky,oblekyk

šené ceny

V. J. Špalek
VTT%

ť
Vzdávaje nejvřelejší díky za hojnou přízeň b

ih d k otěným obecenstvzm„mně„dosud „Prokazovanon, velkoobchod se sukny a podšívkami t
ím,aby mina dále a přízeň zachovánaa

ne pronajm u ujišťjí,Žetékebudusoběnejenvážiti,alei při- v Hradel Králové. |
tich di činímse o její rozmnožení.V hlubokéúctě + Zal. 1834. pro tichourodinu. FrantišekHlávka, ©+ Z +klempířainstalatér.REFFFTTT|PFFTPTTTA

Bližší zprávy sdělí administrace tohoto listu.

Podporujte křesťanský Závod!©„idwvědonýachralněmámý

obchod konfekční pro dámy
ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperovaulice

odporučuje
ku jarní a letní saisoně svůj bobaté zásobený sklad elegantníchamoderníchvšehodruhuavelkostí |- E jupiček a pláštěnek.

———Rovněž jest vždy velký výběr rozličných — Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

blaz,dětskýchšatočkt,černýchabaroraýehzástěrnesklsě. O o E Elorovwé

nabízí nejstarší

Důktadnya levnýnábytek „2272 J. Matějček
SKLAD,Divadelní ulice Hradec Králové, + Dílna na Slezském Předměstí.ELPC0

„DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!
Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že(otevřel :1. duhbma na velkém náměstí v po

savadních místnostech obchodníka a vinárníka panaCyriíla Vlacha. čís. 139.

227 nově zařízený a dn zásobený 3
nl nelvým zbožímozdobnýma galanterním

jakož. | přípravami. pro švadleny a krejčí. :

Bohatý výběr,bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
Hedvábné 1 prací blůzky nejnovějších vzorů.

Ohojnou návštěvuP. T. obecenstvauctivě žádá a veškerézákazkyvyřídíperfektně a jistě

Petr Kopal a spol.0U-UJUJOU-JUJUJO



zahájím dne (5. duvna t. r.
pro severovýchodní Čechy

znalosti doplniti. —

0 | | , ©' 1
: l '

| = ; LA

w Hradci Králové,

znamená se v úotě

ÚM
v domě p Pejkrově (kavárna)
na sv. Janském nám. v ll.posoh.

<everovýchodních a východních Čech,

DRAŽBA
vobecní zastavárně Královéhradecká

u malém náměstí č. 194., v sále tělocvičny,

odbývati še bude
dme14. dubna 1900od 9. hod.ranní do 12. hod.

polední a od 2. do 6. odpol.

na zástavy.
posustávající z klenotů, hodinek, ře
tízků zlatých i stříbrných atd., rovněž
1 ze šatstva, prádla a rozličných drabů
látek, obuví atd., které do dne 29. úmora

propadly.
1. Veškeré do dražby propadlé zástavy

možnoještě ve čtvrtek před dražvou
zúrokovati, nemusily-li by býti vyplaceny.

2. Až do dražby samé mohou se pro
padlé zástavy vyplatiti.

3. Den před dražbou a v den dražby
lze zástavy vyplatiti, ne však z úročiti, rovněž
i v tento den se nové zástavy nepřijímají.

V případu, še by všechny sástavy se nepro
daly, odbývá se drašba nová dne 21. dubna 1900.

49 správního odboru obec. zastavárny
Královéhradecké.

Prádlo

p Tangeraá
časová novinka pro

pány na obleky, v moderní barvě zelenavé.

Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každémslohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce ko

v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.
u velikém výběru na přání k na

utí franko zalleme.

Nejlepší odporučení! —Plánya rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Fotografie a nákres
hlé

Turistky
cyklistických potřeb.

v Čáslavi

KARLA ADAMGE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové bodiny, městské jat
ky v Praze atd. odporačuje se k vyhotovení
všeho druhu věžních hodin se zárukou. Pro
nemajetné obce na splátky; cene hodin levná,

jakost výborná.

OOOOO

Právě vyšlo „Čsovýchúrah“č.7
se zajímavou statíZánik světa

od L. Heumanna v překladěJosefa Špáty.
Stran 24. Cena 4 kr.

„Časové úvahy“ těší se takové obliby, že pra
videlně bývá číslo během měsíce rozebráno,
kromě čísel, jež tisknou se velikým nákladem.

Ani letošním ročníkem nelze nám úplněÁsloužiti, protože některá čísla jsou rozebrána
Administrace „Časových úvah“ v Hradel Králová,

Výbavy
pro nevěsty.

kravat, límců, manžet atd.

Bohatý výběr
dámských novotinek, nejjemnějších

sephyrů a cretonů stálobarevných.

kávových a jidelních,
ručníků, kapesníků a £ d.

Malázkouškapřesvědčí,
Specielní obchod

klatovským prádlem.

Hradec Králové.
e Velké náměstí č. 36
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Cestující se přijímají na stálý plat a sa provisi.



0 nuceném zemském pojišťování.
Ve výroční valné schůzi šupní jednoty hospo

dářeké severovýchodních Čech, která se 25. března
v Hradci Králové konala promluvil ředitel rolnické
školy v Kostelci n. Orlicí, pan František Bawer,
©vzájemném zemském pojlšťování.

Řečník vyslovil především přání, aby páni
poslanci podávali a odůvodňovali (po 10 let vědy
od repetice) méně návrhů, čímž se mnobo času
smaři a sněmu pak nezbude ani tolik Času, aby
pak vyřídil ty nejnutnější záležitosti. (Jak x po
savadního sněmovníhojednání vidno neřídí se tímto
všeobecným přáním, podávají opět návrh za ná
vrhem, ač již předem vědí, že tím zabíjejí čas a
okrádají výrobní třídy o vyřízení těch nejpalči
vějších záležitostí. Na takové věčné poridálky měl
by konečně vzíti lid důkladné koště).

Pan ředitel Bauer připomecul, že nebožtík
dr. Vašatý podal návrh na zavedení nuceného zem
ského pojišťování jiš r. 1889. Letos prý bude
sněmu podána předloha v této příčině. Řečník ne
sná jeji obsahu, ale již předem se proslýchá, že
semský výborkrálovství Českého zavedení nuce

néhopojí vání nenavrhne. Pak pokračoval panBauer. Víte,že jsme se v loni usnesli: „Usnává
se nutnost, aby pojišťování bylo všeobecné a nucené
a aby bylo rosšířeno pojišťování proti ohní a kru
pobstí též na pojišťování ka.

Bude-li zavedeno pojišťování nucené, bude
pojištování zlevněno a myslím,že zvýšením pojist
ných premií by si pomohla země více než posa
vadními přirážkami. V Bavorsku platí se 1 až 2%,
s každého tisíce pojištěného kapitálu, poněvaděje
tam pojišťování semské a nucené. Pyašská pojišťovna
snížila pojistné o polovici oproti pojistnému jiných
spořitelen a ještě dociluje velkého zisku, z něhož
polovici dává obci a polovici ponechává sobě.

U nás v Čechách obnášejí pojistné premie
ročně asi 24 milionů korun. Ž tobo se platí po
Jišténým náhrada asi v obnosu 10 milionů korun
a 14 milionů zbývá na uhražení správ pojišťoven
a nejvíce ovšem na tačné dividendy a superdivi
dendy akcionářům a správním radům.

Většina těchto peněz plyne do kapes cizých
kapitalistů, vyváží se ze země, pojišťovny si staví
s milionů na našem lidu vyziskaných paláce a páni
generální řiditelé a vrchní inspektoři židovských
spořitelen mají často větší platy než-li páni mi

i a dvorní radové.
Uvážíme-li, že v Čechách jest ještě mnoho

lidí nepojištěných, tedy zavedením nucenéhopošťování obnášel by úhrn pojištěné sumy ještě více
milionů, zisk by se tedy ještě více zvýšil a mohl
by tedy sloužiti jednak k snížení pojišťovacích
premií. jednak by se mob! přikázatizemským účelům.

Čím větší bude počet pojištěnců, tím menší
bude poměrná škoda, neboť na jednotlivce připadne
poměrně tím méně poplatků. :

Praví, že zavedení naceného pojišťování by
nebylo liberální, Hloupá a škodlivá svoboda nám
neprospěje. Zde je přinocování prospěšné a pro toho,
kdo nechce chápati dobro, bude nucení požehná
ním (Výborně!) Bude-li nucené pojišťování rozčle
něno na okresy, bude tím lepší oceňování pojiště
ných stavení a předmětů. Nyní se může každý
třeba bodně vysoko pojistit, ale náhradu dostane
en přiměřenou povetalé škodě. Pojištěný tedy vy

val peníze na to, oč výše dal stavení neb věci
pojistit, než-li jakou cenu skutečně měly. Lid náš
Bovědomky házel peníze kapitalistům pojišťoven

přímo do kapes. 6
Nepřipustí-li se při semské pojišťovně pře

ceňování, pak budou způsobené škodě přiměřenější
“ náhrady a tím se zvýší také mravnosť v lidu.

Známo, še u nás se děje mnohé neštěstí ze spo
kulace a že na mnohém místě vědí lidé jit oapřed,
že tam bade hořet. V takových obcích nechá se
všecko klidně shořet a co po požáru zbude, zmizí
v noci. Někde dělají paseku, rozřezují trámy a
rosvážejí spáleniště. Toutocestou ge lid neumravňuje.

Bude-li pojišťovánívšeobecné a nucené, bude
lid pečlivé hledět, aby se oheň nešířil a neza
kládal ze špekulace, přihlížel by také k tomu, aby
Se spáleniště nerozneslo. Dosud pojišťovny dělají
co chtí, dá něco nebo nic, neboť v zadu premiové
potvrzenky je v drobňoučce tištěných podmínkách
tolik kliček, še má nesolidní pojišťovua pojištěného
vždy v kapse (Souhlas).

Zavedením nuceného pojišťování neubere 8e
nikomu práv, naopak poskytne se mu práv 8 vý

hod mnohých.Potování všeobecné musí býti jakprotiohnía krupobití,taki pro pojišťovánídobytka.
Až posud se mnohé pojišťovny jednotlivému

druhu pojišťování vyhýbají a Sice také tím, že
svýší pro jednotlivé druhy neslýcbaně sazby. V
Bavorsku platí sotva polovici, ba třetinu toho, co
platíme u nás pojistného. Mnohé věci pro vysoké
sazby u nás ani nepojišťujeme. Cukrovka a bram
bory následkem vysokých sazeb asi nikdo si nedá
pojistit. Co mu může také potlouci? Chřásť. Nu,
za ten dostane pramálo nábrady.

Zavede-li se u nás všeobecné zemské poji
šťování a rozčlení-li se toto — na př. u dobytku
neb pošáru file okresů menších neb větších, tu

bude majetek rolnictva více zabezpečen. Odhad
ceny věci i škody bude správnější. Roku 1896 vy
hořelo v Čechách 3193 stavení pojištěných a ško
da obnášela 6,496.000 zl. Z těchto stavení byla
en asi třetina pojištěna. Proti krupobití bylo po
jštěno 182.000 hektarů půdy a škoda krapobitím

spůsobená obnášela sedm a půl mil. zlatých, úhr
nem obnášely tedy škody na majetku asi 14 mil.
zlatých. Jest li s těchto škod nebyla ani polovička
pojištěna, tu utrpěli postíčení na majetku škody
obrovské a mnoho národního majetku přišlo ve ská
zu. Zavedením všeobecného, nuceného pojišťování
a vyplývajícím z toho snížení pojišťovacích sazeb
zabrání se tomuto ničení národního majetko.

Naši rolníci mají potíže 8 dělníky. Při polní

práci zůstávají jen vybrakovaní dělníci, neboť jiníledají si stálejší výživu v průmyslových závo
dech, kde jsou více chránění a zabezpečení též
pro příped nemocí a úrazu. U rolníků nebývají
dělníci pojištěni a po čas neschopnosti k práci
chráněni. Kdybyzemědělští dělníci bylirovněš po
jištění, cítili by se zabezpečenějšími pro případ
nemoce, úrazu a stáří, byli by také spokojenější
a lid takový dal by se také lépe ušlechťovati a
povznášeti mravně. Kam dostanete dnes čeledína
neb nádeníka? Kde hrozí nebezpečí, tam mosí ho
spodář napřed, neboť služební a nádeníci tam ne
půjdou. Zavedení úrasového pojišťování pro semě
dělské dělníky bylo by tedy i rolníku na prospěch.
Nutné je také pojišťování pro stáří. Výminky na
většině rolnických statků jsou nepatrné a smutné.
Máme ovšem pojišťovací fond císaře Františka Jo
sefa. Ale v tom je pojišťování dobrovolné. Rolníci
se tam velkou většinou nepojišťují, protože prý
nemají peněz. Kdyby ale u nás na zavedení nu
ceného pojišťování zaveden byl paragraf, pak by
rolníci na to pojišťování také peníze sehnali. Kde
to musí býti, tam se ještě vždy peníze seženou
(Soublas).

Všeobecné, nucené a vzájemné pojišťování,
dle možnosti na okresy rozdělené, jehož ústřední
správu by měl zemský výbor (sněm) ať tedy žádá
rolnictvo všeobecně, neboť toto bude pro něj nej
lepší a nejlevnější.

Poslanec dr Formámek soublasí s vše
obecnosti a nutností vzájemného pojišťování, myslí
však, aby, bledíc ke zkušenostem nabytým na
Moravě a v zemích alpských, pojišťorání dobytka
se z něho vypustilo.

Pan Tužil, okresní starosta holickýa před
seda rol. vzájemné pojišťovny dříve ve Spy nyní
v Albrechticích je pro všeobecné a vzájemné po
jišťování. O zemské pojišťovně myslí, že by byla
saopatřovacím ústavem a proto ať je zemská po
jišťovna ve spojení s okresními pojišťovnami, je
jichž správa je nejlacinější. Dosud jsou takovými
ústavy Vzájemná pojišťovna rol. v Praze, v Al
brechticích, v Plaňanech a v Žamberku. U naší
pojišťovny má ředitelstvo a 4 úředníci menší platy
než-li má v Praze jediný ředitel. Cestovní útraty
na komise atd. jsou též levnější. Rolníci dovedou
rolnické usedlosti atd. nejlépe odhadovat a náš
spolek nevyvolává žádných soudů a pojištění jsou
s naším odhadováním spokojeni. Země by dostala
za vrchní správa okresních pojišťoven jednu neb
dvě třetiny výnosu, ostatek by zůstal v okresu.
Zemská pojišťovna by 8e měla zařizovat dle na
bytých zkušeností a ne dle všelijakých dat „sta
tistických“. Do ankety pro zařízení zemské poji
šťovny by se měly povolat vedle poslanců, zá
stupců sem. výboru a jiných znalců též zástupci

upiněných rolnických pojišťovacích ústavů. (Souas.)
Pan Kratochvíl z Jezbin je pro návrhp.

Bauera, aby sněmu byla zaslána petice za zří
zení vzájemně nucené zemské pojišťovny. Návrh
tento přijat a rovněž návrh p. Tažila, aby do
ankety povoláni byli zástupci rolnických 4 poji
šťoven. Na návrh p. ředitele Bauera mají vše
cky obce, hosp. besídky a spolky zaplavovat sněm
šádostmi sa sřísení semské vsájemné nucené pojí
štovry

Na konec přijat za podpory p. poslance Ja
roše návrh p. Aleše Rejehrča zo St. Plesu,
aby naše spolky hospodářské pořádaly letos výlet
k shlédontí moravských průmyslových závodů.

Zvěsti z východních Čech.
Z Máslojed. Památnýmpro nás a naši ho

spodářskou besedu zůstane den 1. dubna t. r., kdy
v místnostech besedních shromášdili se rolníci avého
vůkolí, aby podíla brali na schůzi naši, v které před
nášel rodák Hořiněvský, p. dr. J. Pražák, člen re
dakce „Obrany zemědělců“ z Prahy o hospodářských
a společenských úkolech českého rolnictra a důležito
sti zemědělekého zdražování. Předseda besedy naši,
p. Ant. Štefan vítal o 3. hod. odpoledne účastníky
a žádal vzhledemk tomu, že zúčastněny jsou veškeré
besedy okolní — Čistěves, Chlum, Benátky, Račice,
Sendražice, Želkovice, Neděliště ane i vzdálené Vše
stary, aby sa předsedu dnešní schůze zvolen byl de

legát rady zemědělský okresu Královéhradeckého, panVáclav Skvrna s Čistěvaí,coš jednohlasně přijato.
Pan Vác. Skvrna, děkoval sa důvěra mu prokázanou,

vyslovil potěšení nad tak četným shromážděním, vítal
přítomné a vyslovil přání, aby tato schůze přinesla
mnoho ovoce ve prospěch myšlénky združení se rol
nictva. Na to zahájil schůzi a představil pana řeční
ka. Pan dr. J. Pražák v delší řeči, provázené za
česté hojným souhlasem, zmínil se o důležitosti stavu
selského v národě a pravil: „českýrolník, jest přiro
zeně národní, — vemtesedlákovi půdu a tím přesta
ne i národ“. Rolník jest ten, který doplňuje intelli
gonci v životě veřejném, národním atd. Sedlák náš o
vše možné staral se, jen sám o sebe ne a tím dostal
se do nynější bídy. Vždyťveškeré stavy se sloučily,
jen naš rolník tak dosud neučinil a tím horší jest
postavení jeho, zvláště když dlahy stále jsou větší a
větší, daně rostou. Rakouské celní a obchodní politi
ka sedláka českého nechréní, blankoterminový obchod
a militarism jej poškozují. Rolník náš sápasí 8 nerov
nými činitely a má-li nedostatek odborného vzdělání,
nedostatek osti, nedostatek stavovského uvědo
mnění, odcizuje-li své syny a dcery avému stavu, tak
nejen svůj stav o jmění ale i zdárný dorost okrádal.
Řečník se zmínil pak o školách vůbec, hospodářských
zvlášť, nabádal k hojné návštěvě škol hospodářekých,
vědyť teprve 140tý synek rolnický v Čechách navště
vuje zemědělskou školu! Pan dr. Pražák horlil pro
stavovské apolčování ve zdražení českých zemědělců,
pro společenstva nucená, pro dražetva nákupná a pro
dejní, pro zřizování skladišť, neboť v tom vidí po
slední záchranu před záhubou stavu rolnického. Bouř
livý potlesk byl p. řečníkoviod něnou za velice zdaři
lou přednášku. Po malé přestávce zdělil předseda, že
ku dnešníschůzi pozván byl též p. posl. J. Jaroš,
že týž však pro natnou echůzi v labském komitétu
nemůže se zúčastniti, proto posílá pozdrav s přeje
schůzi dnešní mnoho zdaru. Po tomto ebromáždění
provolává slávu poslanci Jarošovi, v oboru seměděl
akém nad jiné snaživému. V nastalé debatě přimlonvá
se p. Joa. Skvrna z Čistěvsí, aby byly hospod. školy
co možná nejvíce navštěvovány a uvádí, že z okolí
Máslojed nápadně málo mladíků bospodářskou školu
obsolvovalo. Pan Frant. Černý z Vrchovnice uznává
důležitost odborného vzdělání, však jen tehdá nápra
va se stane, budon-li zřízeny pokračovací školy ho
spodářské. K táto věci ještě porokovali pp. J. Pražák
z Hořiněvsi, J. Pilnáček z Račic a J. Volf z Máslo
jed a předseda, který přimlouvá se, by hospodářské
a bospodyňské školy zřizovány byly na venkově a ne
ve velkých městech. Pan J. Hak z Račic přimlonvá
se sa zřizování obilních skladišť, což rozšiřají p. J.
Hrubý ze Sendražic, p. V. Novák z Račic, p. Frant.

rný z Vrchovnice a předseda, neboť tím budeme-li
míti po celých Čechách zřízeny skladiště spojené v
zemský svaz, budeme moci čeliti proti blankotermí
novém obchodu. Po doslova p. dr. J. Pražáka navrhl
jednatel besedy, p. Josef Volf vhodnou resoluci, která
jednohlasně přijata byla. Když žádný více k slovu 8e
neblásil, poděkoval předsedající za hlačného souhla
su přítomných p. přednášejícímu a žádal shromáždě
ní, aby ve smyslu tak jednomyslně přijaté resoluce
všdy a všude jednali, stali se členy zdražení českých
zemědělců, jeho zásady hájili, členy mezi svými 80u
draby získávali, aby co možná všickni rolníci této
krásné naši vlasti stáli pod jediným práporem zdra
žení českých zemědělců a tomu, aby se tek v brzku
stalo, provolává na zdar! Čímž ukončuje echůzi. Do
dati uluší, že z přítomných stalo se přes 60 členy
združení českých zemědělců, ačkoliv mnoho již stá
vajících členů tohoto zdražení přítomno bylo.

Z Kraje (z kruhů hospodářskýchS hrůzou
poblíšíme my hospodářina letošní otevírající se jaro.
Sotva trošku rada osýchati počala a pluh mohl se
zabořiti do země, přišly eněhy, které zase na dlouboa
dobu všecko zarazí. Béda pak těm, kteří mají polo
ženy pozemky blízko potoků, říček nebo samého Labe.

Tam bude půda úplně vymočena, leckde prsť vyplavena a tak čeká dlouhá,usilovná práce a po ní snad

moci zasíti 4 ozim ten jest zničen. Egyptská zrovna
rána, spousta myší hrabošů, kde co vyžrala, zničila.
Marné bylo namahání všecko házeti jim fosforové pi
lalky, marno bylo očkovati jim morovou lymfa. Mno
šily se každým dnem. Ani únorové a březnové vody
jich nepohubily. Dokáží-li to eněby dubnové, nevíme.
Snad zhonbná uplavice mohla by nás od nich osvo
boditi. Všeobecný jest stesk do potřeštěných střelců,
kteří, kde jakého dravce nebo polodravce spatřili, uš
do něho pálili. Co jenom v některých obcích postří
leno bylo sov. Ovoce zdáse, bude také poskrovnu.
Neuškodí li mrazy, “eká se pohroma ze hmyzu, pro
toše odpravovatelé jeho, naši ptáčci zpěváčvi nachá
zeni jsou v celých kupách mrtví. Ptuctvo lesní zale
tá do samých zahrad a dvorů. Nouze je nutí. Všudo
ozývají se vroucí prosby, aby krutá a dlouhá sima
letošní konečně přestala a ustoupila jasnému, tepléma
slanku. Rín» bývá 5 až 8* zimyl

Z Poličky. Výročnívalná hromada naší sv.
Jonsfské Jednoty konala se 25. března. Výborových
achnzí konala jednota 8, mimořádnou valnou hroma
du jednu. Jednota účastnila se všech průvodů a slav
ností i pobožností církevních, dvakrát byla na poativ

Baldě se svým předsedou dp. Fr. Dittrichem. Poofadvent a půst zpívala Jednota o velkých slažbác
Božích a přiepěla tak nemálo k zvelebení zpěvu chrá
mového. V Tuřanech u Brna zastoupena byla Jednota
8mi členou deputací při svěcení praporu. Přednášky
se konaly: 1. O mistru Janu Husovi; 2. o španělské
inkvisici; 3. o thematu náboženství a práce; 4. o ob
choda s bílými otroky. Mimo to konaly se společné
rozhovory o všech časových otázkách. K výtce naší
Jednotě v „Lid. listu“ učiněně, pokud se týče vý

běru a počtu přednášek, podotýkáme, že spolkovémístnosti byly délenež rok pro sešlost nepřístupny a
murely a« opravili a jiné místnosti nám propůjčiti
nechtěli. Zábavný kroužek sebral 3 tříaktovky, 3 jedno
a dvonaktovky a třikráte za velikého účastenství v
době vánoční: Pasačka s Lord. Dne 26. února pořá
dán ples, jenž vynesl čistých 44 korun. Stav jmění



jeví ae v přebytku 8609K 76h, Časopiey odebírají s:
8 ex. Obnovy, Katol. Listy, Český Východ,třebíčská
Stráž, Koruna svatováclavská, Selské Hlasy, Dělnické
Noviny, 16 ex. Lid. Listu, Obrana dělnictva, Kříš a
Maria. Knihovna rozmnožena byla o 70 svazků vlast
ních knih, četbou vyměněno 749 knih. Nejdůležitějším

činem jednoty jest ovšem koupě spolkového domu,
ovšem koupě ma dluh, takše odváštlí jsme se obrá
titi na P. T. pány dobrodince věcí katolické s pro
sbou o podporu. Bohužel, že z 500 zaslaných šéků
jen okolo 50 bylo poušito. | prosíme tímto všecky

P. T. pány, jimž jeme se oemělili čék zaslati, aby
hnuti jsouce naší bídoutoho šeku neráčili pohoditi,
nýbrž sebe menším milostivým dárkem ho použili
aneb v nejhorším případě aspoň prosebný list a šék
nám vrátili, abychom je jinám poslati mobli. Zdař
Bůh!

Z Cuelavi. Hospodářskýkura, pořádaný ka
tolickou jednotou pro Caclavi a okolí za řízení vlctp.
řiditele Jos. Dumka, kočujícího hospodář. učitele vlal.
zemědělské rady pro král. České, rozvržen jest na tři
dny. První schůze koná se dne 16, dubna o půl 4.
hodině odpol. v hostinci p. Ant. Rychtaříka v Malé
Lhotě. Přednášky: 1. Hnojení orných půd, luk a zahrad
hnojem chlévekým a umělým. 2, Organisace rolnictva
u nás a v cizině (hospodářeká dražetva). II. schůze
dne 16. dabna o 3. hod. odpol. v hostinci p.Karla
Janďourka v Seči. Přednášky: 1. Chov hovězího a ve
přového dobytka. 2. O sákonech a předpisech týka
jících se zeměděletví. III. echůze dne 17. dubna o půl
3. bod. odpol. v hostinci p. Josefa Horského ve Velké
Skrovnici. Přednášky: 1. Z čeho může hospodář v ny
nější době těžiti. 2. Odchování dorostu hoapodářakého
a vzdělání hospodářů vůbec. Přednášeti bude zkušený
a osvědčený řečník, vlctp. řiditel Josef Dumek, jenž
zodpoví též všecky dotazy týkající ae zeměděletví. Po
každé přednášce bude rozhovor a po ukončení schůzí
volná zábava, K hojné návštěvě zve výbor jednoty.

Z Hromova. Dne 25. března pořádal pod
půrný a vzdělávací spolek kř. sociálních žen a dívek
v Hronově n. M. na sále „U mostu“ zábavný večer
ve prospěch národního domu Čechů Trutnovakých.
Některá čísla programu byla dosti obtížná, však pro
vedena byla odevšech účinkujících žen a dívek k vše
obecnému uspokojení ano překvapení. Po proslovu,
který složila a s citem přednesla al. Emma Čejcha
nova, následoval živý obraz „hold Čechii“, který byl
mistrně sestaven návodem pí. doktorové M, Kudrná
čové a al. Emmy Čejchanové, tak že při bengálském
osvětlení vypadal jak z mramoru vytesaný a přímo
nadchl. Když opona nad živým obrazem byla spuště
na, zazpíváno za kulisami jako ozvěna: „Bývalí Úe
chové“. Na to následovala eměs českých národních
písní, které nastudoval s členkami spolku a řídil « ve
Jikou ochotou a neúmornou obětavostí p. řídící učitel
ve výslužbě Bubáček. Pak následovaly rólové zpěvy
a deklamace, které s plným zdarem provedly členky:
sl. Dacháčova, Foglarova, Koubova, Němečkova, Pan
cířova, Prouzova a pí. Nováková. Mezi jednotlivýmí
čísly koncertoval s úspěchem sextet p. Hepnara, Ku
konci jest nám vzdátí upřímné díky sleč. Marii Ně
mečkové za nevšední ochotu, ee kterou zpěvné části
na pianinu 8 pravou virtnositou doprovázela, dále p.
Fr. Šrůtkovi, hostinskému, za laskavé zapůjčení pia
nina, el. ochotnickému spolku za ochotné propůjčení
kulis a opony a všem ostatním, kdož k úspěchu toho
večírka přispěli. Ač počasí nebylo příznivé, přece ná
vštěva byla hojná a čistý výtěžek slušný, kterýaš se
ještě o něco zvětší, zašle se svému účelu. Téhož dne
konala sv. Josefská jednota valnou hromadu. Pan
místopředseda podal zpráva o činnosti jednoty v roce
minulém, kdy jsme prodělali stávku a kdese organi
sace dělnictva našeho stkvěle osvědčila, nebot od na
šich křesť. soc. orgenisací obdrželi jeme přes 400 zl.

podpor a celrem vydala naše organisace přes 800 al.flem v penězích, dílem v potravinách strádajícím
stávkujícím dělníkům bez ohledu na jejich smýšlení.
Ze stávky tóto nabyli jeme také zkušenosti, že třeba
organisovati každou jednotlivou výrobu, pokud možná
ve společenstva výrobní, která hromadícímu kapitálu
nejsnáze Čeliti raohou. Proto založili jsme v srpnu
tkalcovské výrobní společenstvo „Vzájemnost“, kte
ré chvála Bohu, čím dál tím více skvétá a od po
čátku svého trvání pracuje s kapitálem více neš
8000 korun čítajícím. To je také nejdůležitější čásť
praktické spolkové činnosti v tomto roce. Také tu ra
dostnou zprávu podáváme, že v naší farnosti zřídily
se za spolupůsobení všech 3 záložny dle vzoru Raif
eisenova (ve Vel. Poříčí, Zbečníku a Rokytníku). Dále
provedena byla v tomto roce organisace žen dlepro

gramu kř. sociálního, která čítá již přes 180 členek.iným směrem neméně důležitým jevila se spolková
činnost šířením dobré četby časopisů a knih. Odebírá
se 100 ex. Lid. Listu, Obnova, Pražský illustr. Kurýr,
Selské Hlasy, Brněnský Drak, Obrana práce a dělni
ctva, Pražský Lloyd, Časové úvahy, Obrázková Revue,
Nový Život, Nové Proudy a m. j. Spolková knihovna
vzrostla na 380 knih a mimo to má k disposici 118
svazků knihovny bohoslovecké. Jak hojně se četlo, vy
svítá ze zprávy obětavého knihovníka, dle níž půjče
no bylo v uplynulém roce 1152 knih. Dle zprávy

kladníka nalezá se vpokladně 138 k 2h čistého jměníspolkového. Dále byl spolek zastoupen na sjezdu kř,
sociální strany v Praze 13. a 16. srpna 5 delegáty,
v hojném počtu súčastnil se krajského sjezdu v Červ,
Kostelci a na diecesní sjezd do HradceKrálové vyslal
jednoho delegáta. Všecky tyto zprávy vyslechnuty byly
s nadšeným souhlasem. Na to přikročeno k volbě.
Aklamací zvoleni byli, za předsedu: P. Vác. Šitina,
za místopředsedu: Jos.Kovář, starší: Frant. Tylchrt,
jednatel: Ant. Jirásek, pokladník: Josef Pavel, kni
hovníci: Fr. Tylchrt, Adolf Jirásek, Jan Sedláček. Do
výboru: Josef Kbon, Fr. Stodola, Fr. Rus, Jan Par
ma, Václav Rak, Fr. Dvořáček. Náhradníci: Jan Se
dláček, Bedřich Foglar, Josef Šotola, Josef Řezníček.
Rovisoři účtů: Jan Kovář,Jos. Prouza. Práporečníci:
Fr. Rus, Fr. Dvořáček. Další činnosti „Zdař Bůh“

Z Polné. Kat. jednota zdejší konala 18.března
devátou výroční valnou hromadu. Život ve spolku na
svati dlužno v pravdě ntěšeným. Místní kaplani ko
nali četné přednášky a konány rozhovory o poměrech

časových. Spolek sehrál řízením svého horlivého člena,
na lékárafka Vojtěcha Sedláka, několik divadelních

er, při čemž ochotníci své úlohy vědy pilně nacvi
čili. Dále pořádáno více zábav a spolek účastnil se
téš upolečného výletu všech spolků polenských. Čestný
večírek pořádán na rozloučenoa s dp. katechetou Ferd.
Vlčkem, jemuš spolek děkaje za četné přednáškys
obora socialního a národohospodářského. Dáleoslaven
příchod jeho nástupce P. Šebestíka a oslaveny konečně
88 narozeníny stařičkého, 85letóho děkana Poimona,
předsed spolku. Na nádraží polenském vítala jednota
naše Jeho Veličenstvo a účastnila se pohřbu matky

vláštním díkem zavázán je spolek pavskému slád
kovi p. Jindřichu Volencovi, majiteli spolkového ho
stince, který spolkové místnosti přístavbou pro jeviště
e nevšedaí ochotou rozšířil. Spolek, který po 13 let
má místnosti zdarma propůjčeny, čítá teď 132 členů.
Důležitým zařízením ve spolku jest podpora členů po
čas nemoci, pro kterýžto účel založen byl před dvěma
lety nemocenský fond, na nějž vdp. děkan Poiraon vě
noval obnos 200 K a na nějž členové, kteří na řeče
nou podporu aspirají, platí měsíčně 10 h Obětavý
člen, pan lékárník Sedlák, založil pro spolek jiný fond,
na nějž též daroval obnos 200 K, z něhož každého
roku bude vyplácena jen polovina úroků a to nemoc
ným ženám chudých členů spolkových. Fond tento
bude každým rokem o polovinaúroků vzrůstati a všdy
blásati šlechetnost štědrého dárce a zakladatele. Jen
takový spolek může prosperovati morálně, má-li též
své základy materielní. Vdp.děkan Poimon ještě ve
své závěti činí spolka značný odkaz. Oběma dobro
dincům tuto jmenovaným buďtež tímto veřejné díky
vzdány. Při poslední valné hromadě zvolen výbor tento:
Předsedou vdp. Poimon, místopředsedou vp Hornek,
jednatelem vp. Máka, pokladníkem p. Pometla, trahlář,
seniorem spolku p. Brandejs, podetarší v panském pi
vovaře, výbory za muže p. Sedlák, lékárník, p. Lang
mich!, obchodník, p.Špinar, obuvník, za jinochy p.
Vepřovský, obuvnický, p. Šotola, cukrář a p. Sadil
syn měšťana.

Ze Semožat. Městečko naše vzdáleno jest
31/, hodiny od okresního městu Humpolcea ještě dále
jest do Pelhřimova, Pacova a Dol. Královic. Náš lid
byl zde na „třetí ruce“ závislejší neřli kdekoli jinde.
Kdo chtěl něco prodat neb koupit, kdo si masel něco
vypůjčit, byl odkásán na tu třetí raku, která dovede
bráti rebach za deset. Záložny, finanční opory k vůli
dosažení hospodářské své samostatnosti potřeboval lid
náš jako soli v očích. Dostal se k nám za admini
stratora dp. P. Norbert Beneš, kapitulár ze Želiva,
který hned prrní týden svého pobytu prohlédnav
smatnou situaci naši, Dez odklada dal se do práce
s panem řídícím učitelem Neradem a p. starostou Fr.
Hadravou. Na to sezval starosty s uvědomělé občany
přifařených obcí a po všestranné poradě shledali, že
Raiffeisenova záložna byla by pro naše městečko ne
malým dobrodiním. Na den 4. března svolána byla
veřejná schůze a za řečníka pozván p. řídící učitel
Em. Kunet z Kejšlice, jenž již 6 Raiffeisenovek zalo
žil. Než „třetí ruka“ začala proti našim úmyslům
pracovati parou, i zámožnější rolníci byli přemlou
váni, aby nepřistapovali za členy záložny, že prý tam
přijdou o penfze. Špatné počasí zabránilo sice panu
řídícímu Kunstovnému a mnohým jiným přijíti do
schůze, přišlo však přece 180 občanů, Schůzi zshájil
starosta p. Hadrava, za předsedu schůze byl pak zvo
len p. Frant. Červenka a za zapisovatele pp. učitelé
Hruška a Turek. Dp. Norbert Beneš, v řeči dýšící lá
skou k stavu rolnickémo, vylíčil účel záložny; vyvrá
til námitky a strašáky proti ní šířené a za členy se
přihlásilo hned 30 členů a ustavilo se představenstvo.
Skoda, že dp. Norbert Beneš nás musil opustit: ale
za dva měsíce, co zde pobyl, učinil pro naše městečko
mnoho dobrého a položil zárodek k mnohé věci pro
spěšné. Na novém působišti tohoto obětavého, rásného
a činného kněze vlastence přejeme tomuto naše upřím
né: Zdař Bůh!

Hospodářský úpadek Franele. Paříž
přestává býti pánem mody a elegance a hlarní města
německá činí jí silnou konkurenci. Ze zahčaničných
trhů je Francie vytlačována Německem a v zámoř
ských osadách klesá význam Francie vůčihledě. Jako
hlavní příčinu úpadku shledává národohospodářský
spisovatel Charles Mourre okolnost, že vyšší třídy od
vracejí se od obchodu a průmyslu, spatřajíce v úřa
dech státních nejčestuější cíl; dále vidí Mourre pří
činu úpadku v upadání mravnosti a manželství, hlav
ního to sloupu každého státu, a v klesání počtu oby
vatelstva a těmito zjevy nutně. spojené. Se zanedbá
váním obchodu a průmyslu klesají přirozeně i věna
francouzských nevěst. Roku 187% dali francouzští ta
tínkové a maminky svým vdávajícím se dcerám přes
1032 mil. franků věna, předloni, kdy bylo sňatku ví
ce, dostaly francouzské nevěsty pouze 900 mil. franků.
Anglie vytěží na hektaru půdy %43:/hektol. pšenice,
Némecko 159, hl. a Francie na nejlepší půdě jen
12%,hl. Iv Čechách továrníci, obchodníci a statkáři
zaopatřují bohaté své dítky ve státní službě, doery
provdají za úředníky, professory, lékaře, učitele a dů
stojníky a s nejchudšími poměrně nevěstami spokojiti
se musí obchodníci, průmyslníci a zemědělci. Jaký je
přirozený toho důsledek? Naši rolníci, průmyslníci a
obchodníci se zadlušují, zakrňují a majetek přechází
šmahem do rukou židů aNěmců, kteří se věnují více
obchodu a průmyslu a méně úřednické karrieře. Ně
mec provdá avé děti raději za průmyslníky a obchod
níky, majetek zůstává tak v rukou výrobních tříd a
tyto udržují a rozmnošují avon zámožnost i politickou
a hospodářskou převahu.

Prostředek proti tuborkulose. Zní
nili jsme me o vynálezu francouzských lékařů Heri
courts a Richeta, který má vyléčiti souchotiny. Dle

preních zpráv se zdálo, že jest to nový druh sera,terým se nemocní očkují a které bacilly tuberkulové

ničí. Dle později došlých obšírnějších zpráv záleší methoda francouzských lékařů v používání šťávy, která
se ze syrového hovězího masa vytlačí. Hericourt a
Richert rozkrájí volské vláknité maso ze svalů, po
lijí jej vodou v menším mnošství a nechají takto maso
po dvě hodiny vymáčeti (macerovati) a pak silným
tlakem veškeré šťávy z něho vytlačí. Toto vláknité

maso, vodou promočené jest prosíceno celou řadou
substancí (látek), které obsašeny jsou ve fibrinu a
známo o něm, že usmrcoje bacilly tuberkalové; 2 kila
masa, polita litrem vody dají asi 1.100 až 1.200 kost
kových centimetrů (něco přes kostkový decimetr) te
kutiny. Tuto musí pítinemocný studenou, neboť jen
syrová šťávazearalů má účinky; teplotou ztrácí maso
se svalů a joho šťáva každý účínek. Nejedná se tedy

ři novém vynálezu o nějaké nové seram proti tuber
[alone, nýbrž o něco podobného, co se dává rekonva
lescentům se pozdravujícím „beeftea“, které není rov
něš ničím jiným, neš tlakem vytažená masitá šťáva.
Při léčení souchotin se jedná hlavně o to, aby v tělu
rychle odnímané látky opět rychle nabraženy byly a
tělo tedy nechtádio, nýbrá při síle se udrželo. Dětem
a lidem trpícím na špatné trávení a nemoce žaludeční
dává se na př. eyrový byftek, nebo syrové, nožem
škrábané hovězí maeo, které trochu posolano a po
případě cibulkou promícháno, výtečně chutná a tělo
dobře živí. Hericourt a Bichet jsou vážní lékaři a
úepěch jejich byl by i pak značný, kdyby se podařilo
taberkulosu aepoň v zárodku vyléčiti. Pokročilá, ro
zežírající veškerý organismus tuberkulosa bohngel
žádným serem a lékem dosud so vyléčiti nedala. Po
savadní ochranné prostředkya nové léčební methody
zmenšily počet taberkalosou nemocných o 6 proc. a
to je konečně také veliký úspěch.

Seznam příspěvků na vnitřní za
řízení chrámu Páně v Opečniel : Jménodo
brodince. Pan Josef Pátek, farář Vrbice 5 zl., p. Em.
Čibák, kaplan Vrbice 5 zl., pan M. Kuthan, sládek
Dymokury 5 zl., p. F. Šilbovíček, nadl. Dymokury 2
zl., p. Fr. Pilař, ředitel Dymokury 3 zl., Nejmeno
vaný Činěves 1 zl., p. Josef Vik, výminkař Opočnice
2 zl., p. Th. Žák, řidíci ve výslažbě Opočnice 10 zl.,
p. Leus, probošt Vyšehradě 2 zl., Probošství Podě
brady 1 zl., p. J. Kašpar, kaplan Král. Městec I sl.,
A. Vošátko, farář Král, Městec J zl., V. Novák, kovář
Opočnice 2 zl., Vondruška, nádeuník Opočnice 1 zl.,
J. Říha, domkař Opočnice 10 zl., V. Krátký, farář
v LovčicíchG sl, V. Vintera, farářv Bercnicích3zl.,
V. Libno, krabovka v Beronicích Ď sl., V. Styblík,
kolář Opočnice 6 zl., Cakrovar Libňoves 26 zl., K.
Pohl, ředitel Libňoves Gzl., p. J. Kvasnička Dobšice
1 zl. 60 kr., p. Fr. Koníček dto 2 zl., p. J. Zezalka
dto | zl. 60 kr., p. J. Sobotka dto 1 zl. 60 kr. p.
A. Václavík, mlynář ŽehbunÓ zl., p. Jeřábek, farář
Žebun 1 al., p. Fr. Tlapák dto 1 sl., p. V. Koníček
dto 1 zl., p. V. Kvasnička dto1 zl., p. J. Mikšovský
host. Báň 2 zl., p. P. Adamec, starosta Ročon 1 zl.,
p. A. B. Dostil, mlynář Odřepec 6 zl., p. V. Jiří
konský Ročon 1 zl., p. Č. Z. V, Koovalina Ročon
1 zl., p. V. Roblíček dto 1 sl. 50 kr., p. B. Novotný
dto Let, p. J. Stejskal dt; 1 zl., p. V. Čihák 1 4l.,
p. V. Pejznob dto BO kr, p. J. Homole, host, Opoč
nice | zl. 50 kr., p. K. Kvasničková Král. Městec
L zl., p. J. Kubiček Král, Městec 1 zl., p. Fr. Jagr
dto 1 al., p. Jos. Jogr dto 1 31., p. Fr. Venzi, park
mistr dto 2 zl., Marie Pala, žákyně IV. třídy Král.
Městec 32 kr., p. Ant. Štěrba dto 2 zl., Anna Vízek
dto 1 zl., p. Jan Anna Roza dto 2 zl., p Dr. Viaklář
dto 1 zl., Cecilie Blažková 50 kr., p. J. Homáček
dto 60 br., p. Em. Cikán dto 50 kr., p. Jos. Cikán
učitel Opočnice 1 z), p. K. Kučera, řezník Králové
Městec 2 zl., p. J. Procházka, hostinský dto 50 kr.,
Anežka Celzrová 60 kr., p. Fr. Horák, pokladník dto
1 zl., p. Jos. Šuk dto 50 kr., p. Dr. Vodička dto2
21., Nejmenovaný dto 1 zl., O. Hejlová dto 60 kr.,
Cakrovar Král. Městec 20 21., p. Nápratek, ředitel dto
5 zl., p Fr. Němec účetní dto 1 zl., p. Žampa važný
dto 1 zl., p. Jiránek dto 1 zl., Marioa Aona Jirán
kovi dto 40 kr., M. Daratová radová Král. Městec
1 sl., p. Fr. officiál dto 1 zl., p. V. Novozámský dto
5 zl., p. Dr. Rejtbárek dto 1 zl., p. Hollšuder lekár
ník dto 1 z'., Okresní Výbor Král. Městec 20 zl.,
Okresní hospodářská záložna dto Ď zl., p. V. Hanka,
starosta okr. záložny 1 sl., Katecheta Král. Městec
1 zl, Městský úřad v Král. Městci J0 zl, Swutný
R. dto 2 zl., Josef Štěrba dto 5O kr, F. Černá dto
20 kr., Milost biskup Baoer Broo 3 zl., J. M. biskup
Litoměřický 20 zl., J. M. biskap budějovický 6 ul.,
Fr. Šimůnek, bajvý Beronice 1 zl., Alole Kukaň Opoč
nice 1 zl., J. Holan, nádenník dto 60 kr., Fr. Vlk
dto 50 kr., J. Šulák, obavník Opočnice 1 zl., Pejz
nocb, domkař Opočnice 2 zl., V. Mikšonský, obavník
Opočnice 3 1., Fr. Liška Opočnice 10 zl,, J. PFijala,
ohavuík Opočnice 1 zl. Kar. Fink, obchodník Opoč
nice 1 zl. p. Frank u spolek Linec 10 zl., p. Zdě
nek Jan Opočnice 2 zl., p. Josef Kabelka Opočnice
5 zl., Hrabě Nostic Praha 5 sl., Hraběnka Olga Ko
lovratová- Krakovská 25 zl., Princ Hoheolohe Podě
brady 100 zl., p J. Zapotil Dloabopolsko 1 zl., Frt.
Košátko dto 1 zl, V. Miláček dto 1 sl., Krejčí Frt.
dto 50 kr., Josef Horáček dto 1 zl., Anna Horáková
dto 30 kr., Frt. Šejn dto I zl., V, Vik č. 3. dto 1
zl., Josef Novák dto 1 zl., Němec učitel dto 1 sl.,
Cukrovar Poděbrady 10 sl., Gustav Hlaváč dto 10 sl.,
Dr. Bouček dto 1 zl., Vejvara dto 5Okr., K. Hlaváč
purkmistr dto Ď zl., Dr, Zedina dto 1 sl., B. Vánová
dto BO kr., V. Obereigner inženýr dto 1sl., Kačera
ozenář dto DO kr., Ladvík Kuba dto 1 sl., Václav
Cepek Poděbrady 50 kr., Františka Nováková dto 7
2l. 10 br., Helena Petzoldová dto 4Ď sl., Gerbard
parní pila dto 26 zl., Jan Miller rolník Podmoky 6
zl., Čeněk Ratboaský dto 1sl., Frt. Kozeldto50kr.,
J. Beneš dto BO kr., F'rant. (hválinský starosta dto
2 al., Joset Miller dto 1 sl., Frant. Moravec Vlkov
1 zl., Josef Karásek dto 2 zl., V. Kurka dto 1 zl.
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1, hod jízdy od čelez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

SRB Salsonaod 13.květnado19. záři.<
úsobící, železitou vodou při
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ZÁLOŽNÍ UVĚRNÍ ÚSTAV k non
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V HRADCI KRÁLOVÉ.

ZALOŽEN ROKU 1868. —AKCIOVÝ KAPITAL KORUN 1,000.000. —RESERVNÍ
FONDY KORUN 370.000

přijímávklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladniční
poukázky, povolujezálohy na cenné papíry za mírnýúrok,

komorách, korunní jodové solné koupele s boro
vého jehličí, léčení pitím, massage atd. Výborně
osvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáhlých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, volmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékařMed.dr. Jos. Peluněk z Prahy.
Bližší správy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.
kupuje a prodává

cenné papíry jako zástavní listy, priority, akcie,losy,
valuty a mince co nejkulantněji.

Eskontuje a inkassuje
„ směnky, tažené cenné papíry a kupony.

Obstarávání vojenských kauci, vinkuláce a devinkulace
cenných papírů.

Výplaty a úhrady =—=———
na tu- i cizozemeká místa.

Přijímácenné papíry de depot k uschovánía správě (revise čísel).

Vyřizujebursovní rozkazy na burse pražské a vídeňské,

KOKAKAKAO
A> Prvníčeská"i

specielněna americkácottagoováharmoniazaří
zenátovárna

Rud. Pajkr £ spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhorsku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brillisntní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se 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
pětiletá. —Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Veškeré dotazy zodpoví s ochotou a bez prodlemí

Řiditelství.

obl2,PPF FF FFEFF
V,Vacek,

závod C. k. státní medailí vyznamenanáJan Horák,
v Pamět- Ivni moravs

soukeník v Rychnově n. K. níku P JI0 i Mic NOON

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci nabis prozima a jarnívým FŘ, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8
nových vzorků pravých vlněných látek zování stromy ovocnévysoké vyrábí a dodává

vlastní výroby Ů krky, sazenice pro živé věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
. ploty, křoviny ozdob. konifery

d b | | (n divokéstromypro stromořadí,o pro 0 1 Jan d 6 0 pláňataatd.Statisícesazeniczásobě. Levnéceny Výborné
Též velejemné zboží. Poučnýcenník zdarma

látky na taláry,

Ignác V, Neškudla

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

X

Bag“ Humpoleckái

SURDRA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
KOEI ET soukenickýa prvnízasílatelskýzávod

K době velikonoční! vHumpolci,

Boží hroby se slohem| kostel Vsorbyk nahlednutíframko.

KřížovéGestyM
K eužšotynon ooo JOSEF ŠTEPÁN,Jnízařízení
doporučujeuctivěuměleckýzávod závod pozlacovačský v Pardubioich

"mnanTy4UNyU:

DS

Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu. 2!

Učiňte prosím, malou objednávku na v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
zkoušku. (bratr P, J. Neškudly, faráře vo Yýprachticich)

Při hromadném objednání větší výhody. doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

Též ma splátky bez svýšení cen! svůj osvědčený a Často vyznamenaný
6OOOOOO000+000000006 || výrobnízávod

Avšech kostelních paramentů.
Odrunímíala: Kotva. > E Ceuuiky, vzorky, i roucha hotová na ukázka

= se na požádání franko zašlou. LINIMENT. CAPSICI COMP
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává se za výborné, bolesti utiča
lol natírání; jest na skladě ve všech
ékárnáchza 40 kr, 70 2. a lasl

Všeobecně oblíbený touto

domácí prostředek
žádejvždyjen vpůvodníchlábvíchs
naší ochrannou známkou „kotvou“
z Rlohtrevy lékárny. Buď opatrný a
přijmi jen láhve a touto oohrannou
známkou za původní přípravku. |

elektrova lékárna „U zlatého lva“ v Praze.

ZO:E200ODOBUGBHEUČEUDV

sochařský a řezbářský

(Wwwvw

s opravuje jakoš 6 nově staví

JOSEFA KREJČÍKA VPRAZE : oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
i . oboru tobos jíc e v nejmodernějším pro

Velká úspora a důležié pro každého,© | Konovaco starýcholtářů a kosual, zařízení. | G oumMA Málo ch vamí lorýeh
(© Žádných šlí a řemenů více! (©| * doměSv.Václavskézáložnyod1./XI.1590.Iustr. cen-| OOP Ť VTV VU UUVV UVU

. níky, hákresy a rozpočty frko Vyhodné plateb, podmínky.
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, zlepšené

Držadlokalhot. rm" ©m- Velkývýběr©Patent N . i

Znamenitérotukní oáskyab odstranitiveškeré ME R 1 zlatých a stříbrných skvostů, svatobnich
Baka HOR mání int soani din VSE Op- | darů, kapesníchi nástěnnýchhodinvšeho

druhu doporučuje v nejkrásnějším prove
dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále pšímé, volné a
sdravé držení těla, jakož i vkusné padmutí kalhot a lze

ji vědylehko kegidým jkelhotém upotřebiti, aniž by

hodinář azlatník v Rychnově n. K.
přisežný znalec jc. k. okresního soudu.

Obrázkové cenníky na požádání zašle.

oflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba.

Přesvěděení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalhotám poobdržení 60 kr., 4 kusy sl. 160

©kusů sl. 5-— zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. S. NOVOTNÝ, Maršovice- Kukaně.
Žádný šrindl, tisíceré pochzalné úradky.



w Stavební truhlářství.
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Do Aádoda a okolí!

W
Se e

Všem přátelům a snámým, 3 nimiž nebylo

nám možno při odjezdu s Náchoda a přesídlení do
Hradce Králové se rosloučiti, dáváme srdečné

s Bohem!
V Hradci Králové, v dubnu1900.

ÓřakarĎojta s dotí.

GVDMdhládRAM25Ů

9000006000000|0000000000000

0 a svůj výtečný

2| S ovocný ocet
chemicky 1 bakteriologicky zkoušený

Družstvo na zužitkování 0vOV6
v EHradoiKrálové

nebízí všem pánům obchodníkům a všem konsumentům

znamenitou slivovici

c, k. vládním radou, slovutným panem Amtomímem Běle
heubkem. profesorem při c. k. české vysoké škole tech
nické a příšežným znalcem v oboru chem. technologie při

c. k. zemském soudu v Praze.

gap P. T. pánům obchodníkům se povolují větší
srážky."W 200000000000|00000000000000

Cognac pravý,z italskéhovína, tříletý,1 NARRRNNANNNKNNNNNNNYU
Brpodal | (| NRRRNRNNNNRNRNNNNA x

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr x Dekoračnímalířa poslacovač xFot aa « rp VARHANY |ž JAN BARTA,%
Slivovwiol starou1 litr po 80 kr. úplněpneumatické x „R
Borovičku púlenouz tatránskýchjalovči- |

nek,1litrpo80kr.všejakostivýborné a harmonia všech soustav % „ABrohově n Ea *
avšak v cenách jakosti přiměřených. na- provádífrma 9 doporučujese P. T. duchovenstvua pa- *

bízí závod na zužitkováníovoce Mólzrova V Kutné Hoře * tronátnímúřadům *

JUC. Josefa Tomáška Závodmůj,kterýjestnejstaršímvČechách,x pro by a po- x
"12 založ. již r. 1869.,rozšířiljsem za spojopěsobenímých x x

ve Vysokém Mýtě. synů, kteří bohatýchzkušeností RD ré všechobo-| ff a veškerýchpotřeb kostelních. x* rech stavby varban v předních závodec ciziny, na ; .
Cognac, který se z uherských továren 1litr | stavbu varhan pneumatických a elektromagne- x Ko Dodoaných malých Sodohisen x

po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby V| tických. Osvědčení se mnou postavených varhan x sa jichž správné provedeníse ručí ' x
značném množství dováží, nemůše býti a není| pneumatickýchve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj| ff ) P PE u 200 x
eognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra- zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa- * Oomyco nejmírnější. M : *
vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdy dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y- Plány na malby kostelů vypracují na
z apparátu teče 1 zl. 50 kr ' stemu s přesnýma lehkým chodem se provádí v kašdé| ání ve všech slozích s přiloše- uo : velikosti,jakoži opravya vyměňovánírejstříků.Každá| jf nými rozpočty. x

Ceny rozumějíse franco nádraží Vys. Mýto,| stavba jakož i sobe menší oprava 8e provádípod KIRNNNNNNININNNA NNN
obal neb soudky účtují se v cenách vlastních.

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.

Prodej jen za hotové beze srážky. — PRi
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro

cent.W

Ooukna
kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V.J.SPALEK,
velkozávod

se sukny a podšívkami
Hradec Králové.

Založeno 1834.
Vzorky se na požádiní ochotně ihned zašlou.PO—

Český

včelní met
velejemný nabízí P. T. ctěnému obe

censtvu

Čeněk Malý,
pernikář v Hradci Králové, vel. podsíň.

Do učení
se přijmemravný hoch ze řádné

rodiny. Podmínky přízmvé.

vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií ne požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonin Mělzer.

KANRNNRANNRRNNRRNNRNNNÁ

Wap“Čistý "S

včelí vosk
kupuje v každém množstvíza

nejvyšší denní ceny

Jos. Pilnáček,
v Hradci Králové.

První kválovéhradecká továrna na mýdla,
svíčky, voňavky a sodu krystalovou.

OO00

Najlepší prášek pro dODÍDK,

Barthelovo vápno pícní.
Rus. pat. maz wa kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M. Barthel 4 Go, Vídeň, I
Keplerova ulice č. 21,

Popis sdarma.

OOOO000

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené stězoručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co Dej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuziscení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod moj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje še te kse

koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií,rellkvlářů,ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

(D2900000000000000000000
© v v +o o
č. FRANTIŠEKJROV, $
: závod řezbářský a umělé trahléství %
© v Slatiňanech ©

3 doporučuje uctivě své chvalně známé práce $
bs kostelní jako: +
© Kláře, sochy, kazatelny, zpovědnice,
+ lavice, mřížky a L d. +
+ © slohu čistě gothéckém a renaissančním. 4

: Velké množatvípodobných prací shotove- 3
+ ných v mém závodu dotvrsujenálešitou o
+ znalost v obora tomto. +
© Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně ©$
© kreslených zašlu na požádání důst. ducho
© | venstra a al. úřadům proti Bdennímuvrácení.

% Plány a rospočty shotovují sdarma. 3
© | mmmNejstarší závod v oboru tomto. m= (Ú
©Do+00000009000+440
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0 vere beata nox!
Ó opravdu blažená noo.
„| Velikou světovou a dějinnou adálost slaví opět

křesťanští národové! Velikou pravím, neboť ne
jedná se o nic menšího, než o opětné obživení
mrtvého, o z mrtvých vstání Kristovo. Dějinnou

ravím, neboť není hned tak nějaké události, která
y byla tolik stvrzena jako z mrtvých vatání

Kristovo.
Nevěra staropobanská i protestantsko- novo

pohanská nemohla s touto skalou ničeho svásti.
Vítězit tato událost nad každou pochybuostí, nad
každým rozumářatvím, nad každou vášní. Nenít
pšána jen v evanjeliích, v kterých se uvádějí její
svědkové nelebkověrní, nýbrž ve víře před tím
oviklaní, pak však hmatem — ohmatáním ran v
rukou, nohou, v boku přesvědčení ; evědkové, kteří
praví výslovně: Co ruce naše ohmataly, to vám
zvěntujeme (I. Jan. 1; 1.). Psánať jest událost ta
i v dějinách světských. Píše totiž o ní Josef Fla
vius, jenž žil při dvoře císatakém, ale původem
žid byl a řeckého jazyka ve svých spisech uží
val. Ve avých židovských starožitnostech (kn. 18;
kap. 3) píše: „Toho času žil Ježíš, moudrý muž
„smí-li se totiž člověkem nazývati. Neboť on byl
velmi podivuhodných činů činite) a takových lidí

učitel, kteří s radostí pravdu přijímají. Mnozí ži
dě i Řekové se ho přidrželi. On byl Kristus
(Čekaný Vykupitel). A ačkoliv ho Pilát po žalobě
přednostů naších ka kříží odsoudil, nepřestali pře
ce, kteří ho dříve milovali, jej (i ua dále) milo
vati. Neboť on se jim ukázal třetího dne
opět živ, jako to Bobem nadšení proroci a více
podivobodného o něm předpověděli. A dosavád
lid po něm oazvaných křesťanů nepřestal“,

Zajisté! My máme velikou dějinnou událost
před sebou. Ale zapomenouti nesluší, že to je i
veliká světová událost. I nevěřící musí uznati, že
Kristova emrt nebyla koncem. Po zdánlivém tom
konci a kratinké jakési té sobotní přestávce za
číná vše znova. Za svitání po noci na neděli gvi
tá zcela nový, netušený, blahodárný obrat v životé
národů. Vstává totiá s Kristem z mrtvých důstoj
nost a avoboda lidská; humanita a vzdělanost pra
vá svitá. Což divu, že tu velikou moc, při jejímž
mízení tyto věci se staly, překrásnými slovy, nad
Šenoubásní slaví a opěvá veliký, dříve pohanský,
potom křesťanský učenec Augustin. Církev vaše
zvýšila jeji velebnost podivně uchvacujícím nápě
vem a přijala ji v bohoslužbu bílé soboty, která
jest — jak známo — předběžným sluvením té
veliké noci. Začíná slovy „Exultet“ (plesej) a
zpívá ji diakon, maje rozavítiti svíci velkonoční.
Již jako chlapec, když jsem stával u oltáře drže
svíci velikonoční, tušil jsem tu radost, ten ples,
ten jásot, který vyjádřoval kaplan píseň tu zpí
vající; ač nebyl jsem a to obsah a dosah všeho
toho postihnouti. Bohužel, že pramálo jest známa
a oceněna bohoslužba ta.

A vté písni právě ozývají se též slova, Jejsem dnes zvolil za nápis článku úvodního. ,
opravdu blažená nocl“ Toť ta noc, v kterou Kri
stus rozlomiv pouta smrti, jako vítěz slavný z hro
bu jest povstal. . . Toť ta noc, o níž psáno jest:
A noc jako den oavícena bude. — Toť jest ta
noc, která nevinnost vrací padlým a smutným ve
telot — Zahání záští, svornost chystá,
pokořuje vládychtivost.

A tato poslední slova jsou velkonočním přá

um mým ubohému národu a milovanému lidu naemu.
Kde totiž neproniká velkonoční světlo této

noci, tam je jistě v duchu lidském v mnohém
ohledu tma, — tma, která přikrývalu národy v
dobách před Kristem, tma pohanská, Tam ale ae
též ukazují všecky neblahé zjevy pohanství.

Pohanství totiž bylo bez milosrdenství, roz
trhalo lidstvo v národy a kmeny se nenávidící, a
splodilo tyranství vladařů i mocnějších vůbec.

A proto dnes, kdy světlo noci přeblažené
nesvítí, myslím, rozmohblase zase zášť národa

de národu — protostrašivýmzpůsobemzaořenila se nesvornost — a proto bez ohledu
na slabé vyvýšuje se právě nyní zase panovač
nost, nezřízenávládychtivost. .. A kdyby

aspoň jen jednotliví národové — jeden proti dru
hému — takto stál, ale co je nejhorší, zášť zaří
mezi syny téhož národa, nesvoroost trhá i zubo
žený, slabý národ náš a silnější strana pano
vati usiluje bez ohledu nad elabší. V jedné věci
naproti tomu shledáváme však ku podivu velikou
Bvornost. — Jest to tenkráte, když se jedná o
katolické náboženství. Ta socialista,radi
kál, liberál, protestant i žid a nejnověji i realista
všickni jsou svorni — a i ten „konservativec“ se
kroutí a cboulí, jen aby nebyl klerikálem; v roz
hodné chvíli, kdy se jedná o to, aby náboženství
působilo na život a zákon, není na něj spolebn. —
Ale co je tahle svornost? Nazval bych jí „svor
ností proti svornosti“. A t proto,že bez
náboženství katolického avornosti na pravém zá
kladě položené není a nebude. Vždyť i samo kfe
staaství protestantské -—rozptyluje; ba právě ono
nejhojnějším a přenešťastným pramenem roztrhání
našeho národa se stalo. A co pořídíme s takovou
„Svorností proti avornosti“ čili 8 tou roztrhaností
svou? Vládychtivost zpobanštělých Němců jeme
jen posilnili, byrokracii jsme (zbraní oproti nám
na místech nejvyšších) ozbrojili, posměch nepřá
tel jsme vzbudili, karáže k vražení do nás nového
klínu —- Masaříkem — jsme Vídni dodalil

Ó přenešťastná noc nového pohanství! Záští
budí, nesvornost plodí, vyvýšuje vládychtivost!
Což divu, že jsem se tedy odhodlal k velebení
noci, v které Kristus s obnoveným životem světu
zasvitl! Což divu, že jsem bleděl upozorniti na tu
velikou dějinnou a světevou událost velkonočuí|?
A pochopí 8n:d každý dobromyslný člověk, jaké
požebnání by nám přinesl návrat ku světlo velko
noční noci. — Pochopí snad každý, proč tolik
usilujeme o návrat ten, a proč se tolik raduji
z každého dost maléh) hnutí v národě našem,
které ukazuje, že se smýšlení katolické i u nás
obnovovati počíná. Kéž by rostlo, mohutnělo a
blahodárné účinky přineslo) Ó opravdu blažená
noci velkonoční zapuď tedy temnosti, zažeň záští,
svornost schystej, vládychtivoat násilnickou pokořl

Pan dr. Engel o situaci.

Sv. František Xaverius odebral se kdysi mezi
pohany, aby je na víru obrátil. Když pak zatvr
zelost těchto byla mocnější, uež ohnivé slovo nad
šeného misionáte, obrátil temto své kroky k moři
a jal se kázati rybám. A hlel všelijací ti mořští
obyvatele, delfíni, zabouni, pilouni, žraloci, polypi,
hňapové atd. připluli ku břebu, řeč světrovn vy
Blechly a když skončil, tož plácáním svých ocasů
a ramen vyslovili se zbožnou řečí horlivého misi
onáře svůj soublas.

To je legenda, než to, co provedl v neděli
pan dr. Engel v Kouřími — to je faktum. Pan
dr. Eogel zajel si do Kouřimi konejšit nespoko
jené voliče a obracet je na svou víru. Před 10
roky pravil p. dr. Engel v téže Kouřimi, jak by
to bylo dobré, kdyby přebytky daní nebyly posý
lány z Čech do Vídně, a kdyby těch 67 milionů
(r. 1890) zůstalo v Čecbách ve prospěch rolníků
a řemeslníků, k provádění regulací a meliorací,
úlev vojenských i poplatních atd. Toť se rozumí,
že dal před 10 lety pan dr. Engel pánům voličům
okatě znát, že by Be to všecko mohlo stát, kdyby
jen rolníci volili mladočeské doktory za poslance.
V tom případě slibovali jeho páni kolegové také
lepší rakousko-uherské vyrovnání a toť se rozumí
také jiné, lepší vyřízení národních sporů mezi Če
chy a Němci.

Roku 1890 bodří páni posluchači tleskali
mnohboslibným vývodům pana dra Engla, volili za
poslance šmahem jeho přátele politické ze
jména když ve schůzi Selské jednoty před volba
mi r. 1891 p. dr. Engel a dr. Herold jménem mla
dočeského klubu poslaneckého přijali program
rolnický za avůj.

Za těch 10 Jet své „Činnosti“ neprovedli pp.
dr. Engel a dr. Herold ani lepších punktací, ani
lepšího rakoasko-uberského vyrovnání, ani regu
lací toků polabských, ani úlev poplatních a vo
jenských břemen, naopak daně jsou teď větší o
250 milionů ročně a odvádí se také každoročně
několik tisíc synků rolnických na vojnu více, —

VI Ročník.Inserty se počítají levně,
Obnova vychdsí v pátek v poledne.

ale páni voličové z Kouřimska plácali řeči pona
dra Eogla zase.

Inu, vždyt p. dr. Engel pravil v Kouřimi
sám, že ten náš líd jest přílišným dobrákeml
Páni voličové v Kouřimi nepozorovali ani, že pan
dr. Eogel je kašičkuje, že jim nemluví pravdu,
že pouze všechno zatušuje, zakrývá, omlouvá a
svádí vinu na jiné. Za povolení české úřední řečí
povolovali přece poslanci v čele 8 panem drem
Englem vládě stále nové daně a jich zvýšování,
bylí odhodláni hlasovati též pro škodlivé nám ra
kousko-uherské vyrovnání i pro změny v rakou
sko uberské bance a byl to mladočeský ministr
dr. Kaizl, který ty věci provedl na základě $ 14.
stát. z. £. — za Souhlasu svého klubu.

Nač tyto věci p. dr. Eogel zamlouvá? Nač
p. dr. Engel popírá, co dělali důvěrníci jeho stra
ny ve vídeňských konferencích? Neučinili prý tam
závazných usnesení, jako to prý učinili r. 1890
poslanci staročeští, oni prý tam šli jen jako lidé,
kteří cbtí seznati, je-li možno ohraničiti pole
národnostních bojů v Čechách, seznati úmysly
vlády i druhé strany politické a že prý to vše
povolaným instancím předloží pouze ad informan
dum. ŠSpokojivše se s jazykovými nařízeními ba
rona Gautsche, svolili poslanci fakticky k ohrani
čení okresů českých na tři jazyková pásma a faktum
je, že z německých okresů jsou čeští úředníci téměř
docela vypuzeui, ve smíšených okresech a u vrch
ního zemského soudu v Praze i u nejvyšších in
stancí že se při postupu dává německým úředníkům
přednost. Říšští poslanci ktomu přiblíželi mlčky,
když uzavřené území začali dajčnacionálové od
českých úředníků, řemeslníků a dělníků „vyčisťo
vat“ a dr. Herold prozradil sám, že klub mlado
česbých poslanců byl proti tomu, když hrabě Ba
deoi chtěl na Chebsku, Mostecku a Žatecku za
vésti výjimečný stav. To jsou fakta, která se vy
mlaviti nedají a divíme se, že žádný z voličů
neřekl panu dr. Eoglovi přímo své mínění.

V době, kdy Čecby ohrožuje povodeň, kdy
dobrá polovice ozimů je zničena a kdy rolnictvo
neví, kdy bude moci zavrávati, seti a vláčeti, V
době této nezná vůdce českých říšských poslanců
jediného slova spasitelného, ale pomáhá si neuť
čitou frásl: „Dnes jde o více než o zdražení uhll
neb o útisk ubobého horníka: dnes jde o určitý
plán na zoičení „našeho průmyslu“, o plán, který
pochází odjinud, od vlivů zahraničných! Hospo
dářsky zničiti tento stát — toť prvním cílem to
hoto plánu: ostatní pak již půjde snadněji, ne
bude totak křičeti, jako rozmnožení vojska, hroz
by policejním násilím neb válkou . . . Politika
souvisí v první řadě se všemi národohospodář
skými poměry. Marno čekati od stromu květ a
ovoce, nemá-li zdravého jádra. A proti tomu se
u nás hřeší způsobem často až do nebe volajícím:
všecko se přetíná a ruší, z čehož by nějaká lepší

, Budeme-li silnější ho
spodářsky, budeme tím silnějšími politicky. A v
tomto přesvědčení to spočívá, radíme-li splše k
ústapnosti ve věcech politických, je-li naděje a
možnosti, že bychom hospodářsky sesílilí a zmo
hutněli . . .*“

Tyto fráse mluví poslanec, který pro uzdra
vení jádra uároda pranic neudělal, který byl pro
nynější rakonsko-uberské vyrovnání, který nepo
stavil se proti dru Heroldovi, když hospodářské
otázky se stále odkládaly k vůli otázce zavedení
všeobecného rovného hlasovacího práva, k vůli
otázkám plané svobodomyalnosti, židům atd., které
rolnictvu a řemesloictva, tedy jádra národa pranic
nepomohou.

Po tomto vyjádření vůdce české delegace
každý soudvý člověk by byl očekával, že dr. En
gel určitě se vyjádří, jak proti utlačovatelům rol
nictva, řemeslnictva a dělnictva zakročí a že na
značí určitě cesty, které k cíli vésti musí. O tom
však není v řeči jeho ani zmínky, on jen jako
věštkyně Pythie naznačuje, že zahraničné nezná
mé vlivy cbtí zničit „náš průmysl“. O ty země
dělce tolik nedbá. Z mlhavosti řeči pana dr. En
gla viděti, že sám neví kudy kam a jak vybřed
nouti z jazykové otázky, do které vůdci českého
klubu sami zbytečně zabředli, vyvolavše boj celé
ho německého světa proti Čechům, Ač naše jazy
ková práva ustanovení $$ 17. a 19. stát. základ.
zákonů a rozhodnatí nejvyššího Boudu mnohem



lépe chránili než odvolatelná a již odvolaná jasy
ková nařízení.

Ruku na srdce panedoktore Eugle! Co je
pro české rolnictvo důležitější: zda-lí každým ča
sem odvolatelné jasykové nařízení o tom, zda-li
emí diurnista neb úředník napsati nějskou českou
kvitanci, zpa-li dva, tři úředníci si mohou v po
radní schůzi pár slov po česku promluviti a česky
si dopisovati, anebo provedení regulací českých řek,
meliorací posemků, savedení ochranné politiky celní,
obchodní, velerinářské, slepšení blahobytu tříd ře
meslnických irolnických, které nebudou pak proti
zlepšení platů ostatním stavům, když se jim sa
mým dobře dařiti bude. Trváme na rovnocenuém
právu obou jazyků a národů v Čechách, ale k
vůli jazykové otázce a mnobým nepraktickým sneb
na teu čas neuskutečitelným otázkám politickým
nesmí se zanedbávati a odkládati vyřízení hmot
ných potřeb přání a zíjmu lidu.

Němec, Angličan, Francouz, Dán, Belgičan
považuje za hlavní otázky ziskávání národohospo
dářekých výhod svému zemědělství, průmyslu a
obchodu a my se již několik let hádáme o to, má li
býti u nás ruština obligátní, má-li míti každý do
spělý podruh a čeledín volební právo v obci, okre
su, v zemia říši, ale o to 8e móně staráme, má-li
dělník, baráčník, řemeslník, malorolník co jíst a
tolik prostředků, aby svou živnost řádně vésti
a daně a úroky platiti mohl.

Na sněmu se po 10 i více let odůvodňují
návrby zbytečné, meb o nichž se ví předem, že
schválení většiny a korany nedojdou, zabijí Be Čas
v Praze i ve Vídniprázdným mluvením.

Pan dr. Engel hrozil: „Nebude-li do opětného
zahájení říšské rady vyhověnomejmalehavěj
šímu našemu pošadavku po savedení vnitřní úřed
ní češtiny, která nám byla vzata proti zákonu,
není ani pomyšlení, že dychom wstáli ve své oppo
sící a po případěs obstrukel.

To znamená odložení vyřízení veškerých před
lob hospodářských a nezbytných oprav živnosten
ských, průmyslových, železničných, regulačních atd.

Voličové tleskali obstrakci. — ačkoli pan dr
Engel v téže schůzi sa několik minut po tom pra
vil: „Obstrukce je sbraní dvojsečnou, která chová
nebespečí pro toho, kdo jí ušívá“. Z té příčiny p.
dr. Engel obstrukci a opravdovou oposici na říš
ské radě také nedělal a dělati nebude, ale pánům
voličům se radikální heslo tuze — tuzičky líbilo
a celé shromáždění mu projevilo důvěru. Ž voličů
nikomu ani nenapadlo, žáduti důrazně, aby poslanci
rozhodně a důsledně hájili a v popředí stavěly záj
my hospodářské, nikomu aai nenapadlo dáti prů
chod roztrpčení celého českého národa nad zaned
báváním potřeb jeho hospodářských a kulturních
a pan dr. Formánek zmohl se pouze na slabou
výtku, že poslanci neměli obesláním konferencí
pomáhati Kórbrově vládě k úspěchu, p. Robreit
ner Apokojil se otázkou, proč byla klabem zasta
vena obstrukce proti brannému zákonu, p. Židli
cký se tázal jen po stavu otázky vyvlastnění
uhelných dolů zemí, pan Lóbl si přál zvěděti pří
činu návštěvy hraběte Dzieduszyckého v českém
klubu a na postup v otázce „zde“ a p. Miškov
ský ptal se na význam $ 14. O těchto věcech
mohl se každý dotazovatel dočísti lepši odpovědi
v novinách.

Na různé nedůslednosti, přehmaty a opome
nutí v klubu poslaneckém se neptal nikdo, na bí
du naši hospodářskou nestěžoval si nikdo, každý
se spokojil bezvýrnamnými a neupřímnými fráse

mA pb nel majípoda pokládatsa národpoliticky vyspělý, sa národ, jemuž se hmotně opravdusledaří Í ? 7
Opravdu, naše politická situace je strašlivá.

Skoro nikdo samostatně nemyslí a nejedná a 8po
kojí se každými patoky. A pak nemáme míti v
žalodku kocovinu a v kapse prázdno

Nenapadá nám zazlévati poslancům, že byli
ve straně vládní a trvají v parlamentární většině.
Pak ale musí chtiti nejen práva, ale konati i po
vinnosti většiny. Jen taková většina může kliditi
ovoce z odkvětlých stromů, jen taková většina
může kliditi ovoce z obdělaných a osetých pozemků.
Naši poslanci však před každým rozhodným hla
sováním utekly, bojíce se přiznati barvu a ovoce
české povolnosti a oportunity klidí pak stále v roz
hodnosti důslední Němci. V českém klubu hrají
vždy dvojakou úlohu. Jednou se vymlouvají opor
tunisté, po druhé radikálové, Ale důsledného opor
tunismu j radikalismu se bojí frakce obě. To stále
kolísání, nerozbodnosť, váhavost, chabost, to věčně

paralysování vlastních sil, ty věčné ohledy na vý
nosnost administrace „Národních Listů“, to ubijí
veškeré snahy českého národa, to připravuje české
rolníky a živnostníky o všecky výsledky práce.
Buď oportunisticky neb radikálně, ale pryč s obo.
jakosti! Jen sebevědomá, důsledná a vytrvalá práce
nás spasí a nikoli to stále tapání ve tmách a ne
vědění, co vlastně chceme, jak to chcemea ja
kými prostředky, silami a cestami toho dosíci chce
me. Bohužel, že český lid od časů odstavení Riegra
a Mattuše neslyší od svých politiků pravdy, že
se mn neřekne,jakáje situace ve Vídnidlepravdy
a pokud a v čem až nás naši spojení podporovati
chtí. Našemu lidu se malují stále straky na vrbě,
neřekne se mu pravda o našich silách vlastních a
o síle a o vlivu našich odpůrců v říši i mimo ni.
Nalejte lidu čisté víno, a pak se nebude stále kla

matt o své situaci a bude chtít krok za krokem
Jento, cona ten časa dlonašichsil asa pomocí
přátel vymocije možno..

Drobné zprávy.
Veřejná schůze v „Adalbertinu“.

Politické dražstvo tiskové pod ochranou sv. Jana Nep.
v Hradci Králové pořádá veřejnou spolkovou schůsi
na pondělí velikonoční ve dvoraně „Adalbertina“ o
3. hodině odpoledne, Řečniti budou p. učitel Fr. Je
línek „O tisku“ a p. Dr. Isidor Zahradník, předák ji
hlavských Čechů „O pokroku národa českého ve sto
letí XIX.“

+ Kardinál Haller, knížearcibiskupsol
nobradský, primas německý, zemřel minulý čtvrtek
v stáří 75 let. Jako roktor semináře a kněz vo správě
duchovní bojoval v Tirolsku mnohý urpatný boj s li
berály německo-židovskými. V zápasech o konkordát
vynikal zvláště s lineckým zvěčnělým biskupem Ra
digierem. Jako arcibiskup solnohradeký usiluje jiš po
léta o zřizení katolické university v Solnohradě. Jako
Tirolák a katolík byl pro stejná práva všech rakou
ských národů. Snahy českého národa sledoval všdy
se sympatiemi. Jako člen panské sněmovny patřil
mezi předáky pravice. R. i. p.l

Presidentem c. k. obchod. sondu
v Praze jmenován byl bývalý královéhradecký
soudní rada, p. dvorní rada Jan Šindelář; jeho
nástapcem jako president kraj. soudu v Plzni jme
nován vrchní zemský soudní rada p. dr. Václav
Boček.

Vojemský věstmík. ArciknížeEugen,
mladší bratr arciknížete Bedřicha a Štěpána, stal 60
velitelem armádního sbora v Innsbrucku, Jeho ná“
stupcem jako divisionář ve Vídni stal se teť pana
Weiaricha, šlechtic Alexander Kriegbammer.

Pémní anskultanmti, kteří vstoupili po 1.
ledno 1898. do státní služby, budou teprve po tří
leté praxi soudní připoštěník soadcovské
skoněce. Až půl roku mobon býti v praxi u advo
kátů neb u fusnční prokuratory. Když mají u soudu
adjatam, tedy toto podrží i při půlroční praxi advo
kátní, Postavení aaskultautů jest tedy poměrněhorší,
hledíc k vzrůstající všeobecné drahotě bytů, potravin
i oděvu, ale požadavky na nich se stále zvětšnjí, ač
koli postup při povyšování se borší. Z bradeckých pp.
auskaltentů vstoupil první do prozatímné advokátní
praxe k p. dra Ulrichovi, advokátu a starostovi města
p. Souček, rodák kuklenský,

Navenkovské knihovny bohoslovců
králové-hradeených došlynásdále následající
dary: Dp. Pavel Longer, farář V Číbošti, dp. Antonín
Šklíba, farář v Licibořicích, vdp. V. Pišl, děkan v
Opatovicích, dp. V. Havla, farář v Pěčíně, dp.Josef
Paner, farář v Jablonci nad Jiz., vp. V. Kvasnička,
vikarista v Hradci Král., vp. Jaroslav Malý, kaplan
v N. Pace, vp. Almilisn Balcar, katecheta v Přeloači,
vp. Jan Středa, kaplan v Heřmanicích, vp. Ladislav
Hensl, kapl, v Sopotnici. 1 K dp. J. Macháček, zám.
kaplan v Malošově. Dp. K. Jelínek, katech. v Heřm.
Městci ráčil nám darovati 10 ročníků Vlasti a jiné,
kniby, začež jemu i všem dobrotivým dárcům jménem
odboru uctivě děkuje Frant. J. Strnad, t.č. jednatel.

Za hlavní porotce v Hradci Krá
lové byli pro porotní období, které začne 7. května

vylosování pánové: Antonín nr akař v Bronmově. Reich Kar., továrník v České Skalici. Klatov
ský Dom, továrník v Stolíně. Bosner Ed, rolník re
Verdeka. Česák Jos., rolník v Nedělištích. Střemcha
Jan, mlynář na Pláckách. Hroch Jos., mlynář v Mí
trově. Pírko Jos., rolník v Horních Polánkách. Píša
H., statkář ve Správčicích. Prašák J., rolník v Hoře
ňovsi, Reichert Fr., rolník v Rychnovska, Jališ J.,
obchodník ve Smiřicích. Višo Jos., rolník v Chlenech,
Albert C., obchodník v Kostelci n. O. Pišta J., rolník
v Kostelci n. O. Bartoš Jos., rolník a starosta v Lí
pě č. 14. Šádek Vác., rolník v Dubím u Tatlek. Ro

senhorgor Fr., hostinský v Lichkově. Gráts Ad., obchodník v Hronově. Purek Jan, cihlář v Č. Kostelci.
Petřík Ant., rolník v Lodině. Berger J., mlynář v Lub
ně. Dušek Vác., rolník ve Mžanech. Valášek kos.,
statkář v Nahořanech. Schindler Fr., rolník v Sedlo
ňově. Škoda J., rolník v Dobrém. Novohradský J.,
rolník v Křovicích. Andrýs J., rolník v Mokrám. Gintz
Alf., ředitel tov. v Rychnově. Habelt Ot., obchodník
v Rychnově Herschman Alb., obchod. v Rychnově
Lelek Ad., řezník v Upici. Dostál Em., rolník v Bo
housově. Petřík AL., stavitel v Kyšperku. Klec J., rol
ník v Něm. Rybné. Za náhradníky vylosování pp.:
Falta R., maj. domu. Kleiner Jos., řezník. Knobloch
M., knihař. Košťál Boh , hostinský. Kuchař Jos., ho
stinský. Plesnivý Fr., stavitel. Richter K., obchodník
A maj. domu. Šimek Jos., obchodník, Vacek Ant., pří
ručí v pivovaře vesměs z Hradce Králové.

Naši „osvětáři“ svobodomyslní mají
na svém pokrokovém kolovrátku jedinou písničku:
Kdyby na tomto krásném světě bylo všecko pokro
kářsko-socialistické, musila by konservativní myšlen
ka chodit žebrotou. Kdyby byl celý svět po Hajnov
sku pokrokářekým nebo po Masarykovsku Herbenov
sku realistickým, jak krásně by bylo ne tomto světě!
Mezi námi řečeno: v Evropě by nebylo žádná neúro
dy, žádná suchá léta, šádné povodně, „Osvěta lida“
by měla půl milionuabonentů | a 6 milionů ctitelů,
nebylo by žádných otázek politických, nebylo by šád
ného bolení zabů a žádných souchotin. Slaníčko by
zapomnělo zapadat, měsíček jak masaneček by na ne
bičku špoulil svou hubičku, lesarková oblohs by ae
na nás čtverácky usmívala, daně by se lépe sbíraly
anebo by se raději vůbec nevybíraly a Nerada by měl
ještě více židů ve spolku. V Králové Hradci by nebyl
biskupem Brynych, ale velikonočního beránka i se
zlatým rounem by žehnal rabín. Historická šlechta a

a klerikálové by byli vyblasení = povrchu semského
na mladočeských grantech by stavěli palác blabobytu
internacionální socialisté a panstvo „von unsere Leat“
by se roztahovalo po celém hradeckém svatojanském,
malém, velkém i ově náměstí, ba po celém staro
slavném královatví Českémi markrabství Moravském.
Český národ přece musí jednou pochopit grandioení
myšlénku páně Hojnovu, že český národ nemá vétšího
nepřítele, než feudální šlechtu a klerikály, s nimiš
jsou Mladočeši spojeni a jimé prý v poslední době
na prašeké staroměstské radnici nabízejí kompromis
i ty satrolené staročeské mrtvoly.

Velké císařské mamevry badouseko
nati letos v Haliči u Jasla-Krosna. Soustředí se tam

ns 150.000 mužů a sice 121praporů fadové pěchoty,10 praporů myslivců, 125 švadron řadové jizdy, 72
batterií (z toho 8 jísdných, 34 praporů seměbrany,
13 praporů honvedů. Z českých pluků se účastní
těchto menevrů 18. (hradecký) pěší pluk Leopolds
Salvatora 3 prapory, 1%.prapor myslivců, 1., 2. a 18.
dragounský s 11. hulenský pluk. Pěšíprapory budou
čítati 620 mašů. Proti sobě budou státi 2 armády, každá
o 8 divivích pěchoty a 10 divisích jízdy. Jedné divisi
rý bude veleti arcikníše František Ferdinand. Veli

telé armádních sborů nejsou dosud ustanovení.
Měste Jaroměř zvolilodo okresníhosa

stapitelatva pp. Karla Lanského, JUDra. Postlera,
Bob. Zanzala, měst. tajemníka Vojtěcha Probošta, Fr.
Polického a Václava Stárka. Výsledek volby za obce
venkovské a město ukázal, že radikálové nebadou
okresní zastupitelstvo ovládati.

K pouti římské, která se podnikne18.
dubna s Prahy a k níž se připojí na stanicích sere
rozápadní dráby účastníci z celých Čecb a « Moravy
možno se ještě přihlásiti. Vaškeré peněžní sásilky do
dávány baďtež pod adresou: vdp. Jan Drozd, pro
fessor a starosta sv.-Václaveké záložny v Praze a spo
tajednatel komitétu v příčině proti římeké. Platí se;
1. Za jízda r Prahy (s Velkého Osekn) do
Vídně: I. třída 52 K 40 b, IL tř. 23 K 28h,
JIL tř. 12 K 60 b. Z Čáslovi do Vídně: I. tř.
45 K92 b, II. tř.22 K96 bh,ULtř. 11 K50 b.
Z Německého Brodu do Vídně: I. třída 38
K26b, ILtř.19K 14t, IL tř. 9 K58h. Z
Jihlavy do Vídně: I. třída30K 60b, II.třída
15 K 30 b, NILtř. 7 K 66 b. Ze Zoojmodo
Vídně: I. třída 10 K 23 b, I tř. 7 K 66h, III.
W.3 K 84h. 2. Za jízdu s Vídně do Říma a
zpět, zsopatření na cestě a při desítidenním pobytu
v Římě: v L třídě 255 zl. čili 510 K, v II. třídě
190 zl. čili 380 K, v IL třídě 125 zl. čili 260 E.
Jen v mimořádných případech za jízda bez opatření
v Římě: v JL. třídě 106 »1. čili 210 K, v III třídě
80 zl. číli 160 K. 8. Za jízdu do Neapole a zpět a
veškeré zaopatření na cestě, ovšem jen pro ty, kdož
sobě toho výslovně přáti budou: v JÍ. třídě 100 sl.
čili 200 K, v III. třídě 85 zl. čili 170 K. Peníte
rakooské za vlašské obstará téš komité, jinak dopo
ročuje směnárnu Živnostenské baky pro Čecby a Mo
ravu na Příkopě.

Osman páša, kteiý statečněhójilproti raské
přemoci Plevno, zemřel v 64 roce v Cařibradě. Osman
gbazi byl reorganisatorem turecké armády a byl mi
láčkem sultána. Jako přímý voják nepletl se do po
litiky a byl možem poctivým. Vzácná to výjimka mesi
tureckými hodnostáři.

Oprava schodů = podloubí na sva
tojamském náměstí jest při nebezpečnétamní
passáži v ulici velice žádoucí. Za sněhu, náledí a blá
tiva sklousl na schodech jiš mnobý chodec a pohmot
dil se, i když ee opatrně držel zábradlí, Vyhlodané
kamenné schody dají se nepatrným nákladem rovně
osekat a netřeba tedy na schody ani nových kamenů.
Schody se Špitáleké ulice na Žižkovo náměstí a apra
vení cesty podél neminářského chodníku odporočujeme
rovněž pozornosti policejního a technického úřado.

Pokřtěná židovka a její otec. Před
krakovským trestním soudem konalo se ve čtvrtek
přelíčení s Bernardem Jacobem a 15 soudruhy, kteří
jsou vesměs vyznání židovského Sedmnáctiletá dcera
hlavního obžalovaného Lea Jacobova uchýlila se do
kláštera sester Feliciánek, aby tem se dala pokřtíti.
Obžalovaným kladlo se za vinu, še pokřtěnou dívku

řepadli, právě když © jistém obchodu e nábytkem
dlela se svým ženichem a tam Bernard Jacob — otec

děvčete — a patnáct jeho soudruhů ubohon Leu
etrašně zbili a nutili ji, aby se k židovství vrátila.
Za tento čin byl otec odsouzen pro obmezování osob
ní svobody na 5 měsíců do těžkého žaláře a dva z
jeho spolavinníků na tři měsíce do žaláře. Ostatní

byli z obžaloby propuštěni. Zlebčovat a vyvracetpomocí úplatných novinářů katolickou křesťanskou víru,
toho socialističtí s Ižisvobodomyslní židé dovedou.
Běda však členu židovského národa, který z přesvěd
čení na křesťanskou víru přestoupí! Okřtění ze Ape
kulace, to ještě didé ztrpí, protože vidí, že takový
žido-křesťan ve svém nitra židem zůstal.

C. k. zemské flsanční řiditelství
w Praze jmenovalo na základě zmocněníc. k. mi
nisterstva financí zdejšího berního referenta c. k. fi
nančního tajemníka pana Karla Buchtelu, předse
dou ukládací komise pro všeobecnou daň výdělkovou
IN. a IV. třídy polit. okresu Královéhradeckého, ja
koš i předsedou odhadní komíse pro osobní daň s
příjmu téhož odhadního okresu. Současně c. k. zem
ské finanční řiditelatví v Praze bývalého zdejšího ber
ního referentapana Františka Koutníka c. k.
vrchního berního inspektora ve výslašbě, svrchu jme
novaných fankcí sprostilo.

Z Pamětí z r. 18660. Paní Margaretav.
Poschinger vydala u Schródra v Berlíně epis o císaři
Bedřichu, v němě podává mnoho zajímavých zpráv
s doby, kdy Bedřich jako pruskýkorunní princ Be
dřich Vilém účastnil se válečného tašení do Čech.
Dne 16. června 1866 byla vypověseus válka Sasku,
Hannoversku aHesensku, dne 21. června Bskousku.



Duo 26. června překročili Prušácí hranice, 27. bylo
bitra u Náchoda,26. u , Skalice a Zárova, dno 29.

u Svinišťan. Koranní princ vypravoje episodky,
jakpo bitvě u Náchoda se setkal s ranným vojákya důstojníky svého rakouského plaku, s miš pomo
cí svého polského tlumočníka hovořil. V noci jel se
svými adjatanty v povoze do Tratnova. Dýchal na
před svěší ho vzdach, u Tratnova však pojednou

cítil zápach s mrtvol koní a vojáků. Hrozno prý jestJeti po bojišti den po bitvě. Trutnově shledal při
avitu měsíčním na náměstí tábořící vojáky, merky
kánky, rakouské zajatce, děla a lehce raněné. Dne 29.
června byl hlavní stan v Bruenici. Korunní princ n 
nocoval na faře. Napřed všichni lidi i s farářem utekli;
sa několik hodin na to vítal jej přestrašený farář a
kaplan. Dne 80. června byl blavní stan v Králové
Dvoře; v městě panoval hrozný zmatek. Kdo mohl,
uprchl. Se sálibou se šíří korunní prino 0 bitvě krá
lovéhradecké, tuší její směrodatný význam pro obrat
v Německu, líčí pak své shledání na bojištis princem
Bedřichem Karlem a s královským otoem. Pak se smi
uje o svém prvním setkání se s enerálem Gablen
sem v Hořiněvai. Znal se s ním se Slesviku, objali se.
Gablens přisnal, že rakouské armáda je úplně pora
žena a nalézá se v žalostném stavu. Úablens přišel
s vlastního popudu, jen od Benedeka sutorisován.
Korunní princ mu nevěřil, myslil, fe je to válečná
lesť, aby Gablenspřesvědčil se o stavu pruského voj
aka. Benedek zajímal koranního prince méně. U Par
dubic spatřil Benedek pruské zajatce; propustil je,
protože měl strach, še rahouští vojáci nebudou míti
sami co jíst. Rakouští důstojníci byli nad poráškoa
u Králové Hradce tak zaražení, že mysleli, še fran

couzští důstojníci Prušáky komandovali, protožejieh
nepovažovali za schopné, že by svítěziti dovedli. Dne
8. července meškal Gablens opět u koraního prince v
Chroustovicích u Mýta, ten mu přinášel podmínky
míra, zakládající se na ideji Moltkové: odstonupiti
Prusku pevnosti Králové Hradec s Josefo
vem, tedy královéhradecký kraj. Rakouským posád
kám měl býti nabísen čestný odchod a uzavřítí se
mělo 8 nedělní příměří se 14 denní výpovědí záro
veň měla býti ustanovena demarkační linie pro obě
nepřátelské armády Když generál Blumentbal korun
nímu princi sdělil, še s takovými podmínkami míra
jede ke králi Vilémovi do Pardubic, nepřijal ho ko
runní princ, ale sám nejbližší cestou jel ke králi do
Pardobic, aby přijetí podmínek míra zmařil. Kočímu
generála Gublenze kázal, aby bo vezl do Pardabic
oklikami. Tak mohl dříve mluvit kor. princ Bedřich Vi
lém s králem Vilémem. Když přijel Gablenz, nepřijal
ho více praský král a rakouský generál se vrátil
e nepořízenou do Chroustovic nemaje sni tušení, že
korapní princ byl mezitím v Pardubicích a jeho po
slání zmařil. Mevitím svěděli Prušáci jiš 6. června,
še Rakousko odstouplo Francii Benátky. Gablens se
k tomu nechtěl příznati, ač prý o tom musil s gene
rálem Mensdorffem ve Svítavách mluvit. Menedorff
se byl přesvědčitz rozkazu císaře Františka Josefa,
sda-li je rakouská armáda skatečně tek smalátnělá.
Dne 9. července byl hlavní stan v Litomyšli, 10. v
Moravské Třebové. Na základě zchytaných dopisů ra
kouských důstojníků líčil Bedřich Vilém dne 11. čer
vence své choti úplný rozklad rakouské armády.
V Brně zvěděl od dra Giskry, že Benedek je sesazen
s še genoralisimem Rakušanů byl jmenován maršálek
arcikníže Albrecht. Giskra mu podrobně vylíčil ra
kouské poměry. Na to líčí korunní princ pobyt svůj
v Lednici a králův v Mikulově na moravsko-rakou
akých hranicích. Korunní princ se stýkal často skrá
lem a radil ma, aby přijal titul krále Německa.
Bismark mu pravil, že je tu ještě král Hannoverský
a Saský. Koranní princodsekl: „Pak přijmou za
se titul vóvodů“. Biemark: „Ale toho nebudou
chtít. Na to líčí korunní princ, jak často s králem
i Bismarkem o příštím uspořádání Německa nesouhla
nil, jak i Biemak nesouhlasil s králem. Kdyš se ob

jevil, tyto dny zesnulý, francouzský velevyslanec Benedetti v Mikulově, radil se král Vilém s Bismarkem 0
uzavření míru s Rakouskem. Když se nemohli dohod
nouti, pravil král Bedřichu Vilémovi: „Mlav ty ve
jménu budoucnosti !“ Ta koranní princ se přidal k Bis
markovi, který radil k nejmírnějším podmínkám bez

-odstoupení rakouského území. Jak známo, chtěl Wi
lém zabrati Čechy až po Labe. Dne 4. srpna byl Be
dřich Vilém jiš v Berlíně a dva dny na to setkal se
se svou chotí a dítkami.

Kolpingův večer vedvoraněAdalbertinské
stanoven na některou neděli po velikonoci v měsíci
dubnu. Velký smíšený sbor přednesé sedmídílné ora
toriam světového komponisty, Michaela Hallera, 80
lové partie v něm zpívati budos členové blaťáckého
kvarteta p. Komárek a p. tejemník R. Souček a pen
prof. Fr. Sprysl. Mimo to přednese p. Komárek dosud
v Hradci neznámé písně Pickovy a p. Souček písně
Griegovy. Na vloloncello zahraje p. František Vacek
s Bydžova G. Goltermanův „Gdar Koncert“, od téhož
Capricio na národní píseň „Ach není tu není“ a E.
Bacha romanci: „Probuzení jara“. — Damský sbor
cvičí veselé písni'ky Streblovy a mužský sbor některé
Bendlovy. Obecenstvo bude seděti při stolech, jak
toma bylo před 2 roky při večírcích pořádaných jed
notou cyrillskou a ješ jsom nám dosud v mile paměti.

Magické představení. V jednotěkato
lHekých tovaryšů uspořádá salonní produkci z oboru
vyšší magie slovatný dr. Thomasony s Praby v pon
dělí velikonoční dne 16. t. m. Začátek o půl 8 ho.
dině večer. Na programu jsou vesměs nová čísla
Vstopné za osobu 20 kr. Dětí polovic.

Konferenční řeči J. Bisk. Milosti
byly v neděli, v pondělí a v úterý velice četně nav
štíveny, zejména předními kruhy královéhradecké in
telligence. Ač bylo počasí velice blátivé, byl kathe
drální náš velechrám věřícími vždy naplněn a dosta
vili ae četní posluchači « Kuklen, Pražského a Slez
ského Předměstí, s Malšovíci jiných okolních obcí.—
Na Veliký pátek budou av. obřadys pašijí a pro
mluvou J. B. Milosti. Na Bílou sobota budou o
půl 8. hod. hodinky církevní, pak o 9. hodině avěcení
ohně, sv. obřady, svěcení křestní vody a slavná měe

svatá, Po sv. ovangelis prosloví se krátké
radostná řeš velikonoční. O 5. hodině odpolední ko
nati se bude slavné Vskříšení s průvodem. Po dalších
obřadech v kapli ev. Klimenta s v kathedrále má J.
M. biskupská krátkoupromlavu. Na to hnání bi
akupeké. O půl 7. hodině Slavnost V ní Páně
v kostele Matky Boší.

Eakládejme v obcích mašich poji
šťevmy! V obcí Bokové na Moravě sařídili si lon
ského roku pojišťovnu proti úrazům bověsího dobytka.
Hned v prvním roce své činnosti poskytla pojišťovna
třem poškozeným náhradu, tak že ničeho neposbyli.
Letos jsou pojištěny saze všechny kusy hovězího do
bytke, a lidé si to chválí; za malou roční premil,
nemusí se báti po celý rok nějakého neštěstí. Přívpěvky
se ukládají v sáložně Bukovské. V obcích, kde jsou
bospodářské besídky a po případě též záložny Ralf
feisenovy, daly by se takovéto vesnické vzájemné po
jišťovoy sakládati bravě. Ne českém jihu jest více
vesnických pojišťoven dobytčích. Sousedé si dobytčata
sami řádně odhadnou a padne-ji dobytek, rozvrbnou
mezi sebe náhradu, která se pak dle odbadapojiště
nému řáduě vyplatí. Úředníků takoré místní, farní
neb okresní pojišťovny nemají, poněvadě rolníci si do

bytek odhadnou s příspěvky vyborou sami.
Z tajnosti mediciální výroby vína.

Pen dr. Thomayer posvítil si před lety na různé ty
mastě, náplosti, elixíry, zázračné tuky, prení bombo
ny a syrapy, ničitele různých nemocí, ročisťajících

thé, šalndečních prášků a kspek, prostředky proti pi
hům, pamády na vlasy, kosmetické a „zdravotní pro
středky atd. Jsou to buď sdraví přímo škodlivé věci,
anebo sice zoela neškodné, ale pranic neprospívající
prostředky, které jsou sa to nic moc drahé. Mnohé
obeohují léky s kapky s přísadami v ceně 30, 50, Bo,
100 ba i 160 krejcarů, ačkoli ty skutečně prospěšné
léky lze si koupiti v lékárně za 8—10 kr. Podobně
se to má se adravotními likéry i víny: V pátek ko
nalo se u okresního soudu ve vídeůském Josefově pře
líčení, při němě znalec v oboru vinařském a vrchní
inspektor státní pokusné stanice prozkoušení potra
vin dr. Schacher podal dobrozdání o zdravotních čili
mediciálních vínech. Firma Oscar Dudic a Simon Ló
wus, ovšem nekřtené, prodávala různá sladká, medi
cinální vína, která byla zabavena, protože obsahovala
salicyl, calciumsulphat, cukr atd. Znalec komorní ra
da Pollackpravil, fe zdravotní víno malaga
vyrábí se se šťáv hroznů, fiků, se šťávy Leoxběrndel
různých sladiv atd., která jsou neškodná i škodlivá. Na
otázku soudcovu, které víno považuje za nejlepší
sdravotní, pravil p. Pollack dobromyslně:Dobře
vykvašené, nefalšované rakouské! Obecen
stvo se ovšem smálo, ale odběratelé různých těch dra
hých falšovaných zdravotních vín by měli vlastně pla
kati, če ee dali po léta napalovati. Při žalobě lékár
níka Schneida z Bílska pravil znalec „pravého mala

ga“, KorneliusSpitzer, še 90 procent jižních $mpor
fovaných vín nejsou šádná přírodní vína. Kdo st
chce tedy opatýstí sdravé, ovocné šťávy, likéry a
koňaky, ať se obráří radějí na českou pocísvou G
levnou výrobu těchto nápojů pama JUC. Josefa
Tomáška ve Vysokém Mýtě.

Moravští lidovel a Masaryhovátí li
delovel. Na sjezdu reslistů v Praze chlubilise tito,
že realista redaktor Emil Čermák založil p. dru Strán
skému „Lidové Noviny“. Pan Čormákvyšel ovšem z
redakce „Času“, ale současně byl koadjutorem žida
Hermanna Katze v dopisování a telegrafování do ži
dovské „Bohemie“ a „Nene freie Pressa“. Před tím
nabízel se týž p. Čermák, který se nachází teď někde
v Orientě, reformovati a orgapisovati katolickou stra
nu v Čechách pomocí „Čecha“, z jehož redakce však
mosel pro jistou affairu na hodinu zmizeti. Stránské
ho „Lidové Noviny“, aby se svých realistických Za
kladatelů zbavily, píšou teď náramně ostře proti Ma
sarykovi a realistům. V dopisu z Prahy na př. uve
řejňují nedělní „Lidové Noviny“: „Sjezd realistů byl
koriositou prvého řádu; pan prof. Masaryk nesnese,
aby se o něm nemluvilo, a proto juž si dovede stůj
co stůj najíti důvod, s kterého by se jím veřejnost
zabývala. Když přestaly působit brožarky o vraždě
polenské, v nichž ukázal realistický veledach tolik
chatrných vědomostí v různých oborech, pořídil ai
sjezd, aby přehlédl řady evých věrných. Kolem tří set
osob navštívilo uchůzi, jež vlastně se nepodobala vá
nému sezení strany politické, ale spíše hospodské
schůzce známých, kteří při pivě se vyměňají názory,
a mezi těmi třemi sty dobrá polovice byla zvědavých
hostů, do řad přivrženců Masarykových nepatřících.
U vchodu — podobně jako v místech poutních u dveří
chrámů písničky a obrásky svatých — prodávány
brožurky Masarykovy a Herbenovy a také Havlíčkovy,
který chudák došel té cti, že jej uznávají za sobě
rovna. — Jednání samo bralo se v před dle progra
mu, jejž jsme v poslední kronice oznámili, až na změ
nu v osobě referentově o otázce kulturní a školské;
na místo ochuravělého dra. Drtiny přednesl referát
učitel Štech Karel (jest rozeznávati od Václava Štecha,
známého humoristického a dramatického spisovatele,
který sice náleží beletristickému aměru renlnímu, ale
s realisty Masarykovými nemá docela nic společného).
Vůbec možno počítati, že přívrženci Masarykovi na
schůzi organisační s polovice (ne-li více) náleželi sta
vu učitelskému. Jak potom vypadati musí to vycho
vání naší mládeže, o tom netřeba se šířiti; že neděje
se v duchu národním, jest však jisto. Z celého jed
nání málo co nového vyšlo; většina názorů a snab je
známa ode dob, kdy prvně noha Masarykova stoupla
na půdu české země jako profesora české university.
Výslovné uznání němčiny jako jazyka panujícího, cen
tralistického zřízení, zavržení státního práva českého
jako prý utopie a nucené vyučování němčině v če=
ských školách (nikoli však češtině navzájem v něme
ckých, poněvadě prý „Němci nemohou býti nuceni,

aby znaličesky) toť trest celého programurealistů,či nyní, dle nového názvu „české strany lidové“, jež
organisačním sjezdem svým nyní jen potvrdila vše
obecný, od let o ní platný úsudek, že pracuje pro
sájmy rakušácké s při tom kuvložení jha německého

na šíji národa českého. Tvrdívalo se kdysi, že Masa

ryk jest prosákiý skrs na skrz názory unglickými;sjezd dokázal, že tomu tak není, že Masaryk jest z
rakouských Rakušáků nejrakušáčtějším a že za ado
raci a usnání svého „já“ nic by se nezpečoval celý
národ dáti tomuto dravému rakušáctví, jež vyhlazuje
v duši cit a sebevédomou znalost národnosti, v po
pasy. Apoštol humanismu, za kterého sám Be ros
biašoval a svými pozaunéři vyhlašovatí dával, na
sjezdu avlékl roucho humanity a ukázal se v novém
úboru apoštola nenárodního centralismu, apoštola, blá
sajícího nutnost poroby národa našeho a položení jeho
v podnož choatkám a touhám brutálního návilnictví
německého. Taková práce politická v Čechách,půso
bení v těchto směrech, ta lid náš k něčemu jinému vósti

musí než ku„přenárodněnh které od prvníchpočátkůstrany realistů bylo propsgováno, třeba že to popí
rali e popírají až do dneškajako dr. Herben v právě
vydaném prvém díle svých vzpomínek „Deset let proti
prouda“. A kdo tím vinen, že dnes otevfeně se blásá
se strany Masarykovy program, který národu českému
vědy nepřátelská Vídeň lépe pro své zájmy a proti
nám vypracovati by nedovedla? Naše veřejnost same;
velkopanské přezírání krtčí práce Masarykovy v če
ských luzích se strany veřejného mínění, jež vedlo
pravidelně boj pouze proti Masarykově osobě a nikoli
proti záludným a záškadným jeho theoriím a snahám,

je ničivě se rozlezly na jedné části těla národního ayvše akceptovány řadou učitelstva, ve své nevinně
vypadající podobě života nezpůsobilé doktriny jsou
nebezpečny podatatou svojí a následky, jež z ní při
rozeně při snaze fedrovatelů její vyrůstí musí, shle
dává se zde se šerednými důsledky“. — Když byl
lidolovecký orgán pana dra Stránského, věčného kan
didáta hofrátetví, přítele židovekých liberálů a inter
nacionálních socialistů vynadal Masarykovcům, pouští
se do klerikálů. Od orgánu křtěného žida dra. Strán
ského, který hájil největší vládní přehmaty za Badena,
Gauteche i Thuna, nepotřebují čeští katolíci věru po
učení o vlastenectví. Dr. Stráneký, který ostatně p. prof,
dra. T. Garyka Masaryka volal často na Moravu, aby
se „svobodomyslná“ vlna z ech na Moravu převalile,
ti si mnoho nezdají. K napravování českých katolíků
jsou pánové, kteří oba odpadli od víry, v níž byli
vychováni, nejméně povolanými.

Koncert slečenRůženy Žákové, absol
ventky vídeňské konservatoře, 0 jejíž virtuosní bře na
klavír se vyslovají „Hlas Národa“, „Národní Listy“,
„Politiky“, česnékrajinské listy velice pochvalně a
slečny Mařenky Říhovy, absol. operní školy)pí.
Parš-Zikešové konati se bude ve středu dne 18. dubna
1900 o půl 8. hod. večer v městském Klicperově di
vadle za laskavéhospolupůsobeníp. Karla Schman
se, člena městského divadla v Olomouci. Pořad: 1. a)
R. Schumann op. 11.: Sonata Fismoll (Arie a Scherzo);
b) A. Robinstein op. 23.: 1. Etuda. Růž. Žákova. 2.
2, Kreutzer: Arie Gabrielyz op. „Nocleh v Granadě.“
8. a) B Smetana: „Mně zdálo so“; b) V. Novotný:
„Charpa“ (rakop. novinka! K. Schmaus. 4. a) Schu
bert op. 142: Impromptu B-dar; b) B. Smetana op.
7.: Polka č. 1. Růž. Žákova. 5. a) Grieg: Vyplatí; b)
Vendler: Ráda. Mar. Říhova. 6. Novotný: Písně z Be
chyňska. K. Schmaus. 7. a) Liezt-Alabieff: „Le Ros
signol“; b) Chopin op. 40.: Polonaise. Růžena Žákova.
Piano z c a k. dvorní továrny p. Ant. Petrofa v Hradci
Králové. Ceny míst: Lože 3 zl. Křeslo 70 kr. Sedadlo
na tribuně 60 kr., sedadlo I. tř. 60 kr., sedadlo II. tř.
60 kr., sedadlo na galerli 30 kr. Parket 30 kr. Pří
zemí 20 kr. Studentský a garnisonní lístek do par
keta 20 kr., do přízemí 10 kr. Galerie 10 kr. P. T
pp stálým navštěvovatelům reservají se lístky do 16.
dubna. Předprodej lístků obstará z ochoty knikku
pectví p. Jaroslava Peřiny.

Povodně v Čechách. Koncembřeznaa
na počátku dubna měly jsme v Čechách dvoje obrov
ské vánice. Sněhu napadlo místy až přes metr. V pá
tek s půlnoci začalo pršet a déšť vydržel až přes ne
děli do pondělka dopoledne. | Následkem deštů a
tání sněhu počaly všecky řeky vystupovati a zapla
vovati okolí. Voda vystoupila téměř ve všech českých
řekách. V Čes. Budějovicích, kde Malše a Vltava se
spojují, dostoupila voda 186 cm nad normál, ve Vita
votýně 288 cm, v Kawýka 36G cm, v Praze 3156cm.
Zde byly nižší části města a ostrovy zatopeny, Bpo
jení po tramwayi s Libní bylo přerušeno. V Písku
stála Otava 130 cm nad normál. V Plzni stála Beroun
ka až 76 cm výše, v Berouně 410 cm. Lužnice vy
stoupla ve Veselí 216 cm, v Táboře 130 cm. Labe
bylo v Králové Hradci nad normál 120 cm, v Pardu
bicích 256, v Nymburce 201, v Brandýse 286, na Měl
níce 480, v Litoměřicích 427, v Ústí 548, v Děčíně
620 centimetrů. Všecky kraje polabské jsou široko
daleko zaplaveny a škody způsobeny nesmírné. Sáza
va stála v Něm. Brodě 146 cm, v Čerčanech 340 cm
vysoko. Jizera vystoupla v Ml. Boleslavi 130 cm,
Ohře v Lounech 284 em nad normál.

Na dobytčí trh dne 10. dobna1900 v Krá
lové Hradci přivedeno bylo: Koní 29, krav 280,
volů 98, býků 54, telat 32, koz 12 kusň. Příští trh
na hospodářská zvířata koni a skot, odbývati se bude
v Hradci Králové dne 30. května 1900.

Neštěstí. Jak se nám od lidí z továrny pánů
bratří Červených sděluje, šel u nich zaměstnaný V.
Tůma pro slámu — neshazoval tedy 80 střechy sníh
jak se pravilo, při tom přišla naň asi mdloba, hřeb
řík se posunul,takže dělník Václav Tůma spadl dolu
a přišel o život. Páni bratří Červení jeví s pozůstalou
vdovou největší soustrast a budou platit rodině svěč
nělého 5 zl. měsíční podpory.

Velkomeční zvyky, pověry s oby
čeje. Na škaredou středu se dává stavení do po
řádku, kolovraty se vynášejí na půdu. Kdo se ška
redí na škaredou středu, škaredí pak každou stře
du v roce. Páni manželé a amanti, pamatujte si
to tedy! Na Zelený čtvrtsk chodí hospodář s Ce
lou rodinou ku správě Boží. Kdo sní na lačný
život pečivo Jidášek a medem, bude chráněn před
jedovatým štípnutím. Také dobytku dává se kou
sek chleba s medem, aby byl po celý rok zdráv.
Studna, do níž hozeno kousek medu, dává po



celý rok dobrou vodu. Když se naposledy zvoní,
třesou se ovocné stromy, aby daly bojné ovoce,
Na zeleny čtvrtek hrách zasívej (nebude snětivý),
na Velký pátek masa nejídejl +Kdo na Velký pá
tek bílí, ten to se zármutkem ušpiní“. »Kdo jí
cbléb na Velký pátek pečený, dostane padoucí
nemoce. — »Zemí rolník nehýbe; již mnohé ztre
stala zle proto, že ji rušili v době, kdy kvílí pro
Spasitele«. — Po celý den putují koláturníci v
zástupech k Božímu hrobu, rodiče vodí děti k »lí
bání du hrobečka«. -- Množství pověr nesoucích
se k očistění těla i příbytku, konává se obyčejně
před východem slunce, bez hovoru, obyčejné s
modlitbou. Ráno vstává záhy nejdříve hospodyně
a jde na zahradu. Tam klekne a modlí se, jsouc
k východu obrácena, za zdraví pro své drahé i za
zdar v hospodářství. Potom shání děti i čeleď s
posteli vařečkou a říká: eDám ti Velkého pátku
na památkul« Dětí se modlí: „Vítám tě, velká a
slavná Velkonoc, žes nás uchránila od všelikých
nemocí, od hlavnice, od zimnice a od jiných ne
mocí«. (A. Hajný, z N) mburska.) — V proudové
vodě, k východu tekoucí, omývají a koupají se
nemocní i zdraví, po proudu stojíce. Tato voda
před východem slunce na Velký pátek ma divo
tvornou moc a plno hojivé síly, než ji první
paprsky sluneční políbí: říkají jí též: sživá vo
da«, »Jordánka«, »Pána Krista křtitelnicee, »mlč
lavá« (že při mytí se lidé nemlaví). Některé stu
dánky lesní mají zvláště dobrvu pověst a léčivá
voda z nich se na Velký pátek i nemocnym do
mů nosívá. Mytím a koupáním v proudové vodě
zahánějí se ouroky, boláky, svrab, i neduhy vnitř
ní, potírají se ní oči, aby: nebolely, pijí se ji tři
»kluty« proti bolení v krku. Děvčatům mytí a
koupání v této době dodá krásy a svěžestí,i pibů
pozbudou. Též rozplétají vlasy a pouštějí je po
proudu, aby rostly a neprokvétaly, Někde se při
tem modlí, jinde mají rozmanitá říkání. — Sta
vení se kropí svěcenou vodou, aby škodlivý hmyz
nedržel se ve stavení, i aby neštěstí se odvrátilo.
Dobytek se kropí, aby mu čáry a nemoc neuško
dily. Blechy vymetají se novým chvoštětem, bez
smlouvání koupeným, a při tom se říká: «Ven hosti
bez kostí!l« Smetí se vynese na křižovatky a kdo
by z něho něco zvedl, k tomu se blechy přestě
hují. Jinde se ptává někdo cizí, klepaje na práh:
»Jsou blechy doma?« »Odešli k N.«, odpoví ně
kdo z domácích a nevítaní příživníci se vystěhují.

O vzrůstu damí a břemem pravil na
moravském sněma rolnický poslanec J. Pospíšil. Roka
1877 obnášely přímé daně 77 milionů, r. 1899 již 127
milionů. Nepřímé daně vzrostly v téže době ze 226
na 370 mil. zl. daní. Přímé daně stouply tedy o 50,
nepřímé o 144 mil, zl. dohromady o 193.000zl. Letos
se žádá jen na vojsko 18 mil. zl. více. Dnes máme
24.000 důstojníků, 330.700 aktiv. vojáků a 47.800 koní,
nač bylo v loni třeba 392 a půl mil. korun. Na zů
ročení státních dluhů bylo 332-2 mil. koran. Vojsko
a úroky na státní dlaby pohltí tedy polovici státních
potřeb, nemá pak stát pro rolníky a živnostníky nazbyt.

Z Nechamicka. Hospodářskájednota
proDobaliceaokolísvoláváveřejnousctůzi
rolníkůokresu Nechanickéhodo Nechanic
„u Doskočilů“ na Velikonoční pondělí 16. dubna o
2, hodině odpolední za účelem úrady: Máme-li se
připojiti k hospodářskému drnžatvu pro
zřízení obilotho skladiště v Hradci Krá
lové? V rozhovor uvede předseda jednoty p. Anto
nín Boček, bospodářský správec v Sádové. Doha
lická hospodářská jednota, jejíž místopředsedou je p.
Václav Zámečník a jednatelem člen okresního
výboru a starosta ze Mžan, p. Václav Marek, vy
vijí velice blahodárnou Činnost. Veškeré obce na Ne
cnanicku zajisté budou veškeré snaby její podporovati,
neboť tím prospějí nejvíce stavu vlastnímu.

V Borové u Poličky konala se sv. missieod
25. dubna do 1. dubna 00. jesuity. K stolu Páně při
stoupilo přes 1.500 věřících, ač vánice eněhové činily
cesty neschůdnými.

Z Chotěbořska. Za okresníhostarostana
šeho okresu zvolen byl dne 3, dabna zemský posla
nec a volkostatkář p. Aloise Mixa z No.é Vai

Pánům dopisovatelům. Protož“nave
liký pátek se v tiskárně nepracuje, nemohli jeme
jiš ve středu odpoledne došlých más dopisů poušiti.
Mnoho dopisů odloženo.

K dnešnímu číslu Obnovy přilošeno je 1. čís.
1. ročníku „Hudebního památníku“, který vydává
Al. Hugo Lhota, sdejší chvalně známý majitel to
vármy na piana, pianina, harmonia a varhany v
Hradci Králové. Il. P. obsahuje moravskou píseň
Niechal si mia od Karla Půcha. Praktické pokyny
a podmínky při koupí klavírů, piamin atd. Úspěchy
a cenníky páně Lhotových nástrojů.

Podporujte vše české. Kupujte v
českých křesťanských obchodech

Politický přehled.
Cínař František Josef X. zavítá 4.

května s brab. Paarem a zahraničným mrnistrem
hrabětem Goluchowskim do Berlína, kamž jej po
zval bratr císaře Viléma, princ Jindřich Císař
bude přítomen prohlášení pruského korunního
prince za plnoletého. Slavnosti té súčastní se 6.
května též spolková knížata německá. Budoucí
král anglický, vévoda z Yorku (bratranec carův)

ajeho strýc vévoda z Connsughtu přinesou prut
kému korunnímu princi anglický podvazkový řád.
Zdá se, že schůze berlínská bude míti význam
politický. Středoevropským mocím se asi nelíbí,
že Rusko si všímá opět záležitostí balkánských,

turecký s perských.a jihoafrickém bojišti sedaříAnglii:
čanům zle. Angličané mají strašný nedostatek koní,
jichž čtyři pětiny padlo neb težce onemocnělo,
takže jsou k další službě neschopní. Tím trpí
dovoz potravin a střeliva i pohyb vojska a zvláště
dělostřelstva. Dle nejnovějších zpráv došlé prý do
Durbanu sice z jižní Ameriky 10.000 polodivokých
koní, ale ti se musí po dlouhé mořské plavbě zo
tavovat a pak je teprve třeba v tahu i jízdě cvičit.
To může trvati několik neděl. A jak je potom
Angličané dodají armádě Robertsové? Polní mar
šál Roberts pro nedostatek jízdných i potahových
koní, pro nedostatek obuvi i teplejšího šatstva pro
vojáky musil se vzdáti »pochodu do Transválu.«
Jako tam nejedl Buller o vánocích kapra a váno
čky s marmeládou a čokoládou, tak tam nebude
o velkonoci jísti maršál Roberts velikonočního
beránka a malovaná vajíčka. Burovév okruhu 15
mil přepadají jeho vojáky na všech stranách, takže
Robertsovi nezbylo, než v Bloemfonteinu se opev
nit. To museli činiti, když bylo zle v Ladysmitbu
generál Withe, v Kimberleyi plukovník Kekvič a
posádka v Mafekingu. Okolo hlavního města Orán
ska leží 200 až 300 stop vysoké kopy. Na jedné
z nich jižně od města je stará pevnůstka. Aogli
čané opevní se asi na nejbližších kopcích v Bloem
fonteinu. V poli trpí jich vojska i koňstvo nesmírně;
ve dne je palčivý úpal a deště, v noci lehký mrazík.
Protože mají vojáci jen letní šaty, zachladí se snadno
a dostávají houfně zápal plic, úplavici, nemoce
střevní a žaludeční. Angličané mají strach o ar
mádu Robertsovu. V Bloemtontčinu má tento asi
málo potravin, a protože burové vyhodili vodovod
bloemfonteinský do povětří, tedy bude míti anglické
vojsko i koňstvo v Bloemfonteinu málo vody.
Těch několik studní a vodních nádržek pro vojsko,
obyvatelstvo a koňstvo dlouho stačit nebude. An
gličané ztratili 31. března u vodovodu na 400 za
jatých a 11 děl a nyní opět tam utrpěli porážku
a ztratili 7 děl. U Reddersburgu a Bethanie bylo
zajato pět anglických praporů, 2 u Springfonteinu
a Wepeneru. Toť v málo dnech ztráta přes 4.000
mužů. U Boshopu stihlo krajní oddíl burů neštěstí;
na 100 mužů bylo zajato neb pobito, mezi nimi sta
tečný francouzský náčelník Joubertova generálního
štábu, general Villebois-Mareuil, který byl 6 dubna
od Angličanů s vojenskými poctami pochován. Dle
„Daily chroniclu“ prý se nalézá nyní hlavní moc
burův u Krooostadu, a menší komanda se nalézají
u Vryburgu, Fourteenstreamsu, —Paardebergu,
Brandfortu a Tabanchu; menší létací sbory j-ou
u Kimberleye - Hopstadů, Reddersburgu - Bethulie,
u Sanaspostu a Ladybrandu. Zde jsou burové ve
větším počtu a mohou se dle potřeby vrbnouti
na Robertsa u Bloemfonteinu. neb na Bullera v
dračích horách a Natalu. V Natalu mají burové
větší komanda u Harrysmithu a Biggarsbergu, menší
oddíly obsadily v dračích horách průsmyky. Lé
tací komando u Bethlehemu udržuje spojení mezi
armádou oránskou a natálskou. Oránští a natalští
burové, kteří odevzdali Angličanům staré zbraně,
opět se ozbrojili novými puškami, poněvadž by je
jinak burové transválští postříleli. Poddanské pří
saby, které četní oranští vzdavší se burgheři slo
žili Angličanům, považují se za vynucené a neplatné,
U Reddersburgu prý mnozí z těchto burů pomás
hali irské střelce a jízdní pěchotu porazit. V se
verním Kapsku se povstání stále zmahá a jest
spojení Robertsovo s přístavními anglickými městy
na ronoha místech přerušeno. — Včera uplvnulo
půl roku od prohlášení a vypuknutí války. Od
vzdání se Kimberleye uplynuly dva měsíce, od
osvobození Ladysmithu 5 neděl a od dobytí Blo
emfonteinu měsíc. Nyní je zde Roberts s hlavní
mocí Angličanů v pasti. Špatný to pokrok po ka
pitulaci Cronjeho, Úspěchy u Kimberleye, Koedoes
randu a Bloemfonteinu děkují Angličané rychlému
postopu své jízdy. Tuto dnes Angličané ztratili a
burové se zatím zpamatoval. a rozestavili svou
armádu změněným poměrům přiměřeně. Angličané
přicházejí nyní všady »příliš pozdě — trop du
tard« — a střelhbytý, připravený k útoku na vše
cky strany je opět bur. Plán Robertsův, aby sám
se svým sborem tvořil střed armády postupující
do Transválu, je smařen, neboť lord Methuen
nemůže dělat jeho levé a lord. Buller jeho pravé
křídlo. Obě křídla mají se zrovna tak co brániti,
jako anglické obležené centrum.

Směm státu oránjského zasedalv pon
dějí. Kronstad prohlášen byl za hlavní město a
president vyslovil naději že velmoci nedopustí,
aby státy burské byly zničeny. Vyslovil naději,
že Rusko, Francie a Spojené státy americké budou
prostředkovati za příčinou dosažení míru mezi
bury a Anglií.

Selská strana na Moravě. -SelskéLi
sty« projednávaly v poslední době myšlenku sa
mostatné selské strany na Moravě. Zpráva tato v
táboře lidovém Dr. Stránskéhu způsobila velký
poplach. »Lid. Nov.« vrhají se prudce na původce
myšlenky této, na rolnické, oslance Svozila a Štaro
štíka. Se svého stanoviska nemáme obav před stra
nou selskou, a ustavení jejího nezatrucujeme. Roz
hodně však za štěstí pro Moravu bychom poklá

dali, kdyby opravdu měli vůdcové Selské jednoty
tolik síly a dobré vůle, aby tolikou část rolmictva
moravského vyvedli z otročení neupřímné, dryáč.
nické politiky, kterou provozuje u nás štáb strany
lidové a její list »Lid. Noviny.« Vášeň zaslepuje
a člověk rozvášněný nejspíše prozradí, co v nitru
svém jinak pečlivé skrývá. »Lidové Noviny« zasy
pávají hanou i sprostými pomluvami rolnické po
slance Svozila, Staroštíka, Vykoukala atd. »Svo
bodomyslný« orgán Dra Stránského, jehož bratří
v Německém Brodě ve svém botetu brebentí jen
německy a odebírají německé noviny, ač Německý
Brod až ne těch pár židů je rvze český, ten má
nejmenší právo učiti české rolníky pravému, nez=
falšovanému češství a politické karakternosti. U
které pak strany Dr. Stránský vlestně ještě nebyl?

Na letriamský 1 gorický směmadosta
vili se opět slovinské menšiny; Vlachové prý ne
chtí býti na Slovince tak hrubými.

Dr. Kalsl pravil v Karlíně že ministerstvo
Thunovu, jehož byl členem, padlo z důvodu, že
byl: 1) strach o provedení voleb do delegací, 2)
protivojenské projevy české (Pozn. red. Tém na
učili přece český lid Šamánek, Siáma, Šílený a
vedení strany). a 3) konečné sama nespolehlivost
nynější majority, Volby do delegací byly však za
vlády Thuna pojištěny, druhé obavě přikládá p.
exministr, význam větší a třetí byl dle něho po
hříchu zcela oprávněným. Tak povoleno němec
kému vyhrožování, protože rozhodující kruby my“
slely, že se změnou vládního systému to půjde
lépe. Po 2 leta mařila obstrukce všechen konsti
tuční život. Poslanci se po pádu hr. Tbuna ne
vzdali jen proto mandátu, aby z toho nemohli
kořistit Němci. Mimo to hrozilo malomocné roz
tříštění českých stran. Český klub ve spojení s vel
kostatkáři má 80 poslanců a při jednotném po
stupu padá více na váhu, Při upravení jazykové
otázce měla by vládě býti zůstavena nejen inicia
tiva, nýbrž i kompetence. Dr. Koizl se pak bránil
proti mělnické jalové řečiGrégrově. Proti obstrukci
proti brannému zákonu bylo 31 českých poslanců
a jen 14 bylo proti. A dobře se tak stalo, jinak
chtěli Němci dostat Čechy do pasti, Jak rok 1866
ukázal, musíme my Čechové míti zvláštní zájem
na zvýšení branné moci naší říše. Kdyby padl
Kórber, nezměnila by se ústava v naš prospěch
jak mnozí (poslanci) hlásají. Za jedině správnou
politiku pokládám tu prospět lidua za svrchovaně
nesprávnou stále jen mu lichotit. — Jeho
Excellence p. dr. Kaizl dopustil se ve svém ži
votě mnoho nedůsledností, mnohé provésti neměl,
co učinil, ale přiznáváme, že v Karlíně mluvil
dosti upřímně.

Z Afriky. Postavení Robertsovo stále se
horší, Mafeking padl v moc burů. Plumer z An
gličany v Bečuánsku poražen. Menší oddíl Angli
čanů ve Wepeneru v zemi Bassutů (rozhraní
Oránska a Natálska) obklíčen.

Ve sněmu království Českého podal
poslanec Jaroš za souhlasu celé sněmovnyná
vrh na změnu branného zákona; žádá úlevu pro
syny rolnické, zejména aby absolventům rolní
ckých škol byla povolena jednoroční služba, aby
pracovníci zemědělští byli povolání ke cvičení v
době méně nutných prací, tedy od listopadu do
března, pro ostatní brance žádal snížení vojenské
služby ze 3 na 2 leta. Poslanec dr. Zátka po
dal návrh v příčině účinku slev přímých daní ber
ní opravou stanovených na census volby dosa
vadní. V pondělí jednalo se o návrhu inženýra
Kaftana na vydání zákona o prodeji uhlí vyro
beného v král, Českém. Na dotaz Dykův v pří
čině zcelování pozemků pravil místodržitel, že
vláda nevyslovila se ještě o dobrozdání české ze
mědělské rady. Dr. Kramář navrhl, aby 20.000
korun věnoval sněm na zakoupení uměleckých děl
od umělců v Čechách narozených. V úterní schůzi
pokračoval sněm v jednání o návrhu poslance
Kaftana.

Novouadvokátskou selokou stranu
zaklódá na Moravě proti posavadní Selské jednotě
křtěný žid JUDr. Stránský.

Delegace sejdou se 12. května.
Říšská rada sejde se 15. května.
Ministerstvo Kěrbreve konalonakonci

minulého týdne poradu. Jednalo se o státním roz
počtu a o smiřovací akci, ©kterou usiluje v Pra
ze ministr Rezek. Pak-li se nezdaří, odstoupí KĎr
ber. —

"Tržní zprávy.
V Hradní Králové, dne 7. dubna 1900. 1hl.

přenice k 19:90—1400, šito k 1040—1090, jeůmena
k 800—920. oves k 620—660, proso k 900—950,
vikve k 11-00—1380, hrachu k 16:00—2000, jéhly k
18-00—0 00, krup 16:60—42-00, bremborů k 8:00—8 80,
jetelového semínka červeného k 80-00—104'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 3140
olejky k 0:00—0:00, lněného semene k 10-00—34'00,
100 kg. šitných otrab k 12-00, pšenič. otrab k 1100.
1 kg. másla k 2'10—3:40, 1 kg. sádla vepřového k
1:40—160, tvarohu k 0-28—0'32, 1 vejce 5 h.

V Králové Dvořa n. L. dne 7. dubna 1900
pšenice 00-60 00-00, šito 9-80, 10:60, 11:00, ječmen 10'00
oves, 4:90 5-70, hrách 14.40 2100, čočka 3800 86:00
vikev 11-20 0'—, jábly 18: —, 33-— kronpy 30-— 48—
brambory 320 8-80, vejoe (kopa) 2'64 8-00, máslo 216,
2-48, tvarob 24 bh, maso hovězí k 128, masotelecí
k 1-30, maso vepřové k 1'44, maso skopové k 1:13, s6
no k 6.00, sláma k 3-—, k «ves 1340.



| Ludvik Knopr |tolné výbavynovistán.|
wHradoi Králové, Malénáměstíč. 117 Ceny mírné.

vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé gar:itury. Pérovky.

Antonin Sucharda, DoHradceKrálovéa širšíhookol! Pddbátti4kkkb44 k4445

1 onéPaso(Erkonobe Frant. Hlávka, +
doporašuje ce ku zhojovení oltářů, Božích hrobů klempíř a instalatěr
a veškerých potřeb umění církovního; též shoto

j . — Starší j
ZE nEtO Aodona E "bedinůopravajejj v pradci Králové, velké nám. č. 26.
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny

Novokny suken
měl,jákol "a řádnoupráci při cenách nejmír- vedle hostince „u modré hvězdy.“ Hinějších. 8 úctou veškozou pozorna Činí na nejnovější soustavu zařizování ' i

AntonínSucharda. acetylenovéhoosvětiení,úplněbezpečného. jaro a léto. |
Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja

kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které Látky na převlečníky, obleky '$
u W888 89| správněvyřizuje.Dále se odporučujek zařizování ; : % telem |

£. a“ i a . vodovodů;aplachovacíchKobodů BonazovánÍpiv- a dámoké žakety ve velikém |E“ První sportovní závo m.| ních tlakostrojůs podobnýchprací, "b5 Sai vý
. >P . a" Odporušujitéž svůj hojnězásobenýsklad výběru dop orucuje za nezvy +
“ Františka J1ráčka a" klempířskýcha veškerýchmosaznýchvýrobků denč Ceny +
. Vysokém Mýtě a“ k iostalatéreké práci patřících. v +ve Vysokém Mý s Klempifské práce stavební veškerého drubu, 1

. nabízísvůjhojně zásobený sklad U zhotovují,správně,levněa gezárukou. V. J o Spalek k
„. kol amerických, též premier He- „5 Vzdávajenejvřelejšídíky za hojnou přízeň b
my lical a j. Ojetá kola od 40 K výše. Sg| otěným obecenstvzm mně dosud prokazovanou, velkoobchod se sukny a podšivkami +
" Ceny báječně levné! Ry| prosím,aby mi na dále byla přízeňzachovánaa v Hradel Králové |
8. Opravy vyřizuji se rychle a levně. ©My| ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při- : +

“ 8 veškerouúctou . činím seo její rozmnožení. V bluboké úctě Zal 1834. +
U FrantišekJiráček. . FrantišekHlávka, M o je

0n klenpířa instalatér. PprrTTTTTPTTTTTA

Podporujte křestanský Závod!©„zesvěňčonýachralněmámý

obchod konfekční pro dámy
ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperova ulice

odporučuje
ku jarní a letní saisoně svůj bohatě zásobený sklad elegant- = znícha moderníchvšehodruhuavelkostí a jupiček a pláštěnek.

—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných — Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

bluz, dětských šatečků, černých a barevných zástěr na skladě. Z
Objednávkydlemíryserychlezhotovují. LAMY E. ELOoro 8.

„zzz m m =.

Důkiadnya levný nábytek „22:37“ J. MatějčekEEEEEE CO
DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřel 1. dabma na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený

4 závod voškarým zbožím ozdobným a galanterním

3

jakož i přípravami pro švadleny a krejčí. ;
Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.

$ Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů.

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Petr Kopal a spol.
UMU MU MNOUJDU MU JÓ



Akciový kapitál: 20 milionů korum. Reservní a pojistné fondy přes 7,500.000 korun. Adresa protelegramyv clearinku pošt. spoř. uher. č. 5910. Telefon č, 6.

= Koupě 1 prodej Zálohy (půjšky) Obstarávání Konvortovánía obstarávání $e7
8 všechdruhů losů, cenných na všechnabankovnímísta mnacenné papíry a zboží vinkulací a dorinkulací. p ú j ček 25 "B

šd papírů, akcií, priorit, zá. tu- | cizozemaká. sa mírný úrok. ——— hypolekárních a komě- .
3 stavníchlistů,dovlea valut, Zvláštěč „Spojení ——— | nálních. g = p

taženýchzásterních listů, pro bursu Pražskoua Ví- Uschorání cenných cukrem a petro- = $i j- běžném účtě účet , SOLEM

E obligacíapongvých ku- at“ No)P nej ubv protvydánícheků. lejem 28
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ve Svitavech.

8 Cenníkyzdarma.

odborný velkozávod

a" malbu|
chrámových oken

BRNO.

menán.

kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V.J. ŠPALEK,
velkozávod

se sukny a podšívkami
Hradec Králové.

Založeno 1834.
Vzorky se na požádání ochotně ihned zašlou.—

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

fSlivovici 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 do Prahy v
značném množství dováží, nemůše býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima coguacu 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 sasýlají se sdarma a franko.
EB Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 pro

cent.=

A jarnímusetí
nabízíme první zrno z prvního k loňskému
setí přímo od proslulých pěstitelů Len
pených a vyznamenanýchdruhů:
Jará pšenice: červenáschlandstedská,

baličská hládká. 100 kg. sa K 20.—.
Ječmen: hanáckýod Proskovce,hanácký

z Lundenbarku od Vodičky ze Smržio,
rakouský klenot, švédský Princezka. 110
kg. sa K. 18—.

O ves: Hvineho nejvýnosnější,Bestehornův
nadbytek, švédský Ligovo. 100 kg.K 16.—.

Brambory: Aogelihoklenot za 100kg.
K 6—. Brambory sklidili jsme 50 mte.
po 1 korci.

Správa velkostatku v Oboře
pošta Ostroměř.

zdarma.AANONŽÉMSE)

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma

Mólzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

salož. již r. 1869., rozšířil jsem zaspolapůsobení mýchsynů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení ae mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepěj
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu 8 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
Antonín Mělzer.

O000000000000000000000(0

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje netivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. 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
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. ammm
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Založeno r. 18560.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše silně w ohni zlacené a otříbřené znězeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. ravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8eted k za
kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, relikviářů,
ládobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

okna chrámová

každého slohu i a“

te zaručením práce nejmo
dernějším požadavkům vy

hbovující.

ČOOOOOG

wT angeraá
časová novinka pro
pány na obleky, v moderní barvě zelenavé.

Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
drahů na obleky,svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na pořádání k nahlédnotí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Choenl.

| : nh ž v;l

Dražba.
V neděli dne 22. dubna t. r

o 10", hod. dopol. bude se pro
dávati v dražbě mnoho jilmů, ja
sanů a babek. Jsou letos v únoru
zkáceny. Vyrostly v lukách. Též
2 silné hřídelové duby.

Bližší zprávy u majitele pana
Josefa Noska, rolníka
v Křičeni č. 18. per Bohdaneč u
u Pardubic.
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ZÁLOŽNÍ ÚVĚRNÍ ÚSTAV
V HRADCI KRÁLOVÉ.

ZALOŽEN ROKU 1868. —AKCIOVÝ KAPITAL KORUN 1,000 000. —RESERVNÍ
FONDY KORUN 370.000

přijímávklady na běžný účet, vkladní knížky a pokladniční
poukázky, povolujezálohy na cenné papíry za mírnýúrok,

kupuje a prodává

cenné papíry jako zástavní listy, priority, akcie,losy,
valuty a mince Co nejkulantněji.

Eskontuje a inkassuje
směnky, tažené cenné papíry a kupony.

Obstarávání vojenských kauci, vinkulace a devinkulace
cenných papírů.

= Výplatyaúhrady===
na tu- i cizozemská místa.

Přijímácenné papíry de depot k uschování a správě (revise čísel).

Vyřizujebursovní rozkazy na burse pražské a vídeňské.

Veškeré dotazy zodpoví s ochotou a bez prodlemí

Řiditelství.

ĎazJSPTTTTTTVTVY
% V,Vacek,

UJan Horák, adr
v Pamět

soukeník v Rychnově n. K. níku
u Chlumce

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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 con!

nebízí pro zimat a jarní vys
zování stromy ovocné vysoké
i! kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,

láňata atd. Stetisíce sazenic
+zásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Paučný cenník zdarma

výrobní závod

Ochrannáznánla: Kotva. f

j! LINIMENT.CAPSICICOMP?
z Richtrovy lekárny v Praze,

OddE36$000000 se na požádání franko zašlou.

paní [m „JELIUNOVÁÍ“P ptnam
ORP- Salsona od 19. května do 19. září. "M

Něobyčejngpříznivép železitouvodoupřipravorané slatinné lázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga', elektrické lázně o dvou
komorách, korunní jodové solné koupele z boro

vého jehličí, léčení pitím, massage atd. Výbornéosvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krticím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloba u samých rozsáblých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, volmi mírné ceny.
Ordinojící lázeň. lékařMed.dr. Jos. Pelunék z Prahy.
Bližší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

| KDOOOOOOOKOOOOOOKKX
OE>První české "i

spociolněna americká cottagoová harmonia zaří
zené továrna

Rud. Pajkr £ spol.,
wHradci Králové,

toho druhu w Rakousku-lihersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké 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. —[lustrované cenníky

franko a zdarma.

í Pedálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

ÚB)

KETT

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská Výroba věžních hodin

FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

Hozpočty zdarma.

Baf“ HumpoleckáiSUKIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflatelský závod

NNNRNERŮKENNNNNESNAUHSCNINANUENNHÍ

uznává se za výborné, bolesti utišu
jící natírání; jest na skladě ve všech
lékárnách za 40 kr., 70 bb. a lal
Všeobecně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích a 1
naší ochrannou známkou „kotvou“ )
z Richtrovy lókárny. Buď opatrný a «
přijmi jon láhve 8 touto ochrannou $|F74*
známkou za původní přípravku.

Č„Aro Jádra „ll zlatéhoIva“v Praze,

Boží hroby

ss Křížové cesty
hunudouMudd

-PŮ

ink

Velká úspora a důležié pro Každého,

(© Žádných šlí a řemenů více! (S
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené,zlepšené

w Humpolci.
Vsorky k nahlednutí franko.PRICEOICAIKCIC

| OMR MD MBM MDM MD0 M $$ L L 0

| JOSEF ŠTEPÁN,
s závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož i nově staví

vwo+vwwoltáře, kazatejny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Držadlo kalhot. m |
Patent Novotný.

Znamenité rosluštění otázky jak odstraniti veškerá
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení Šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
kožil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí s rame
nou atd. Patentní dršadlo poskytuje stále přímé, volné a
sdravé držení těla, jakož 1 vkusné padautí kalhot a lze

le vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž byoflíku neb nějské dalšíúpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjisti netušené výhody.
1 kus ku 1 kalbotém poobdržení 60 kr., 8 kasy zl. 1:60

6 kusů al. 8-— zasílá franko majitel c. k. privilegie

NOVOTNÝ, Borňevico- Kukaně
Žádný švindi, tisíceré pochzalné úsudky.

wg-Velký výběr Um
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
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.

přísežný znaleo |c. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.



Prádlo
pro dámy i pány.

Turistky
cyklistických potřeb.

Výbavy
pro nevěsty.

Obrovský výběr novotinek
kravat, límců, manžet atd.

Kněžské kolárky a náprsenky.

Bohatý výběr
dámských novotinek, nejjemnějších

sephyrů a cretonů stálobarevných.

Tovární sklad dam. garnitur
[kávovýcha jídelních,

ručníků, kepesníků a £. d.

ga- v cenách nejlevnějšíchdoporučuje"W
Hradec Králové

Specielníobchod Stanislav J irásek. Velkénáměstíč. 36
klatovským prádlem.

Malázkouškapřesvědčí,

Továrna na piana
pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

XL. HUGO LHOTA
v Eradoi Erálové.

SRB“FILIALKY: Královské Vinohrady, Karlova třída č. 8, ve Wídni Bl.. Salesianergasse31, "p
SNB“v Brně, Orelská ulice č. 7. Ilustrované censíky zdarma a franko.<

"Ena ptá s
pro severovýchodníČechy vwHradci Králové wdoměp.Pajkrově(kavárna)) nasv.Janském nám.vil. posch.

Vyučiv se všestranné ve chvalně známém závodě svého otce, p. Václava Beneše, dámského krejčího v Hradci Král.
a poznav veledílny na damské toilety doplnil jsem své odborné vzdělání na první krejčovské akademii p. Jana Kratiny v Praze.

V mé škole pro vyučování střihů; seznámí se velectěné slečny a dámy 8 veškerými drahy damských toilet, naučí 8e
střihu a šití všech druhů šatů, živůtků a vest, náprsniček, tunik, pelerin, pláštíků, balenek, žaketů, jupiček, domácích, salon
ních a vycházkových obleků a v dílně mého p. otce budou míti dle zvláštního ujednání příležitost theoretické i odborné své
znalosti doplniti.— Žákymé do mé školy vyučování střihů přijmou se v každé době.

Prose o vzácnou přízeň velect. dam z Hradce Králové, širokého okolí a z celých severovýchodních a východních Čech,

Jindřich Beneš,
absolvent první krejčovské Akademie pana Jana Kratiny v Praze. ří

Stavební truhlářství.

znamenám se v úctě

Dostaveničko pražské i venkovské společnosti.
O- Fivo z měšťanského pivovaru v Plznipřímo od čepu. fil
Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

uznání P. T. pp. bostí z Praby i z kraje.

Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.

Díkůvzdání.
Vrátivše se od čerstvého rovu našeho vroucně milovaného a nezapomenutelného manžela a otce

VÁCLAVA ŠTORKA,
majitele dílny zámečnické a výroby kovového nábytku a matraci v Třebechovicich,

jenž v sobotu zeanul v Pánu a v pondělí pohřben byl na svatém poli, vzdáváme všem příbnzným, přátelům a snámým za upřímné projevy
goustrasti, jichž se nám dostalo od všech, kdož bol náš zmírniti se snažilinejvrouocnějšídíky!

Zvláště děkujeme Všem, kdož za tak nepříznivého počasí u velikém počtu pohřbu našebo drahého zvěčnělého se sůčastnili, zejména
děkujeme za darovaný věnec a účasť sl. hasičskému spolku, 81. spěváckému spolku, sl. cechu rosličných řemesel, který se dostavil 8 praporem
a slavnému spolku katolických tovaryšů. Zaplať Vám to Bůh!

V Třebechovicích,9. dubna 1900. .., rTruchlící pozůstalí.

Majitel « vydavatel Pelitickó družstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Frant. Stábl. — tiskem visk. knihtiskarny v Hradci Kralové.



FEUILLETON.
„Velká voda“.

Děj odbývá s0 na statku šlechtice Žugečió o Záhoří.

Statkář jest ovšem na svém statku a ve svém
domě blavof osobou — a bylo by smutné, kdyby
jí nebyl! — ale co více, on jest jaksi sstředem
celého děje« a vedle něho jedno, dvě, tři — —
Počkejte! Jedno, dvě — — Ach, aby je všichni
robatíl Kdo by tolik dětí spočítal!

Vrtí se v klubkách kolem otce, který se le
vou rukou brání, provicí pak zdvihá jakési psaní
do výše. Mladí Žugečiči vyskakuji po listu, jako
kočky po kousku slaniny; ona i mladé Žugečinky
přibatolily se k otcr, křičíce stale: »Velká vodal
— Velká vodal« — Pouze nejstarší dcerka, Anič
ka, po straně klidně pohlíží.

— Ano — opakuje otec, sotva se ubrániv—
velká voda« jde. To jest černé na bílém: Ještě
dnes nás stihne. —

— Dorkol — zavolá statkář na služebnou —
připrav pro hosty pokoj! [vane, zapřábní a hybaj
na dráhu pro mladého pána. A vy děti — pravil
statkář svým synkům, kteří se počali již hádati,
kdo z nich pojede s Ivanem na dráhu — vvděti
se poněkud spořádejte, ať se vás nelekne,

— On na to nehledí — ohlásí se Žugeči
čův nejmladší synek — vždyť on se sám po trávě
povaluje.

— A bez klobouku chodí — dodává třetí,
sám sebe omluvil.

— Dobře, dobře — pravil otec — a nyní
bude lépe, když půjdete k matce, aby vás umy
la... Kdo půjde první?

— Já! Jál — a malí větroplaši běží domů,
radujíce se již napřed z darů, které jim »velká
voda« přinese. —

»Velkou vodou« jest pro ně zejména jistý
druh bratrance — někdy se zove Milivoj, jindy
zase Vojko, prostě říká se mu pak jenom »velká
voda«. ,

Tak jej pokřtil pen Zugečič, neboť Vojko
do domu a voda ve sklepě: stejná pohroma! ...
Co se toho již za Vojkova pobytu pobilo!l ....
Statkářovy děti mají se 1 jinak naležitě k jídlu,
ale třikráte za rok tu jest hotový poprask: o ve
likonocích, o prázdninách a o vánocích když při
jde zejména Vojko.

A Vojko přichází již z gymnasialních studií,
— a kam by také šel? Svého domova nemá a
paní Žugečičova byla s jeho nebožkou matkou
přítuzna a proto zde přivykl jako doma.

Děti šlechtice Zugečice znal již od kolébky
a miluje je jako rodné bratry a sestry — -a snad
ještě více.

Není srdci nic nebezpečnějšího jako vzdálené
příbuzenství, přijmou té jako svého, považují tě
jako bratra, pak si hráš s dětmi, směješ se s nimi
a ani ti nepřijde, že je díté to, s kterým jsi si
včera hrál, milejší nežli jarní slunko a že ta láska
není více prostá láska rodinná. —

A tak bylo i s Vojkem.
Nosil melou Aničku v náručí, hrál si pak

s děvuškou, s děvčátkem se smával a s děvčetem
žertoval — nemysle na nic jiného nežli pouze na
hru, smích a žerty . . . Ale dnes v., že ji miluje
a optáš-li se ho: od které doby? usmál by se ti
leda a pak by řekl: »Od jakživala

Nehovořilt Vojko nikdy o lásce, aby Aničku
nedráždil — a ona byla mu vzorem dítěte, vzor
rem dívčiny — a on si ji představoval jako vzor
ženy a vzor matky .. . Ob, jak mu při takových
myšlénkách dnes srdce bušilol — — Od dneška
jest svůj! — — Poslední zkouška — — šťastná
budoucnost — — Anička. — — Vše to mu ví
řilo hlavou, — k toinu ten povoz, ta cesta, a ten
líný Ivan! Rychle, rychle!

Ano, milý Vojko, ale ty zapomínáš na »vel
kou vodul« —

— — Přišla »velká voda« a bylo tu šuma
a hlomozu jako od tří mlýnů — teprve když se
těm malým neposedům počala víčka klížiti a malí
ti andílkové odešli spat, mohl se Vojko vytratiti
s jídelny na verandu, kde jej jeho anděl očekával,

— Ach, ty jsi to, Vojko, viď, že jsou »naše
děti« rozpustilé? — odvětila Anička pokročivši
mu v ústrety.

— Aco je víc? — otázal se Vojko, položiv
jí ruku na rámě. — Ach, kdybys věděla, jak má
lo se mi líbí ty voskové, dresirované, městské
děti! — právě tak jako jejich nakudrnatěné matky.

— A proč nechceš zůstati v městě?
— Ach ne, Aničko, zde jest tak krásné, —

pravil mladík s oduševněním.
Pak se sklonili nad zábradlím verandy a

mlčky hleděli na třpytné nebe, ssáli vonný větříkash...
Srdce lidaké dovede v jednom a témž oka

mžiku užívati minulosti i budoucnosti. V tako
vých okamžicích člověk nejraději mlčí. Veškerá
řeč zmenšuje požitek.

— Aničko, — zašeptal konečně Vojko, —
Aničko| pamatuješ se ještě na onen večer — by“

lo tak jako dnes, jak jsi mi vázala trávule« —
Pravili jsme, vyjde li šalvěj, vyplní se mi, čeho si
budu přáti. Šalvěj skutečné vyšel a víš, Aničko,
čeho jsem ai přál? tázal se Vojko mékkým hlasem
a ruka jeho ovinula se kolem štíhlého, mladého,
bujného těla, blava jeho se skonila, tak že se jes
jich lice dotýkala, — po té se jí, jaksi na polo
omámen stále třesoucím se hlasem tózal: víš.li?

A děvuška věděla pouze, že jest blažena,
šťastna a neměla jiného přání, než aby tak i zů
stalo . +.

— Děti, na odpočinek jděte! — ozval se
starý Žegulié z jídelny — Již jest pozdě, A ty,
Aničko zapomínáš, že je Vojko po cesté unaven.

Ti staří lidé počítají stále podle sebe! ...
A když se i ovelká voda« utišila a Anička

sklízela se stolu, smál se starý a smál se tak po
divně, že se Anička chudáček zapálila jako vlčí
mák a vyběhla z pokoje. — — Starý se smál
dále a spokojeně kýval hlavou: +T.k, tak děti!«

Když bylo po slavnosti Vzkříšení a druhého
dne pojidali mladí Žugešici velikonočního berán
ka jako hladoví vlci, vybral si Vojko nejkrásnější
kraslici, růzolící Aničku. Starý se tedy nemýlil a
k sňatku mladých lidí rád svolil. Vojko k veliké
radosti dětí toho roku zůstal dlouho, dlouho na
statku a když se pak na podzim vracel do města,
odvedl si Aničku s sebou,

— »Odnesla ji voda« — pravili.
Od té doby přála mnobá starostlivá matička

své dceři, »aby ji voda odnesla«, Ale té vodě se
nechce na každý mlýn! Fron Mašuramič.

Schůze hospodářského spolku
v Pardubicích.

Za četného účastenství svých členů konal ho
spodářský spolek pro okresy Pardubice, Holice a Pře
louč valnou schůzi v místnostech realných škol, kte
rou zahájil předsedap. okr. starosta J. Markalous
2 Třebosic, který vřele uvítal účastníky, Od čtení
zprávy jednateleké a účetní upuštěno, protože jeou
obsaženy ve výroční zprávě. Uvádíme jen, že apolek
čítá na půl osmu sta členů a že patří k nejčilejším
a největším v Čechách. Pan řídící učitel Horák
2 Ohbraženic vítal významnou zpráva, kterou sepsal
věcně a jadrně jednatel p. prof. Frant. Sova, a potě
šením a vyslovil evůj povděk nad tím, že výlet na
Moravu přispěl v loni k utužení přátelských svazků
veškerého rolnictva v zemích českých. V našem náro
dě to kvasí, třeba proto upustiti od osobních rozmý
šek, které by rolníky jen různiti mohly. (Výborněl)

Pan jednatel prof. Frant. Sova oznamuje do
datečně k výroční jednatelské zprávě, že ho došel pří
pis moravského poslance pana Josefa Staroštíka
z Hunčovic u Litovle, že se výbor „Selské jednoty
moravské“ aenesl pořádati velký výlet moravského
rolnictva do Čech a jmenovitě do Pardabic (Hlačné
volání: Výborněl a Na zdar!, Hospodářskýupo
lek kutnohorský, který pořádá letos v Kutné Hoře vý
stavu zároveň s českými živnostníky, požádal náš spo
lek za prostředkování, aby moravští rolníci navštívil
též výstavu v Kutné Hoře. Dopisem p. posl. Staroští
ka je tedy i tomuto přání vyhověno a jest si proto

řáti, aby výlet moravských rolníků do Čech přispěl
utažení přátelských svazků Čechů a Moravanů (Vý

borněl) Na to přijata jednateleká zpráva jednohlasné.
Pan předsedaMarkaloua vyzval na to pana

starosta Jeřábka, aby přednesl zprávu pokladní.
Na návrh starosty z Čepů, pana Václava Pleskota
bylo od čtení pokladní zprávy upuštěno, protože jest
rovněž tištěna. Rozpočet výloh na rok 1900 obnáší
úhrnem 1240 zl. Účetní zpráva byla schválena rovněž
jednomyslně. Revisoři pp. Hofbaner, Ryhlík a
Novotný shledali veškeré účty a doklady v pořád
ku, proto uděleno předsednictvu spolku absolutorium
Na to přikročeno k volbám výbora. Pan starosta Ple
skot navrhl, aby do komise pro vypracování kandi
dátní listiny byli zvolení pp Jeřábek z Koloděj, V.
Pilař mlynář z Valů, Komárek statkář z Časů, pan
okres. starosta Markalous a prof. Sova. Pan Voltr
statkář z Hubenic navrhl, aby se konala volba akla
mací. :

Na to se ujal předsednictví nejsterší člen apol
ku p. Morávek, st mlynář z Opatovic. Na progra
mu byla pak přednáška p. prof. Stříteského:

„Prostředky k ničení polních hrabošů a jaké
směsky vhodno setí na místo vyhubených jetelů“.

Pan prof. Stříteský pravil, že se chce obme

zit na prostředky národohospodářské. Provádějí-li ničení polních brabošů dva, tři sousedé v obci a jejich
sousedé ne, tedy ničení jednotlivců jest bezvýsledné
a prostředky ochranné jsou malomocné. Obce neb jed
notlivci ss musí zákonem zavázati, aby, kdekoli se
myši vyskytnou, byly hubeny vůbec a za přispění
celé obce, země a státu. Celek má býti povolán k hu
bení hrabošů; neboť myši se úžasně rychle množí.
Jednotlivci třeba hned neuškodí a ten si myslí, nač
mí míti s jejich hubením náklady. Avšak za několik
s., pak-lí se nečiní ochranné prostředky, rozmnoží se
myši tak, že velkou čásť úrody nebo všecko zničí.
Sežerou-li myši úroda, trrí stát i země, neboť musí
se elevit daně a udělovat podpory. Rolnictvo ať se
proto domáhá vydání zákona, který by zavazoval stát,
aby dodával prostředky k bubení myší zdarma a obce
aby nesly náklad s bubením myší spojený. Tak by se
zabránilo znenábléma rozmnožení myší a konečně ne
smírným škodám.

Na to se zmínil p. prof. Stříteský, jakými pro
středky ae nahradí myšemi sníčené jetele a jiná kr,

miva. Radil rolníkům, aby jeteliště hraboši spustoše
né oseli vikví, po případě vikví 6 jarním žitem a pak
aby jeteliště branami rozvláčeli. Trochu hořčice neb
jiné směsi také neškodí. (Pozn. red. Pan V. Pro
cházka, rolník z Miskovic u Kutné Hory praví v „H.
L.“ v této příčině: Patrno, že škůdcihraboši nejvíce
bnízdí na pozemcích hlinitých a písečastě-hlinitých,
kdežto půdy písečnaté více bývají jimi setřeseny. Dá
le pozoraji, že vojtěšky, třebas již kolikaleté, zů
stávají téměř zachovalé, kdežto jetel lonského roku
zasetý je z větší části škůdci těmi zničen. Navrhuje
proto, aby do jetelišť se sela polovice neb více voj
těšky. Vojtěška nasazuje ovšem málo semena a není
proto tak mezi rolníky oblíbena. Ale vojtěška nepo
třebuje tak dobré půdy, jen mokré půdy nesnese,
kdežto na půdách eušších lépe prospívá než jetel. Co
do výživnosti se vojtěška jeteli vyrovná. Myslí proto,
aby rolníci seli více vojtěšku než dosud.)

Pan MUDr. Kašpárek z Prahy pravilna to,
že již dříve pracoval o ničení hrabošů. Doschůze za
vítal, sby z praktické hospodářské stránky elyše!, co
hospodáři k zničení brabošů navrhují. Pravil dále, že
se v poslední době křivdilo Lóflerovu myšímu bacilin.
V Německu užívali téhož prostředku, který se v mno
hých krajinách výtečně osvědčil. Proč se neosvědčil u
nás? Byl jsem od c. k. místodržitelství vyzván k po
dání dobrozdání, jak by se daly myši co nejlépe a
nejjistěji na Holicku vyhubit. Odpověděl jsem na tuto
otázku, že nejlépe by se dalo dobrého výsledku docílit
pěetovíním tyfového myšího bacilla, jaký se pěstuje
ve Vídni a na zvěrolékařské škole v Drážďanech a
který se v Řecku výtečně osvědčil. Hlavní věcí ovšem
jest, aby bacillové kaltary byly působivé, tedy aby
je pěstoval a očkoval udborný znalec, který je k to
mu způsobilý. Tyfové bacilly dělají a dávají namnoze
lidé podřízení a neschopní a proto takové bacilly ne
jsou působivé. Kultury ty se musí pěstovati tak, jak
to činil LófAer v Řecku. U nás najednou napadlo ně
komu, nachytat myší a očkovat je. Zapomněl, že myš
má velice jemnou kůži a svalstvo, že očkovaná myš
podlehla spíše poranění jehlou, než-li se očkované ty
fové bacilly u ní ujaly; mimo to nedostaly se očko
vané myši tam, kam se dostat chtěly a měly.

Tyfové bacilly nejlépe je dáti do kuliček chleba
a rozhodit pak kuličky do myších děr po polích. Čer
stvé kultury se rozředí vodou, a do toho Be namočí
chléb. Ten by měly míti obce přichystány, když tam
pěstitel tytových bacillů s Čeratvými kulturami asi
přibude. Sám jsem byl před 3 lety povolán vládou
chorvatskou do Chorvatska, abych pěstoval kultary
na zničení hrabošů ua pozemcích ve výměře 3.000 ji
ter. Na to bylo třeba ovšem mnoho kultur, ale když
jeem do Chorvatska přijel, měl jsem přichystány jen
dva bochničky chleba. Ty ovšem nestačily a musely
péci teprve čerstvý chléb. Vlády chtí míti ale všecko
Jacině, zapomínajíce, že, co bývá laciné, je obyčejně
také špatné. Laciný chléb za nic nestál a proto 8e
kultury tak neuchytily. Tedy na čerstvé kultary třeba
míti dobrý starý, domácí chléb připravený.

Kultury mohou ae chovati v bouillonu nebo v
gelatině. To se dělá v malém. Ve velkém se taková
malá láhvička (zkonmavka) s kulturami rozředí v 1
litra vody, do něhož lze namočit asi 2.000 takových
chlebových kaliček. Na 1 jitra pozemku je asi 2.000
myších děr; stačí tedy koltury v 1 litra vody na
omočení 2.000 kuliček, které pro 1 jitro vždy nestačí.

Pak musí míti tato kultura výsledky, když se
děje energicky a když se asi za 1 měsíc na témže
poli opakuje. Stává se totiž, že při první dávce kuli
ček e tyfovými kulturami několik myší se zachrání,
buď že kuličku nesežerou anebo že jsou nebo se stávají
proti tyfové nemoci resiatentnější, že jsou imunní, že
se nenakazí a nepodlehnou. Kulturu tyfových bacillů
třeba tedy řádně a dobře každý rok provádět a pak
musí kultury pocházet od lidí, kteří bakteorolicky
kultury pěstovati umí. Nejlépe je, když chef bakteri
ologické laboratoře sám provádí ty pokusy, anebo
když se aspoň za jeho dozoru připravují. Já jsem
s drem Kornantem ve Vídni dal tyfové kultary užívat
i jiným zvířatům než myším, ale těch se nemoc ty
fová nechytla. V Rusku na př.měl jeden mužík hlad
a enědl proto chléb ve vodě a tyfovými bacilly, ale
zůstal zdráv jako řípa. Byl tedy proti tyfové nemoci
buď imunní, anebo byly kultury špatné. Takové špa
tné kultury pěstoval na př. ve vídeňské laboratoři
sluha, když jeho chef onemocněl a zemřel. Špatné
kultury na myši neúčinkují a očkuje-li kultary ne
zkušený človék, může i zvěř zničit,

Dobré kultury rozředěné ve vodě, do níž se na
močí dobrý starý domácí chléb, působí dobře.

Strichninový oves nepůsobítakdobřejako
Lofflerovy tyfové kultary. Strichninovým ovsem mo
bou se mimo to zahubit koroptve, ty může opět ně
kdo sníst a nemoc si ulovit. V Slavonsku na př. dala
vláda velice špatný oves strichninový a to bylo také
příčinou, že se naň myši méně chytly (Výborně!l Tak
jest!) Řečník se vyslovil proto proti ledabylým zkou
škám. Co se děje za příčinou vyhubení myší, musí
se díti řádně a dobře.

Pan Váňa z Lánů na důlku pravil, že často
se rolníci táží, co by měli po vyhubeném jetelu síti.
Na jednu směska se zapomíná: Na bob s vikví a
ovsem. Když se sela vikev samotna, tedy v mokrých
letech vyrostla a lehla. Když však začal síti směs
20 | vikve a 80 litrů bobu, tu vikev nelehla, neboť
se mohla opírat o silné boby. Směs tuto sel na secím
stroji přes řádek. Výsledek po 1 korci byl 1U hekto
litrů zrní, které jsouc rozšrotováno bylo dobytka vý
tečným krmivem a sice dobytku hovězímu i vepřové
mu. To připomenul k řeči p. professora Stříteského.
Co se týče strichninovaného ovsa nehodí se po jeho
nábledu k zničení hrabošů, Jest to jed drahý a ne
bezpečný a těžko dostati schopných lidí, kteří by stri
chninovaný oves v poli do děr rozhodili.

Pan dr. Kašpárek připomenul,že prostředků
k hubení myší jeat více. dek poslal Pasteur svého
aseistenta do Australie k vyhubení tam do nekonečna



rosmnošených králíků, kteří všecka úroda ohlodali a
zničili, coš se také podařilo. Dále vynalezen byl
prostředek k vyhubení ponrav, na něž ee hlíza přile
pila, takže ponravy pošly. Pak se anažili bojovat
svláštní kultarou proti mnišce, která pustošíla lesy.
V Africe činěny pokusy na ničení přelétavých kobylek,
které jako černý mrak dopadaly na krajiny a zničily

nalézti kultury k vyhubení myší. Kde se tyto metho
dy přísně prováděly, měly výsledek. V Řecku se na
př. od 7—8 let záplava myší neobjevila.

Pan prof. Stříteský podotkl, že nevypočetlvše
cky prostředky, kterými lze nahradíti vyhubené jetele.
Kdyby jetele se pěstovaly s jílkem, bujínkem a různý
mi travinami, ta myší záplavou bybyl jetel vyhuben,
ale traviny by zůstaly, zejména jílek, při jehož pěsto
vání jílek ani tolik nelehl Kde byl pěstován jílek,
tam se nepoškodila také vojtěška, Příčiny toho dosud
neznáme.

Pan Voltr z Hubenic pravil, že u ních měli
několik zásilek bacilů Lófflerových, ale tyto neměly
účinka. Ovea strichninový, který potom dostali, byl
slabý, myši bo sežrali, ale nechcfply. (Veselosť. Vykr
mily ee! Od hospodářského spolku našeho dostali jsme
však pěkný oves strichninový a po něm pošly u nás
všecky myši. V okolních obcích na Králové.
bradecku a Nechanicku nedělalose však proti
brabošům ničeho a proto tam mají myší dost. My do
brý strichninový oves aáváme do trubek, myši ho re
žerou, ptáci se tak k němu nedostanou a nemohou
býti ničení. Pana K. Jelínkovi, mlynáři z Pardubic
se zdá, že pp. prof. Stříteský a dr. Kašpárek neřekli,
jak se mají ty myši hubit. Hospodářský spolek ať se
usnese po tom, aby obce a velkostatkybyly vyzvány
ničiti hraboše. Hraboši tak těm kulturám neškodí. (Ve

selost.), an okresní starosta Markalous podotkl, že
na Pardubsku se pracovalo proti zmáhání se brabošů
hned. Do Pardubic byl vyelán od místodržiteletví ze

měděl. inspektor, R rytíř Brechler. Ten radil k energickým prostředkům; svolali se delegáti hosp. spolků
a obcí z východ. Čech, ve schůzích se mluvilo o LOf
lerových bacillech i ovsi strichrninovém. Ale první cd
vlády zaslané zásilky musely býti slabé, neb prý se
po nich myši spravovaly a po 14 dnech byli ještě či
lejšími než dříve. Žádali jsme proto, aby oves ke strich
ninování určený byl dobrý a strichninování aby bylo
o 2 proc. silnější nežli dosud od c. k. okr. hejtmanství
obcím dodávaný. Takovýto lepší oves byl by po úsadku
znalců k vyhubení myší dostačil. Teď se však jedualo
o to, kdo má náklady s bobením myší niknout. Tu
se žádalo po zástupci vlády za říznější opatření, pro
tože občané k posavadním slabým a bezúčinným pro
středkům pojali nedůvěru a ani jich více odebírati ne
chtěli. Žádali jsme od c. k. místodržitelství tyfové ba
cilly a strichninovaný dobrť ovv8 zadarmo. Pan in
spektor rytíř Brechler uznal správnost tohoto jed
nání delegátů východočeských hospod. spolků a slíbil
nám vymoci zásilky zadarmo. Napřed jsme dostali ně
kolik zásilek kultar.bacillových a 8 metr. centů strich
ninového ovsa od vlády zadarmo. To však nestačilo,
neboť každá obec by potřebovala 2 až 3 metr. centy
ovsa. Když jsme žádali další zásilky, řeklo sa nám na
c. k. hejímanství, že takovéto prostředky na hubení
myší jsou drahé a chtělo, aby si je obce platily samy.
Tu jsem žádal pana c. k. okres, hejtmana Schelera,
aby obce etrichninovaný oves mohly odebírati na úvěr,
ale vláda, aby na zaplacení jeho počkala, neboť letos

s c. k. okresním hejtmanstvím tyto lhůty na zaplacení
strichninového ovsa vyjednají. (Šonhlas a Výborněl)

Jednatel p. prof. Sova oznámil posléze kandi
dáty, kteří po návrhu komise se mají voliti, Zvolení
pak akklamací za starostu po 2šté ředitel Ad. Eckert
z Chrudimi, za místopředsedy pan Čeněk Červenka
statkář z Pardubic, p. Václav Pilař, mlynář z Valů
u Přelouče a p. Fr. Barva, delegát z Ceradic u Dašic
(za Holicko). Za jednatele zvolen pan prof. Sova, za
pokladníka p. Fr. Jeřábek, starosta v Kolodějíchu
Sezemic. Do výboru byli zvoleni pánové: Krátký Jos,
statkář z Moravan, VÍ. Sekerka, správec z Přelouče,
Č. Čepek, statk. z Bohdanče, starosta JUDr. For
máeek, Ot. Faxa, K. Jelínek, Č. Vančura, Jan
Klečka, materialista, Jos. Jakl, statkář v Pardubi
cích, statkáři Bedř.Kabrhel z Dražkovic,Jan Kačer
z Dražkova,J. Krupař z Jesničap, J. Markalous
2 Třebosic, Fr Komárek ml. z Opatovic, J. No
votný z Dašic, V. Pleskot star. z Čepů, Fr. Plu
hovský z Dolan, Em. Poláček z Hostovic, V. Ště

pének z Máteřova, Fr. Richter z Podůlšan, Janchejbal z H. Rovni, Jos. Skalický z Douhravie,
Jos. Skála z Barchova, R. Stejskal, host. z Ne
mošic, V. Topič z Višenovic, J. Tuček z Bezděkova,
V. Váňa z Lánů. Jos. Velinský z Rábn (Dříteč,
Vopelák Jos. z Vostřešan, Ant Víšo, purkmistr
v Holicích a F. Wagner, ředitel v Cholticích. Za re

visory zvoleni pp. Fr. Hofbauner,c k. správce v Kladrubech, V. Hyhlík st. z Jezbořic a J. Novotný
učitel v Bělečku. — O dalším jednání a o přednášce
p. prof. Stříteského „o zušlechťování skotu ple
meny cizými a o prodeji krmného dobytka“ zmíníme
sa příště.

Lichva uhlím.
Roku 1889 platil se vagon či 10 tun ořechového

ublí I. na šachtě za 9 zlatých a r. 1900 platí se jiš
28 zlatých. Zdražení toto není odůvodněno ani zdra
žením mzdy dělnické ani snfžením doby precovní. Ny
nější stávky použili však uhlobsrvni k opětnému odí
rání obecenstva. Vědomi sobě jsouce svého monopolu,
vypovídají velkododavatelé uzavřené smlouvy a zdra
žují hned uhlí o celých 50 procent. Ořechové uhlí
první jakosti (Nuss I. "2.) které stalo před stávkon
45 aš 46 korun, má nyní státi 66 až 68 koran t. j.
33 až 34 zlatých! K velkozávodům mají ovšem jistý
obled a chtějí jim zdrašiti ahlí jen o 85proc.; kdyby
však vypukla stávka uhlo opů a dělníků, tu by i pro
továrníky platilo zdražení o doproc. Lichváři uhelní
nepřidali nyní vyssávaným dělníkům ani baléře, nesní

šili jim dobu pracovní ani o půl hodiny, přece však
chtí na' velkých odběratelých pro nic a za nic vy
dělati 25proc. a na těch malých lidech od 5Opro:. výše.
Kdo béře a nás přes 6proc. úroků, toho považuje zá
kon za lichváře a trestá ho jakožto takového. Uhlo
baroni však smí beztrestně okrádati lid o 26, 50, ba
i o 100procent! V kterém spravedlivém a poctivém
člověku nevzpění se krev, když vidí řádění těchto mo
derních upírů, kteří vyssávají morek i mísu křesťan
skóbo Jida? Při prozatímném zdrašení 1 vagonu ahlí
o 12 až 30 korua potřebují jednotlivé továrny dle své
potřeby 10, 80, 60, 100 ba i více tisíc zlatých více
na ablí, než-li před stávkou. Takovou nestydaton při
rážku na cenách ublí nesnese ani náš velkoprůmyal
tím méně pak menší průmyslníci, živnostníci a rolníci.
Cukr, káva, čaj, líh, petroleum podražily v poslední
době o 10 až 26proc. a nyní má zdražiti uhlí aspoň o
6Oproc., pivo a (b má býti opět zdraženo.

Což mají býti na dále zvyšovány milinonové vý
těšky majitelů dolů s překupníků, jejichž zástupci jsou
v Čecháchžidé Weimann a Petschek, mají býti na
dále obohacování majitelé nblářských akciových pa
pírů, které se jiš dávno za hranice vytratily? Právě

tyto popíry na borse za posledních dnů stouply. Taktoažií tyto dny na sněmu království Českého poslanec
dr. Kindermann V Čechách Němci a Čechové stejně
jako v Německo Prušáci, Sasíci a Bavoráci jsou "os
hořčení nad řáděním uhlobaronů a žádají buď stano
vení nejvyšších přípust svých cen za ublí, nebo sekve
atrací uhelných dolů arebo a'átní prodejní monopol.
Ve Francii panuje monopol státní na prodávání sirek;
proč by u nás nemohl stát ve veřejných skladištích
za výrobě přiměřené levné ceny prodávati uhlí jedno
tlivcům i překopníkům? Vydřiduštetvím uhlobaronů
poškozována jest každá továrna, každá dílna, ba každý
rodinný krb. I ten největší chuďas musí přece za trvání
dlouhé, mrazivé a sycbravé zimy ve svém pokoji topiti|

Ve vládní anketě o otázce uhelní, které před
sedal ministr obchodu baron Call a v níž zasedalí
zástupci ministerstva obchodu, vnitra, železnic a orby
(vrchníborní radové Getottner a Prease) stě
žoval si president obchodaí komory liberecké Ne
umana, že stoupání cen uhlí není v žádném stapni
se stoupáním výrobních nákladů. Komorní rada Pal
me-Kónig, pravil, že neslýchané zdražení cen uhlí
brozí zničit rakouské sklářství, protože továrníci za
trvání stávky museli za uhlf platit aš pateronásobné
ceny. Monopolisování uhelného obchudu několika
ústeckými velkoobchody vyzývalo přímo dělníky, aby
své požadavky neslýchaně zvýšovali. Komorní rada
Briesu pravil, že uhlobaroni zdražili již teď vagon
oblí o 2? korun; očho teprve zdraží, až budou nuceni
vyhověti spravedlivým požadavkům dělníků a zavésti
ochranná opatřenív dolech? Experta Pastrée pravil,
že rakouští průmyslníci jsou vůči skartelovaným uhlo
baronům malomocni, že volná obchodní konkurence
není možna, že se musí rozkazům uhlobaronů prostě
podrobit. Vláda musí proti uhlobannům zakročit.
Experta Eisner si stěžoval, že v uhelné pánvi ostrav

sko-karvínské mouplZ ceny uhlí o 60 až 70proc, tedyještě více než li v Čechách. Vůči těmto stížnostem
byli ublobaroni židi Weinmann, Petechek, Guttman,
Jeitelles atd. hlaši. Nemohou e nemohou prý | ranic
slevit! — Zástapci vlády mluvili v ankete nerozhodně
a bezvýznamně. Má si dát Jid v Čechách a na Mo
ravě zdražování uhlí do nekonečna líbit, má se dát
vyssáti až na morek? Příští volby se bandou muset

konati pod heslem:prvé s monopolem uhlobaronů|“ Ziražení ublí týká se stejně citelné dělníka,
řemeslníka, rolníka, učitele jak úfedníka. Budou se
musít důkladně uvážit návrh inženýra Kaftana na
zavedení veřejného monopolového prodeje uhlí v krá
lorství Českém,návrh poslanceKindermanna, který
odporučuje ustanovení nejvyšších sazeb na prodej uhlí,
na návrh moravského poslance Šíleného a jiných,
kteří žádají postátnění neb pozemštění výroby aneb
aspoň prodeje ablí. Vyvazení uhelných dolů při ny
nějších obrovských cenách ublí by se asi sotva odpo
račovalo, neboť ublobaroni by hravě vydělali sta mi
lionů. Na říšeké radě navrbl provedení sestátnění
ubelných dolů poslanec prof. dr. Steinwender. V Anglii
učinil r. 1894 podobný návrh poslanec Keir Hardie.
Jak známostavkovalo r. 1893 v Anglii 422.000 uhlo
kopůa r. 1894 ve Škotsku 75 000 dělníků. Keir Hardie
navrhl, aby vláda postátnila uhelné doly v Anglii,
Skotska a v Irsku dle pravého jejich odhadu, bez
obledu na závodní kapitál anebo očekávaný pravdě
podobný zisk. Úřad státního pokladu měl majitelům
uhelných dolů vydati bony vhodné ceny, a měly se jim
platit z výnosu běžné úroky a Sproc. nmořovací splát
ka kapitálu. Správu uhelných dolů měla převzíti vláda
sama a zavósti 8 hodinnou dobu pracovní, úrazové,
starobní, vdoveké a sirotčí pojišťování. Náklady se
měly uhražovati z výnosu dolů. Ve Francii očinil
podobný návrh Goblet. Stávka trvala v departe
menta Pas de Calais 7 neděl. A tu navrhl Goblet, že
uhelné doly se mají postátnit, pak li stávka bude
trvati 8 neděl. Stát měl poskytnouti nábradu jen tém
majitelům uhelných dolů, kteří stávku a její trvání
nezdržovali. Výnos uhelných dolů měl se vypočísti dle
pětiletého průřízného výnosu. Polovice ročního průfíz
ného výnosu měla se dávati bývalým majitelům, druhá
polovice měla sloužiti na uhražení opravných opatření.

Výkaz za březen
Členovézakládající aplatili dle čísel: 25

(6 z1.).. 83 (10 —) úbrnem 16 sl. —
Členové skuteční po B zl.: 12., 57., 174.,

229., 299., 265, 286 (10-—)., 29%, 316., 361
(260) — 52 zl. 50 kr,

Čí. přispívající po 2 ul. 50 kr.: 114.,
140 (5-—), 154., 166., 167., 168., 169., 161., 245.,
283., 288., 205 (6-—)., 845., 370 (3'50)., 410 —
43 zl.50 kr.

Dory na Adalbertinum.
PI. T. panové darovali: Nejmenovaný kaplan 50

zl., Monsig. Fr. Hampl 26 sl., po 10 sl.: Monsig.

Bob. Hali, Jos. Kašpar, far. v Rosicích, Al. Kašpar,
far. v Bohdančí 7 i. BO kr. — 102 zl. BU kr.

po Ď z).: Boh. Kabát, Jos. Domašínský, Frant,
Lang, Fr. Bečíčka, V. Šťastný, z vik. Čáslavského:
J. Folta, J. Limberský, J. Svoboda, Jos. Jenček, Jos.
Semerád, Fr. Vacek, Ant. Michel — 60 sl.

po 3 zl. 50 kr.: Jind. Novák, po 3 zl.: V.
Kracík, Fr. Melich, L. Sychra, V. Fayks, Jos. Pro
cházka — 18 ul. 50 kr.

po 2 24.: Vil. Kejslar, Jos. Šorm, po 1 21.20
kr.: Lad. Kalina, J. Baborovský, J. Špáta, Vít. Stálý,
K. Neužil, Fr. Oprátko, Fr. Novák, Frant. Macháň
= 13. 60kr.

po l zl.: J. Adler, Fr. Dvořák, Jos. Klapka,
Josef Malich, Josef Marčík, Ant. Seliger, J. Volánek
= I Hl. — celkem 316 zl. 60 kr.

Nejlepší prášek pro dobylak,

Barthelovo vápno ploní.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadio na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M Barthel 6. Go, Vídeň, X,
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

©0000000000

Oltáře,sochyaj.
ve vkosném a Jevném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu

odporučaje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Óechy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběruna přání k na
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! © Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 400 oltářů.

bběřběěěěěbět
Světoznámé

Klalovské Karalál]
12drubů za 2 sl., 26 druhů za 4 sl., 100druhů

za 10 zl a smfšeny 190 za 5 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v poupatech 12

drubů za % zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích, 12 druhů 5 zl. 60 kr,

Růže | m. vysoké 12 kusů zl. 4.—.
Plnokvěté fuksie 1 kus za 8 kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr. Bůže do hrnců
(květináčů) 1 kus za %0 kr. Jiřinky 1 kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.

$řřběd
Závod založen r. 1876.

Ku zhotovení veškerých

prací řezbářských
doporučuje se

Josefa Soudila,
závod řezbářský

v Hradci Králové,

Rovněž doporučuje se ku zbotovení jemně
řezaných křížů pro školy a domácnosti
jakoš i pro kostely v každém slohu a v pře

sném provedení.

MP“Cenyvelmimírné."B MB-"rusnmneonAnoo„all

Vlastní výroba jemně řezaných křížů.



sko professorsko-pestorskou stranou chcete oblašiti
český národ?

Způsobíte ovšem mnoho rozrušení a zmatků,
zdržíte spravedlivé urovnání věcí v Rakousku,
uškodíte tomu, co vlastně Rakousko Rakouskem
činí, ale českémn lídu ©- a českým katolíkům
s ním — korunu svatováclavskon se srdce ne
vyrvete.

A i v ohledu náboženském jsou páni Masa
žikovci všecko apíše, jen ne lidoví. — Lid náš
je lid rozhodně věřící. I ten rolník a měšťan, kte
rý v političe jde za vůdci dosavadními, je v bloub
ce srdce svého věřícím. „Rozdrásanost“ pochybo
vačeké filosofie jest mu něčím úplně neznámým, i
když je ve vykonávání náboženství lbostejným.
Za Krista vzíti Masaříka — tomupánové,
lid náš neporozumí, kdybyste tisíckrát na svou
lidovost přísahali. — Ano lid náš v převalné vět
šině, když to do opravdy přijde, jest katolickým.
Chladný protestantismus jest našemu lidu cizím.
Pastoři naříkali kdysi, že se katolickému lidu ce
remonie (obřady) líbí. K lidové povaze naší patří
i bohoslužba obřady oživená. Jaké ceremonie by
vymyslel pan Masařík v tom svém náboženství,
nevíme, ale tolik je jisto, že celý ten jeho podnik,
i jeho filosofie, i on sám — je nelidový a že spa
Bitelem naším nebude.

Žádejmo nucené zemské pojišťování,

V čísle 14. „Obnovy“ uveřejnili jsme obsah
řeči pana ředitele rolnické školy v Kostelci nad
Orlici „0 nuceném semském pojišťování“, protože
se uznává nutnost, aby pojišťování bylo všeobecné
a nucené a aby pojišťování proti abni a krupobití
rozšířeno bylo též na pojišťování dobytka.

Roku 1890 uveřejnil redaktor „Obnovy“ v
„Polabských Novinách“ články o zřízení zemské
pojišťovny a krupobití a napsal tam mezi jiným:

V minulých 30 letech odepsáno bylo v Če
chách prosté daně pozemkové téměř pět milionů
zlatých. Nebude nezajímavo, uvedeme-li úhru po
zemkové daně v této době odepsané v okresích
sousedních:

v kolínském© 108.130 zl., krupobití 14krát
v č.-brodském © 85.428 „ M 22
v kouřimském 79.304, „ 10,
v kutnohorském 71.304 , » 18,
v pardubickém 55.945 „ „ 10,
v poděbradském38.359 , . l2,
v uhl. janovic. 38118 „ » 18,
v čáslavském| 35.767 „ „ hh,
v krájovéměstec.28.457 „ . 9,
v královébradec.25.593 „ . li,
v holickém 21065 , . ,
v přelončském 19.587 , . l2,
v chlumeckém© 19.523 , . 9,
v novobydžov. 16.422 „ . 16,

Uvedli jeme dále, že v celém království Ce
ském v letech 1860—1890 potlouklo pod Bkrát v
29 okresech, pod l0krát v 56 okresech, pod 16
krát v 73 okresech u 20 ivícekrát v A4okresech.
V Čechách způsobí krupobití ročně 3 až 9 milio
nů zlatých škody, na Moravě 1'/, až 2 milionů,
r. 1890 způsobilo na Moravě strašné krupobití
přes 10 milionů škody, tedy mnohem více nešli
se to kdy stalo ve více než dvakrát tak velikých
Čechách.

Ze statistických těchto datviděti, jak obrov
ské škody způsobuje každoročně v zemích českých
jen krupobití samotné. Věru, není u nás větší a
citelnější metly nad tato pohromu. Uvážiti dlužno,
že krupobitní pobromy čím dále jsou častější,
hroznější a citelnější. To je samozřejmé, jelikož
polní, zahradní a vinobradní kultury jsou čím
dále ušlecbtilejší.

V Čechách je asi 15 až 20 procent všech
těch, kdož krupobitím skody utrpí, pojištěno.

Na Moravě je sotva Ď proc. proti krupobití
pojištěných z těch, kteří skutečně krupobitím po
stižení bývají. Uvážíme li, že v Čechách bývá ka
ždoročně krupobitím stíženo aspoň 25.000, na
Moravě pak aspoň 10.000 malorolníků, tedy vče
ských zemích trpí krupobitím každoročně skoro
30000 rolníků a velkostatkářů, kteří atrpí každo
ročně škodu od 4 do 16 milionů.

Dokud krapobitní pojišťování bude ponechá
no soukromým společnostem, není naděje, že by
došlo většího rozšíření. U nás jest totiž pojišťo
vání proti krupobití neamírně drabé, a úáhrada
je nepřiměřeně malá ku škodě.

Vídeňské vlády tvrdí, že je absolutně ne
možno, aby z peněz ostatních poplatníků dány
byly peněžité podpory poškozeným. Udělovánípod
por bylo by prý premismí pro ly, kteří se me
pojistily.

Jak jsme již pravili, je pojišťování proti
krupobití tak drahé, že velké většině malorolníků
není možno, aby se proti krupobití dali pojišťo
vati, a pojišťoven, jež by ku prospěchu rolnictví
působily, není a povinné pojišťování dosud zave
deno nebylo.

Ubtiti dokazovati možnost zřízení zemské po
jišťovny proti krupobití a snudnost její správy,
bylo by zbytečno. Kdo navětívil na př. r. 1890
hospodářskou výstava ve Vidni, viděl v oddělení
bavorském vyložepy velmi četné mapy, grafické

tabulky a mnohé výkazy o vzniku, rozvoji a Msobení zemské pojišťovny v oboru krupobiteím.
Ovšem, jinde mají pro podobné blabodárné ústavy
více smyslu než u nás, kde pro samou hospód
skou politiku ve schůzích voličských a bohažel
namnoze : hospodářských nemáme času věcně pro
jednati naléhavé potřeby hospodářské. Snad nyní,
kdy rolnictvo počíná se emancovati od jistých pa
tentovaných politiků, bude míti pro uskutečnění ná
rodobospodářských projektů a potřeb více smyslu.
Zařízením nuceného vzájemného pojišťování proti
ohni, pádu dobytka i krupobití by pojišťovací pre
mie tak klesly, že by poplatky tyto mohl bezbo
lestné snésti kuždý.

A teď se zmíníme o pojišťování proti ohni.
Toto jest v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v
Dolních Rakousích téměř všeobecné. Nejméně ne
pojišťují proti obni obyvatelé v Haliči, Bukovině
a v Dalmacii. Dnes v celém Rakousku jest asi
polovička těch, kterým všecko voitřní zařizení
vobydlích shoří, pojištěno. Na venkově jest pojištěví
na zařízení uvnitř domův ovšem poměrně málo
rozšířeno, jelikož oheň stráví obyčejně jen bospo
dářská stavení s v obydlí málo kdy proboří.

Roční škoda ohněm způsobená činí v naši
říši na 20 milionů zlatých ročně.

V Čechách činí 6—8 milionů. (Roku 1896
vyhořelo v Čechách 3.193 stavení pojištěných a
Skoda obnášela 6,496.000 zl.) na Moravě okolo
2 milionů a ve Slezsku půl milionu zlatých. V ze
mích koruny české tedy skoro polovice veškeré
požárové škody ročně se stává, totiž až 9 i
lionů z 20. Známo, že po zřízení českých pojišťo
vacích bank „Slavie a Praba“ se pojišťovací pre
mie u nás snížily a že se tak ještě více stalo,
když nabyly širší půdy rolnické vzájemné poj
šťovny a pražská městská pojišťovna.

Velice zajímavé zprávy dočetli jsme se na
Moravě o c. k. vysoké moravsko-slesské vadjemné
pojišťovněprot ohni sa rok 1899. Počet účastníků
byl 148.176 a počet pojištěných předmětů 314.869.
Pojišťovací hodnota činila 191,644.237 zl. 43 kr.
Příjmy pojišťovací epolečnosti oboášely výše
1,153.498 71. 22 Kr., výdaje pak 921.003 zl. 21 kr.
Přebytek obnášel 232.496 zl. 01 kr., a byl o 49.496
zl. menší než-li r. 1898, protože roku 1899 byly
škody požární o 103000 zlatých větší nežli roku
1898. Záložní fond oddělení pro pojišťování staveb
obnášel 3,386.884 zl. 73 kr. a protože byl vyšší,
než-li jak se dle stanov žádá, lze ve prospěch
účastníků oddělení pro pojišťování staveb upotře
biti ze záložního fondu 81.878 2). 50 kr. a pak
celý přebytek 232.490 zl. 01 kr., tedy úhrnem
přes 314 tisíc sl. Jiné pojišťovny byly by zkrátka
a dobře tento přebytek strčily do kapes správní
rady a akcionářů pojišťovací společnosti, kdežto
c. k. vys. moravsko-slezský vzájemná pojišťovna
proti ohni připsala tento větší výnos pojištěným
k dobrému. Od roku 1870—1898 byly pojišténým
účastníkům povoleny srážky v úhraé sumě 4,118 699
zl. 71 kr., ačkoli náhrady škod od počátku zaří
zení společnosti činí dohromady na 20 milionů.
Z tobo plyne, že pojištěním u c. k. výsadní mor.
slez. vzáj. pojišťovny požívají oproti pojištěným u
Jiných pojišťoven obrovských slev, resp. značněj
šího snížení pojišťovacích sazeb.

Zavedením všeobecného a povinného pojišťo
vání proti obní, krupobití, pojištění dobytku, sýpek,
obílních skladišť, různých magacinů stalo by se
tedy pojištění lacinějším. Čím více je jich pojišténo,
tím snadněji při nastalém neštěstí společnou rukou
se škoda nabradí. Celéto pojišťování není vlastně
nic jiného, jako že všicbni ve zlé příhodě stojí
sa pojištěného, Povinaým pojišťováním všech ne
štěstí na jednotlivce tak citelně nedolehne, nezničí
a neseslabí je tak hospodářsky a mravně, jako 8e
stává těm, kteří nejsou pojištění a neštěstím pak
přicházejí o mnoho neb o všecko. Každé takové
živelní neštěstí odnesou přece jen všichni z téže
obce, společnosti nebo země. Ubude-li jednomu,
ubude všem, neboť hospodářeky souvisíme všickni.

Při všeobecném a povinném pojišťování do:
bytka chceme dosábnonti těchže výhod Zavedení
všeobecného nuceného pojišťování žádáme nejen ze
samé dobroty a soucitu k nepojištěným méně zá
možným neb zadluženým lidem, ale větším dílem
se tobo žádá také „ze zdravého sobectví“. Z tébož
zdravého sobectví volá se po všeobecném nuceném
pojišťování po osobním pojištění pro případ ne
moci, úrazu, neschopnosti ku práci a. atáří.
Budou li zemědělský čeledín, služka, nádenník, to
vární, železniční a horaický dělník, řemeslník, živ
nostaík, rolník a jeho příslušníci pro všecky tyto
případy pojištěni, ubude starosti, přibude chuti
k práci, podnikavosti a k zvýšení všeobecného
blabobytů synů a dcer českého národa všech stavů.
Bude-li menší rozdíl v starostech, strastech i ra
dostechb všech tříd našeho lidu, budou-li si všichni
vědomí, že pro případ nemoce, úrazu, neštěstí, a
stáří budou zaopatření, pak zavládne u všech tříd
větší spokojenost a svornosť, větší součinnost a pod
nikavosí, pak se zovře skutečně páše k páší a
půjde každý pootivý Čech za bealem svůj k svému!

Úprava obilních obchodů.
Na své velikonoční cestě po pruském Slez

sku všímal jsem si tamních hospodářských pomě

rů, mlovil jsem s rolafky i většími statkáři, čítal
jsem časopisy agrarní i liberáltě židovské takže
mně možno tvrdíti: že zemědělci v Prusku jsou
lépe chránění než u nás, že jsou v požadavcích
svých sebevědomější a neústupnější než o nás. Ze
se nebojí hrozeb žídovakó-liberálníct překapníků
a velkoobchodníků, če kráčí za určitým, pevným
ollem, od něhoš podstatně se neuchylují, nýbrž
Jen dočasné kompřomisy činí. Myslí sobě němečtí
semědělci: Čeho se nemobu dodělati bned a cel
kem, tu spokojím se zatím částečným úspěchem
a v příhodný okamžik bouda tádati splnění tobo,
čeho se moč ještě nedostává. 200.000 členů ně
meckého agrarního združení tvoří mohatnou orga
nisaci, opírající se o četná nákupní a obchodní
družatva, záložní a spořitelní spolky, obilní skts
diště a různé jiné hospodářské spolky. Právě ny
ní přikročili němečtl zemědělci k utužení své or
ganisace a pro avé obilní skladiště, nákupní a pro
dejní družstva atd. budou vydávati ústřední časo
pis, který by prostředkoval nabídku a prodej,
který by oznamoval, kde to neb ono družstvo
něco potřebuje, čebo se mu nedostává, čeho má
přebytek. Zkrátka a dobře: německým družstvům
jedná se tu o jednotné vystupování jako celku proti
mobutnému kapitálu. Se státem budou jednati o
přenechání vojenských dodávek, pokud se obili,
masa, zelevin, sena, slámy, alev na dráze atd, týče
jako mohntoý celek. Veliký boj teď bojuje agrární
Svaz německýo tak zvaný zákon o dohledu
na m880. Agrárníci žádají hlavně za ochranu
proti přívozu amerického a ruského dobytka, ma
sa, konserv masitých a uzenin; ochrana tato má
se díti buď zvýšením cel na přivezené maso neb
zostřením veterinárních předpisů. Orgány židov
ských velkoobchodníků obilím a dobytkem nazý
vají požadavky německých agrárníků spikautím
proti státu, proti zemědělcům prý se musí zakro
čiti jako proti ve.ezrádcům. Nemečtí agrárníci
křiku [sraele a pomocných jeho pluků valně ne
dbají, vědouce, že rolník a šlechtic je pevnější
oporou státu než internacivnální výdělkář n světo
běžec. Tento má dočasnou svou vlasť tam, kde se
mu dobře daří; rolník je vázán na avou půdu a

anal na hroudě po etcích zděděné snášeti zlé idobré.

Mocné hnutí agrární a prohloubení organisace
zemědělců panuje též v Americe. Na sjezdu ně
meckých agrárníků německých dne 25. února po
ukázal na ně profesgor katolické university ve Švy
carském Freyburgu, dr. G. Rabland, který 8e po
važuje teď za předního znalce světového obilního
trhu. Ir. Ruhland naznačil právě ve „Sv. Pětěro
burských Vědomostecb“, jak by se dal upraviti
obchod obilní mezi Ruskem a Švycarskem a po
věděl též německým agrárníkům, jak by bylo tře
ba upraviti obchod obilní. Poukázal na vzor ame
rických fármařů, kteří jen svým mohutným jednot
ným svazem, který dnes čítá půl čtvrta milionu
členů, tedy skoro všecky americké farmaře, má
250 obrovských skladišť s mohutnými elevatory,
500 nových staví a zamýšlí jestě 3000 jiných po
staviti — domobli se toho, že jak dráhy, tak lo
dě nabízejí jim obstojně ceny dopravní a že vů
bec za obilí dosahují na tamní poměry cen aluš
ných.Jen velká organisace může přiné,
sti nápravu na trhu obilním. Ne malinké.
dražstvo místní, ani ne jediné družstvo okresní
ba ani ne zemské — a v malých státech evrop
ských snad ani družstva celý ten státeček objí
mající. jest a to, aby pomohlo. V Evropě třeba
velikého, mezinárodního družstva ze zemědělců
samých organigovaného. Jen taková může pak
obchod obílní učiniti nezávislým na borsovních a
trhových žídech, jen takové bude moci stanoviti
ceny obilní tak, jako stanoví ceny zboží svého to
várvík, hledaje aby si celý náklad výrobní nabra
dil a ještě nad něj něco vyziskal jako spravedli
vou odměnu za práci svou a podnikání své. Ač
dosud vrhá český rolník sré obilí na trh v době
nejnepříznivější, v srpnu, září a říjno, kdy jsou
vaše trhy zaplaveny již obilím uherským. Každé
zboží musí vyčkati avon dobu, kdy poptávka po
zboží je pro rolníka nejpřízaivější, ©

Jednotlivé spolky, veliké spolky zemědělské
celou semi či celý stát objímající musí aspoň, ne
edruží Ji se přímo v mezinárooní jednotu, působiti
ve vzájemném dorozumění. Dokod bude země,
v níž ro-nictvo a statkářstvo není pro trh obilní
jednotně sdruženo, tu vždy ještě ony země, jež
takové družstvo už mají, budou onou desorgani
saci nepokročilé země trpěti. Zvláště, že desorga
nisa'e bývá v krajích převážně zemědělských, od
kud mnoho obilí a plodin se vyváží.

Jelikož právě evropský západ, Francie, Ně
mecko, Dánsko, Švýcarsko už částečně pokusil ae
o jednotnou organisaci obilního obchodu a tu je
to Rusko dosud beze všeho družstevního života,
jež práci západu maří, přikročil dr. Rabland
osobně k dílu. Svou oabídkou, že zprostředkuje
obchod obilí zpříma meti zemědělcem ruským a
mlynářem či pekařem švýcarským — satím pro
pšenici a oves — hodlá organisaci atatkářstva ru
ského dle možnosti započiti.

Obilí ruské vrhalo se oa trby západoevrop
skó bez ladu a skladu třebas v nejnepříhodnéjší
chvíli. Tím zvláště v severoamerických městech a
v Berlíně ceny najednou klesaly velikým přívozem
obilí ruského, jež přišlo s nenadání. Této besplá
novitosti v prodeji odpomůže dobrý zprostředko



vatel, který svému ruskému dodavateli bude včas
nousemoci dáti i potřebnou sálohu na jeho obilí
a sásoby, jež přejme a podrží až do pravé chvíle,
anebo přiměřeně a postapně rozdělí.

Rusko vyváží do Švycar pátý díl avé přeby
tečné pšenice, tedy asi 3 miliony metr. centů. Toto
množství padá na váhu a pak-li se Rublandův
bávrh uskuteční, prospěje ruským zemědělcům.

Mooho také dělá při dalekém dovozu znalost,
kudy nejlíp obilí vézti. Jednou snad jižní cestou,
jednou zas severní (mořem baltickým) vésti je vý
hodnější. A výhodný převoz jest pro zemědělce
prodavatele velmi důležitý. K vůli tomuto laciné
mu převozu obilí organigovali se tét američtí far
máři a docílili úspěchů, jakými se málokterá or

isace vykásati může. Výhodnou cestu dopravní,
terá se pro mořskou plavbu oo chvíle mění, ne

může znáti jednotlivý rolník, ani velkostatkář,
ani místní, ba ani okresní či zemský spolek —
k tomu třeba veliké nějaké ústřední tržní kance
láře. Mnohdy tato dopravní úspora činí celý zisk
rolníkův, jaký má z prodaného obilí — proto zna
lost a zkušenost ta jest tak důležitá!

To, čím chce dr. Gustav Ruhland přispět
ruskému zemědělství, mohli bychom si u nás ovšem
opatřit už sami. Prvol pokusy organisační máme
už také skoro sa sebou, jedná se jen o zmocnění
a sesílení této organisace. Možno by bylo zařídit
ve svazu zemském či říšském, nebo aspoň pro
naše české země společném takovou zprostředko
vací prodejní kancelář. Obilí, jež se upotřebaje
v místě, na okolí toho kterého dražstva, to zají
sté nebude vyhledávati dalekého prostřednictví.
Proto u nás na daleký vývoz žita a pšenice nikdo
asi nemyslí, tu by ae jednalo o to, aby takové
mocné ústředí ustanovovalo ceny ve shodě a po
rozumění 8 rolnictvem. Pro jižní Rus ovšem dr.
Rahlend chce zprostředkovati vývoz a jen vývoz
jedním směrem — černomořekou a středomořskou
cestou lodní do Švývar. Každý statkář nebo druž
stvo zemědělské by s ním po případě s jeho zá
stapcem vešlo v přímý písemný styk a učinilo
nabídku obilí. udalo innožství a jakost. Z ceny by
hned 585až 90 proc. dal dr. Ruhland jako sálobu,
bylo-li by třeba. Na místě odvozném (tedy v Odě
se a i v jiných místech) by měl svého zástupce,
a ten by bděl nad tím, aby správně bylo totéž.
obilí, jež bylo nabídnuto, také naložono a dopra
veno do Švýcar. Při každé zásilce by nutno bylo
poslat na místo, odkud se obilí na loď ualoží, vzo
rek z téhož obílí nejméně 8 litrů. Toto obilí roz
dělí se na 4díly: dva díly 1 litr a 5 litrů pošlou
se dru Rublandovi zpříms jako ukázka nabídky
učiněné. Jeden díl vzorku (1 litr) nechá si zá
stupce Rublandův v Oděse, aby stále mob! kon
trolovat, zda se odváží obilí této jakosti ua lodi.
Konečně čtvrtý díl vzorku (1 litr) svěří se v mí
stě nějaké hodnověrné osobě, nebo úřadu, jenž má
hájiti zůjmů zasílatele a býti svědkem nestranným
pro prodavače statkáře i pro zprostředkovatele
(dra Rublandu). Na útraty zprostředkovatelské
sratí se 2 proc. z celého obnosu strženého. Kdy
by touto srážkou byly všecky útraty nahraženy a
ještě zbylo, zbytek se obrátí ve prospěch orguni
sace obilního obchodu anebo rozdělí poměrně mezi
dodavatele obilí. Dr. Rubland podrobí se každý
čas kontrole ruského konsula ve Švycarech a kaž.
dý z jeho dodavatelů ruských můše též do knih
jeho zprostředkovacího ústavu nahlednouti.

Drobné zprávy,
Jehe Hilosť adp. biskap Edvard

Jan Brymych odjel po Velikonočníchsvátcích na
Generální cesty visitační kdež konel a současně udílel
svátost biřmování: doe 16. dubna v Uhersku. 17. dubna
v Radbošti, 18. v Zámrska a 19 v Chocni. Tyto dny
bude na Vysokomýtsku na generální cestě visitační
pokračovati a 25. odebéře se nsČáslavsko.

Vyznamenání. Nadačitelcena dívčíobecné
škole v N. Bydžově, Eleonoře Štěpánce Jedličkové
s řehole školekých eester marianských udělil císař
slatý záslužný kříž.

Vojenský věstmík. Velitela plukovník42.
c. k. pěšího plaka p. Vinc. Lehmann v Hradci Krá
lové jmenován byl velitelem 34. pěší brigády. Na je
ho míst“ jmenován velitelem 42. pluku p. J. Klar
ner, rodu“ ze Slaného. Vrchní štábní lékař Ruppert
Kněóchl, dostal za příčinou vyžádaného odpočinka
rytiřeký kříž řádu císaře Františka Josefa I. V Hra
deckých kruzích známý spisovatel veselohef; frašek
atd. Polykarp Starý, c. k. plukovní lékař 28, pěšího

luku v Praze dostal zlatý záslužný kříž s koran
fstnívelitel,setník p. V. Ebert z Eberthsfortu

byl za příčinou vyžádaného odpočinku povýšen na
majora. Bratr zdejšího notáře pan Eman. Scheiner
generalmajor, byl jmenován velitelem c. k. pěší divise
v Ubrách.

Osobmí. Berní kontrolor p. J. Dlabač v
Rychnové a. K. jmenován byl berním pro Veselí n.
Lušnicí. Berní adjunkt v Přelouči p. Šmilaner steal
se berním kuntrolorem v Rychnově.

Úmrtí. Dp. Antonín Petráň, apirituálbi
skupského kněžského semináře, sesnal po dlouhé trapné
nemoci v 37 roce véku svého. Dp. Petráň narodil ae
r. 1863 v Čes,Víchové, studoval na gymnasiu králo
vébradeckém a jičínském, bohosloví pak v Hradci
Králové. Ordinován byl r. 1885, načež ee stal kapla
nem v Poděbradech a později vicerektorem kněž. bisk.
semináře v Hradci Králové. Rokn 1802 a 1893 vyučo

val po dp. Vychodilovi náboženství na cvičné škole a
ústavu pro vzdělání učitelů, r. 1808 jmenován psk
byl spiritaálem v semináři. Dp. Petráň vynikal vsor
ným kněžským životem, byl výtečným kazatelem, pra
coval neunavně pro duševní blaho svých svěřenců a
odpíraje sobě nutné posily propadl brzy zhoubné ne
moci plicní. Až příliš pozdě hledal zotavení na milé
ma faře v Oubyslavicích a u svých příbazných. Le
tošní zhoubné počasí urychlilo předčasnou jeho smrt.
Dne 16. dubna zalétla zbožná jeho duše, posilněna
av. ovátostmi k Bohu Stvořiteli. Skonal ve zdejší ne
mocnici. Pohřeb jeho byl slavný, nejlepší to důkaz,
jské všeobecné úctě a vážnosti se zvěčnělý těšil. Smu
teční obřady vykonány byly v kostele seminářském.
Pohřebního průvodu s3 súčastnily žákyně obecné školy
dívčí, chovanky klášterní u pokračovací dívčí školy,
školské a milosrdné sestry, hluchoněmí chovenci obo
jího pohlavíz Rudolfina, chovanci gymn. z Borromaea
v čele s rektorem vdp. dr. Reylem a vicerektorem
P. Orlem, šáci a učitelé cvičné školy, studující paeda
gogia v čele © p. ředitelem Norákem a sl. sborem
professorským, četní profeasoři jiných ústavů, pp. ře
ditel Klampar a prof. Panýrek, c. k. místodržitelský
rada p. Steinfeld, starosta měste p. dr. Fr. Ulrich
a členy obec. zastupitelstva, ctpp. bohoslovci, přes
50 kněží, z nichž 16 střídavě zvěčnělého spolubratra
nesli. Za rakví kráčeli stařičký otec a příbuzní dp.
Petráně, mezi nimi dp. Kavan, vdp. rektor semináře
Sachánek. vysdpp kanovníci městský děkan Musil,
dr. Brychta, Ant. Pogerth a Jan Barták, všichni vadpp.
profeesoři bohosl. semináře, vdp. rada a Bekr. Fr.
Kerner, přečetní zdejší měšťané a dámy, mezi nimi
sestra a neteř nejdp. biskupa, a jiní. Při církevních
obřadech v semináři, cestou i v Pospíšilově třídě zpí
vali stadající paedagogia a choralisté od sv. Dacha.
Církevní obřady vykonal, kondukt vedl a všem účast
níkům pohřbu vzdal srdečné díky a zaplať Pán Bůb
vys. dp. gen. vikář a kap. děkan Th. Dr. Al. Frýdek,
jemuž aesistovali dp. archivář Kubát a městští vp.
kaplani.- Tělesné pozůstatky nezapomenatelného vyni
kajícího kněze dp. Ant Petráně uloženy k věčnému
odpočinku na hřbitově ponchovském. Pohřebního prů
voda nesúčastnily se gymnasium, realka, obchodní,
průmyslová, chlapeckáa měšťanská dívčí škola, ačko
liv bylo prázdné odpůldne a ačkoliv seminář súčast
ňuje se pohřbu každéno učitele. — V Nové Pace

katecheta měšť. škol jičínských po dlouhé, trapné ne
moci u věku 31 let. Pohřeb mladého, zasloužilého
kněze, který s láskou a cele oddával se vznešenémn,
ale úmornému svému povolání, konal se včera v Nové
Pace po zádušních službách Božích.

+ Dr. Edmund Kalzl bývalý říšskýa
zemský poslanec, otsovaký příznivec a strýc bývalého
ministra dra Edv. Kaizla býv, předseda staročeského
klubu v Praze zemřel v neděli v Karlíně u Praby,

Mimistr dr. Rezek meškalod neděleopět
v Pr.ze, kdež pokračoval v rozhovorech 8 vynikajícími
osobnostmi a naklonil prý je českoněmeckému smíru.

Diecésníjednota cyrillská v Hradci
Králové konala svou výroční valnou hromada dne
9. dubna 1900 o 8, hodině večerní v Adalbertinu za
účasti 35 členů. Mimo obvyklou činnost sboru litur
gickéhu i literáckého při místních službách Božích
pořádala jednota dle zprávy jednatelské ve spojení s
chrámovým sborem kutnohorským cyrillské exercicie
v Kutné Hoře od 7. do 10. srpna r. 1899, jimž pří
tomno bylo 224 účastníků, o 75 účastníků více nežo
exerciciích cyrillekých v Hradci Králové (1896) a o
86 více než o exerciciích hořických (1496 , takže zřej
mě patrným se jeví rostoucí zájem pro reformu círk.
badby v diecési bradecké i v Čechách vůbec a na
Moravě. Byliť na exerciciích kutnohorských účastníci
i z diecése budějovické, litoměřické, pražské, brněnské,
olomoucké, ano i z vídeňeké. Taktéž vydařily se 17.
srpna 1899 vikariatní cyr. exercicie v Litomyšli, při
nichž bylo 60 účastníků a jež řídil. zasloužilý člen
jednoty dp. vicerektor Orel. Týž řídil i sbor boho
slovců při svěcení kostela v Maršově 16. října 1899
za účasti předsedy Dr. Mrátíka. Cyrillský koncert 11.
března 1000 jednotou uspořádaný v Adalbertinu trvá
zajisté ještě v milé paměti účastníků. Péčí členů jed
noty dokončen byl v minulém roce průvod varhan k
diecésníma zpěvníku „Oltáři“, čímž. vyhověno jest po
ciťovanéma nedostatku dobré církevní harmonisace
kostelních písuí. Všech členů v jednotě jest celkem
219 (v loni 207). Platíích členů jest 160 (v loni 150),

nichž zakládajících jest 83 „v loni 32), skutečných
65 (v loni 68) a přispívajících 62 (v loni 50). Zpíva
jících členů jest 59 (v loni 67), z nichž připadá na
litargický sbor 16 pánů a 26 dama na literátský
sbor 15 členů. Dle zprávy pokladní zbývá po uhra
sení veškerých značných výlob pro budoucí rok trvání
jednoty 756 K 44 h. Proti předešlému eprávníma ro

u přibylo na jmění spolkovém 87 K 72 h nehledě
k četným archivaliím. S potěšením lze oznámiti, že v
poslední době po uzavření účtů tohoto správního roku
přihlásilo se p. t. duchovenstvo z více vikariátů k jed
notě, buď veškeré, neb aspoň po většině, což probouzí
naději, že i ostatní vikariaty diecése k jednotě se při
druží a hmotnou neb mravní pomocí přispějí k roz
květu budby posvátné po celé diecési. Kéž naděje tato
v novém správním roce v hojné míře se splní! Při
volbách zvolen za předsedu professor bohosloví Dr.
Jos. Mrštík, za místopředsedu professor reálky Al.
Krčmář, za jednatele Vladislav Sekera, katecheta Ra
dolfina, za sbormistra Dobroslav Orel, vicerektor Borro
maea, za pokladníke B. E. Tolman, knihkupec, za čle
ny výboru: Václav Jenčovský, řezbář a Josef Polák,
strojmistr bisk. tiskárny; za náhradníky professorpae
dagogia Jan Veverka a učitel měšť. školy Bob. Ryba;
za revisory účtů: Dr. Fr. Reyl, ředitel Borromaea a
Jan Veverka, professor paedagogis, vesměs z Hradce
Králové.

Složení odhadní komise pro osobní
daň příjmovou pro ohres Královéhra
decký po provedených doplňovacích volbách a pokud
se týče aoplňovacím jmenování členů a jich zástupců.
Předseda: Karel Buchtela, c. k. finanční:ekre
tář v Hradci Král. Místopředa: Václav Draslar,

c. k. berní v Hradci Králové. Členové jmenovaní.
Václav Draslar, c. k. berní v Hradci Králové, Bed.,
nář František, starosta okresu Nechaniczého v Suché,
Fiedler Jos., majitel v Hořicích, Hajnovský Norbert,
c. k. gymn. řiditel v. v. v Hradci Králové MUDr.
Reichert Jos., starosta obce v Předměřicích,Střemcba
Jan, starosta okresu Královébradeckého na Slezském
Předměstí, Waldek Vilém, předseda pravovár. měšťanů
v Hradci Králové, Členové zvolení: Červený Bo
bumil, prokurista rmy „Červený V. synové“ v Krá
lové Hradci, Flum Ferdinand, cukrář v Necha
nicích, Jelínek Jindřich, továrníkv HradciKrá
lové, JUDr. Klika Bohumil, okresní tejemník v
Hořicích, Russ Julius, fotrgraf v Hradci Králové,
JUDr. Srdínko František, advokát v Hradci Krá
lové, Srdínko Hynek, statkář a starosta ve Sro
bodnýchDvorech, Valenta Alois, ředitel školy
v Hořicích, Weyr Bedřich, ředitel cukrovaru v Před
měřicích.Náhradníci jmenovaní: Brand majer Be
dřich, o. k. berní oficial v Hradci Králové, Chocen
ský Eduard, c. k. ředitel výpomoc. úřadň v Hradci
Králové, Pelikán Hynek, starosta obce v Cerekvici,
Pilnáček Josef, měst, radní v Hradei Král., Pour,
František, majitel botelu v Hořicích, Řezář Edvard,
obchodník v Hradci Králové, Staněk František, sta
vítel na Pražském Předměstí, Weidner Bohuslav,
továrník v Koklenách, Wy dra František, obchodník
v Necbanicích. Náhradníci zvolení: Hora Alois,
správce velkostatku v Holovousích, Janeček Jan,
majitel domu v Hradci Králové, Kopp Jan, sklenář
v Hradce!Králové, Machek Václav, učitel v Novém
Hradci Králové, Prokeš Frant., obchodník v Tře
becbovicích, Špaček Jan, poštmistr v Necbanicích,
Urbao Jan, ředitel strojírny v Hradci Král., Vim
mor Felix, správce cokrovaru v Bašnicích.

K doplnění městské vodárny ma
pitnou vodu postaví se přehřívačnapájecí vody
s potřebným rourovodem a roční pumpou k místnímu
zásobování pitné vody.

Stavba městských jatek pokročilatak,
že montáž strojního zařízení jatek chýlí se ku konci.
Obecenstvo hradecké se zájmem sleduje postup ve
škeré práce.

Dvorana „Adalbertima“ v Králové
Hradei. Jednota katolických tovaryšů pořádá dne
22.dubna na bílou neděli Kolpingův večer za
laskavého upolaúčinkování zdejšího dámského sboru
pěveckého, pp. pref. Bedř. Konvalinky, J. Komárka,
prof. F, Sprysla, tajemníka R, Součka a dp. Frant.
Vacka z Bydžova, koncertisty na violoncelo. Sbory
řídí dp. Do»roslav Orel, vicerektor Borromaea, Pořad
skladeb a výkonů: „1 Proslov, (Dp. Dr. Fr. Reyl).
2. Michael Haller: Oratoriam sv, Cecilie pro smíšený
sbor, sola a recitativy e průvodem klavíru a harmonia
v 8 dílech: 1. Chor úvodní a zpěv Cecilie (sl. No
vobradská). 2. Zpěv Cecilie a sbor zasuubní, 3, Trio
(pp. Komárek, Sprysl, Souček). 4. Zpěv arděla (sl.
Kolbánkova) a dvojzpěv (sl. Novobradská a pan Ko
márek). 6. Hymuas válečný (pp. Kcmárek, Diviš,
Sprysl, Souček), 6. Chor andělský, 7. Shor smate'uí
se sopránovým aolem (sl. Kalhánkova), 8. Sbor zá
věrečný. — Recitativy (sl, Jezdinská a Chmelařova),
2. J. Golterman: G dur koncert na vello (dp. Vacek).
4. a) Dr. Ant. Dvořáka opery „Dimitrij“ 1. výstup
z HI. jednání: „Viděl jsem ji“ (pan Komárek). b)
Fr. Picka: „Jak v jitřním poupěti“ na slova Sv. Čecha
op. 5. č. 9. (p. Komárek). 5. Em. Macan: Vdovec,
solový dámský kvartet (sl. Knihánkova, pí. Řebcova,
sl Novobradska, pí. Slukova.) 6. Fr. Musila a Stabat
mater: „Cojus animam“, smíšený kvartet (sl. Kolbán=
kova, sl. Wdaschova, p. Komárek a p. Sonček). 7.
a) E. Bach: Probuzení jura, romance na cello (dp.
Vacek). b) J. Golterman: Capricio na národní píseň
„Ách není tu není“ (dp. Vacek). 8. a) Grieg: Lesem,
b) Grieg: Cestou k domova (pan Souček). 9. a) B.
Soetana: Umilklo stromů šumční, b) K. Bendl: Jaro
to švarné pachole mužský ebor. 10, Fr. Strebl: a)
Nic ei mi nevzkázal, b) Proč Vás to matičko dámský
dvojzpěv. Klavír a barmoniam zapůjčila ochotně to
várou Lbotova. Začátek o 8. bod. Vstapné za osobu
20 baléřů. Pozn. Sedadla jsou nečíslovánu, ježto p. t.
obecenstvo bude sedéti při stolech.

Národní severočeská jednota. Zdejší
odbor Národní Jednoty Severočeské koná v sobota
dne 28. t. m. o 8 hod. večerní svou valnou schůzi
v místnostech Besedy. Z činnosti odboru za čas uply
nolý od poslední valné hromady, konané dne 29. čer
vence 18399, vyjímáme toliko několik dát, Počet člen
atva vzrostl ze 122 na 188. K vánoční podílce dětí
v ohroženém území přispěl odbor 11 zl. a mimo to
zaslal dětský oděv odboru Žíreckému u Dvora Krá
lové. Laskavou ochotou pp. inž, Jetmara a professora
Nušla umožněno odboru uspořádání dvou představení
světelných obrazů ve prospěch Jednoty, při nichž přes
poměrně sluhou návštěvu docíleno čistého výnosu 73
zl. Cyklus přednášek odborem uspořádaný bohužel ne
dokončen za příčinou nepatrného účastenství; konány
pouze tři přednášky. Snoby odboru založiti nové od=
bory v okolí našeho města potkaly se dosud též s
nezdarem; v celém politickém okresu Králohradeckém,
exiatojí pouze tři odbory, kdežto v nezámožných okre=
sích českého jihu možno napočítati deset i více ud
boru sesterské Jednoty Pošumavské| Ústřednímu vý
boru odevzdá odbor letos 240 zl. (-+- 106 zl. proti
roka minulému). V jedné obrožené obci hodlá odbor
založiti kpibovou a prosí všecky své pp. členy a pří
znivce, aby přispěli věnováním kněb k rokou před

v místních časopisech kvitovány, Žádáme všech opřím
ných Čechů, aby k Národní Jednotě severočeské co



nejvíce přistupovali a její schůzí a zejména valné bro
mady 29. dubna v Besedě co pejbojněji se sáčastnili.

Veřejná spolková schůze politie
kého družstva tiskového. Na pondělíveli
konoční do dvorany „Adalbertina“ svolaná ochůze sa
kosila plnou měrou nepříznivou pohodu letošního roku,
Do poslední obvíle trvající nepohoda přivádí myel na
Šebo lidu rolnického k svrchované beznadějnosti, takže
nemá smysla pro vsdělání duchovní, kdyš bmotným
zájmům hrozí letos veliká škoda. Nedostavil se proto
tentokráte nikdo s vkolních obcí, ačkoliv po 2 leta
sa sebou páčil se počet poslachačatva přespolního ne
kolik set. Ovšem prudký dešt odpoledne od:trašoval
také návštěvy. Z hradeckého občanstva dostavili se,
jako obyčejně při všech bradeckých schůzích, jenom
určití lidé, takže návštěva celkem byla slabou. Z té
přičiny odbyla se jenom část programu, promlavilé
pouse p. učitel Fr. Jelínek „O tisku“ zajímavou s
hojnými dokledy opatřenou řeč, která dosnsla vřeléha
soublaeu, Schůze nemůže se nazvatí sice zdařilou, ale
výmlavoou jest dosti, neboť ilustruje nejlépe náladu
našeho lidu, který začíná stráceti zájem pro svou bo
doucnost. Těžko ve politisuje, když člověk nemůže
šíti. Prins vivere, dein flosofari!

Magické představení. V tovaryšskéjed
notě uspořádal známý odborník, p. pokladník Vaško
zajímavou prodakci z vyšší magie. Bohatý program
a virtuosní akuratessou přednesený p. pokladníkův vy
rovnal se úplně draze placenýmprodakcím cestojících
prestidigitatérů a dovedl příjemně upoatati apimovanou
společnost po několik bodin. Ochota a umění p. po
kladníkovo zasluhuje plné uznání i dík, jejš tímto
výbor jednoty vyslovuje.

Hlavní jednatelství pojišťovacíspo
lečnosti „The Gresham“ v Londýměživot
i důchody pojišťující převzal od p.Jul. Russs, knih
kapec p. B. E. Tolman zde; odkasujem ot. své čte

stvo na insert, v dnešním listu obsažený.
Urania v Hradci Králové. Jaksespo

lehlivéko pramene se dozvídáme, zavítá k nám v
brsku „Uranie“ =——spolek sdrušení přátel pro pop.
larisaci přírodovědy, by uspořádal dne 1. a 2. května
1900 vo zdejším městském divadle dvě akvělá před
stavení spojená s vědeckými přednáškami. Jeme pře
svědčení, že veškeré vrstvy našeho obecenstva hlavně
Intelligence, nedá si ujíti této vzácné příležitosti, a
ušlechtilý tento podnik, který ve všech větších českých
městech skvělých úspěchů dobyl, v našem městě 6 ra
dostí uvítá. Bližší podrobnosti toboto zajímavého pod=
niku oznámíme příště.

Heiló Wolf a čeští uěltelé. Člověkse
zdravými smysly žasne někdy nad řečmi a skutky
mnohých zvláště mladičkých pánů učitelů. Po schůzi
učitelů v Seči na Chrudimsku, v hostinci na Veselce
nedávno konané, rozhovořili ze dva podučitelové o
zvýšení jich služného. Že jistí přítomní pánové jim
odpor kladli, dopálili se tou měron, že poselstvo naše
ne sněmu a vládu podrobili břitké kritice, za to alo
chvály veliké dostalo se Wolfovi, slyš to český světe

Hailó Wolf“ s plna hrdla řvali — „čeští nčitelé“|
K neuvěření ale pravda!!l

fv. Mlosiie. Otcové tovar. Ježíšova konali
v Chradimi od 31. března do 8. dubna sv. minsii.
Děkaaský chrám Páně byl každodenně věřícími na
plněn a sv. evátosti přijalo přes 6000 duší. Poslední
den konalo se svěcení missionářského kříže. Malebný
průvod zahájily dítky školy sv. Kateřínské so svými
pp. řídicími a učiteli, dále kandidátky dívčího ústava
pro vzdělání učitelek, jednota katol, tovaryšů s pra
porem, členové sboru literáckého, drušičky z měšť.
školy s p. ředitelem a učitelkami, stadající c. k. gy
mmnasia,všichui místní duchovní a dachovní z Hro
chova Týnce O0. missionáři sup. Vostatek, P. Rejzek
a Odetrčilek, zástupcové ul. městské rady a tisíce vě
Fcích, zpívající Tisíckrát pozdravujem Tebe a Sv.
KHiži. Arcichrám děkanský byl již před tím naplněn.
Průvod i okamžik vztýčení sv. kříže byl velkolepou
manifestací katolické víry. B přáním, aby av. miseie
i na dále lojné přinášela ovoce, volá katolická Chru
dim sa Otci misionáři: Zaplať Bůbl — V Mezi
říčí u Opočna konali obnovu av. missie Otci re
demptoristi ze Se. Hory pp. Fr. Pivnička, Fr. Ševčík
a Tomáš Zapletal od 1. do 8. dubna. K stolo Páně
přistoupilo 2316 věřících, aspoň o 100 více než při
lonské sv. missii, Obětavým O0. missionářům voláme,
aby brzy opět třeba jen na krátký čas k nám zavítali!

Sjezd řezníků = Evropy proti ame
rické somtčši má se konati letos vo Švýcarsku.
K obeslání jeho radí vídeňští a dolnorakouští řezníci
a urenáři. Češtířezníci se dosud nensnesli o obeslání
a Řoznické Listy ptají se tedy na mínění českých
účastníků. K obeslání sjezdu můžeme jen raditi. Proti
americké soutěži, proti zkašeným a méně cenným ame
rickým maeům a zboží uzenářskému staví se conej
roshodněji němečtí řezníci a zemědělci, neboť ameri
oký dovoz poškozuje stejně živnostníky jak zemědělce.
Sjezd bude rokovati o těchto otázkách: 1. Jaké kroky
měly by se učiniti proti americké nekalé soutěži v
zájmu řezníků i konsumentů masa. 2. Čím by se škod
livéma vývinu kapitalistických monopolů a kartelů
v obchodě masem čeliti mohlo? 8. Která opatření
vládní jsou způsobilá chrániti konsumenty masa před

ošíváním zdraví škodlivého zboží masitého? 4. Jak

y 0e prakticky, bez velkých ztrát mohlo působitiproti šíření we zvířecích morů? Jednota německých
řesníků v Bakovci (Lůbeck) táže se řezníků v Rakou
sku, zda-li chtějí sjezd ve Švýcarech obeslati. Výbor
jednoty řezníků a uzenářů s Čech, Moravy a Slezska
zajisté se o pozvání tomto důklsdně poradí.+>

Zvěsti z východních Čech.
Z Bychmova m. Ka. (Po volbách). Na

děje lidí dobré vůle, še u něe po volbách obecních
savládne zase brzo starý klid, smařena byla dne 31.
března samým panem starostou, JUDr. Flanderkou.

Rychnov nepsmatuje. Jak asi líbilo se pp. sousedům
P. Stejskalovi, Seykorovi atd. atd.?1 Ovšem bylo právě
před 1. Aprilem! Aby na novějším a tou doboa inej
důvěrnějším opojenci a příteli svém panu X... ja
kožto hlavním řediteli veškeré letošní akce volební,

vyjma ve sboru I, který vtírání se jeho odmítl, povedl kouzelný experiment, de z téch 390 hlasů ze
sboru III. obratem šikovné raky a buby advokátské
Ise udělati s čerta anděla a naopak, ušil p. Dr. Flan
derka nejšerednější sofistiky a opřen o svrchovanou
moc nového svého majestátu paurkmistrovskéhonapadl
s nenadání professora Dra. T.K. způsobem tak nery
tířským, že jednání to slašným jménem ani nelze kva
lifikovati. Kdyš pak na obrana svou professor Dr. K.
přihlásil se ke slova, nebyl k němu od p. Dra Flan
derky, nepochybně podle právnickýchzásad botentot
ských, připuštěn. Za to obdržel od něho p. Dr. Flan
derka odpověď mírnou, ale jadrnou v č. 14. „Posla
z Podhoří*. — Ubobý chuďas a starý právník,
Dr. Flanderka ve slepě své vášní nepovášil, jak si jed
náním svým u všech slušných lidí aškodil! Ukázal se
v ošklivé svó duševní nahotě, zapomenuv při tom do
cela, že vědy a všade ve světě vzdělaném ba i v kra
jích krováckých přepadání lidí bezbraných nasýváno
bývá boď nečestným sketstvím neb zbabělstvím. Kdysi
p. Dr. Flanderka jako intelligent vyšplhal se po zá
dech I. sboru (neboť ostatnf x sbory oň nestály) do
obecního rychnovského zastupitelstva s byl spvkojen;
letos však, kdyš nevídanou v Rychnověagitaci volební,
řízenou z velké části též jeho adlatusem Kancelářským,
osobou jinak všeobecně u nás známou, avšak nikoliv
všeobecně váženou, pak terorismem bezohledným, jehož
nemilé účinky jeví se ještě po volbách a konečné po
moci asi půl drahého sta plných mocí, ze všech kon
čin sehnaných, svolen byl ve sbora III., domnívá se,
že smí sbor I. a zástupce jeho urášlivě odetrkovati,

případě i slovy drze poličkovati! Jen aby se ne
přepočítal! My té důvěře lidové,kterou dnes se chlubí,
zatím pramálo věříme. Nasadí-li lidolovecký advokát
před volbami lida ostrou kudlu na hrdlo v podobě
několikatisícového palmare za práce pro obec vyko
nané, kteréžto palmsre s obavami očekávané (po pří
klada 48.000 koranového palmare po + Dra Sortkovi)

řed volbami těmi sobě chytře nechal za labem, ač
É přiznání jeho ve veřejné achůsi výborové kdysi
vysván byl inu pak lid ten chtěj neb nechtěj musí k
němu míti důvěru, ale s hrůzou spojenou! — Žijeme
v době dekadence. I p. Dr. Flanderka jednáním svým
mesi dekadentya6. přihlásil. Jemu jest nepochybně
slavný Samgael Smiles snfikem pošetilým a výtečný
Smilesův spis „Okarakteru“ bezcennouromantikou

filosofickou. Naproti tomu sdá se býti p. Dra Flan
derkovi, soudě podle jeho jednání, moudrostí nevyvá
ženou, je-li kdo dle potřeby a okolností chvíli nobla
ristokratem a ohvíli poníženým prostým lidovcem,
anebo někdy člověkem, který (jako při volbách uply
nulých) židy požírá na potkání, ale jindy zase jest
„nejšlechetnějším“ filosemitou,obzvláštěkyne-li
s toho filosemitství slušný zisk jako tučné palmare,

v jebož mírném počítání je prý p. doktor jako vpbarvený lidovec mistrem vzatým na slovo. Ale ty konce
takového jednání?! Nepochybněodmítnutí na stranách
všech! — Však dosti o tom! Faktem jest nepopíra
telným, že letos v únoru a březnu sařila v Rychnově
děsná chřípka volební, při níš vedle jiných felčařili
hlavně pp. Skleníčka a Karkulka; v dí za nimi
nepozorovaně stál a se škodolibě ušklíbal Mefisto.
Drubým faktem jest, že přivolbách odbytých na celé
čáře zvítězila, vyjma v Ť aboru, tak řečená Nykysov
ská kandidatní listina. Třetím faktem jest, že vítězství

Nykysovské hlučně slaveno bylopř pivě až do ochrnatímozků a jazykův, a čtvrtým faktem jest, že p. Dr.
Flanderka při volbědo obecního představenstva dne
17. března, jak sám doznal veřejně,kandidátní listinu
Nykysovskounejen znal, nýbrž také podlení hlasoval

a jí svým hlasem kvitěssbri dopomoňi. A teď po uplynulých chvastech a chlastech šasnil Zmíní-li se ně
který vrtohltavec o faktech těch neb o některém s nicb,
je prý to jistých pánův uráškou! Švindl! Čí snad
přece už se někteří páni u nás stydí sa své dílo spá
chané anebo za své vzájemné epojenství?! Inu jistý
špróchdí: „Vrána k vráně sedá, dobrý k do
brého a jinaký jinakého, sobě hledá“, Za to,
že není špróchbu, aby nebylo v něm aspoň
pravdy trochau“, jak dí přísloví, sa to opposice
nemůže.

Z Kácova mad Sanaveu. Občanskású
ložna v Kácově koná výroční valnou hromadu svou
doe 22. dubna 1900 o drahé hodině odpůldne v míst
nostech sáložny v městské radnici. Kdyby ae k této
valné hromadě nesešel potřebný počet členů, bude se
po ní hned o 3. hodině konati druhá v téše mistnosti
za každého počtu členstva,

Z Nevéhe Bydžova. V neděli8. dubna
konala naše jednota četně navštívenou měsíční schůsi
sa předsednictví p. řídícího učitele J. Schěnberga.
Zasloužilý předseda jednoty, dp. Fr. Matouš, promla
vil o povinnostech členů: šířiti náboženské zásady,
pěstovati ušlechtilou sábavu a poučování členů dlo
vůle av. Otce. Bez zásad nábožensko mravních nastá
vá rozklad společnosti lidské. Věe volá po svobodě,
ale po svobodě vášní a hříchů, které mnel přivésti lid
ještě do většího otroctví. Jen křesťanská láska a spra
vedlnost a opravdová vzdělanost může býti podkla
dem svobody a skutečného pokroku a proto členové
se spojují v křesťansko-kat. spolcích, aby proti prá
pora nevěry vstýčily prapor av. víry jskožto snamení
záchranné a vítězné, kterou musí býti proniknati
všichni. Přednášející vyzval psk členy, aby hojně se
účastnili schůzí a poučných přednášekjednoty, aby
hojně četli s knihovny spolkové a tak stále se sdo
konalovali. „Toho bohdá nebude, aby český král =
boje utíkal“ — tak pravil známý český král. I my
s boje za víru Kristovu a pravou vzdělanost a svo

| bodríneutečeme,neboť Bůb je ©námi, ompomáhá a
| pomůše dál. Nato usoeali se členové vykomatí 0

svátcích velikonočních své náboženské povinnosti a
súčastniti se slavnosti vzkříšení. Ke konci projednány

byly dápšitýší s žitosti spolkové,p y, neslčlenyčísla časopiců a b apojednánobylo o
důležitějších časovýchudálostech. P

Ze W h Nechamie. (Pěknénadě
lení). Ve Starých Nechanicích koupil bec Klímův
německý šid Klein. Vybledal si pěknou posici blísko
„uvědomělých“ Nechanic. Má tedy „Osvěta didů“,
kterou bespochyby v Nechanické čítárně četl bývalý
starosta půknou akvisici. Divíme se, že bohatá Staro
nechanická obec nekoupila hostinec sama, aby nemu
sila šida vítať. Pročk tomu nenavedl obecní zástu
pitelstvo „bývalý říšský poslanec“? Fáni divně rosu
mojí. Nebude prý tam prozatím hostinec. Tolik si do
kázali pání „narychtě“. Ješek žádá v hnísdečka s po
čátku malý 'konteček,. ale pak se roztáhne a změří
oelou ves! To bude pěkné nadělení pro Nechanice:
sčítání lidu ke konci roku! Pak kde se berou na
chanicku ti Němcil Tu je máte! A.co dělá na obranu

jmu českého lidu pokrokářeko-radikální klub? Co
dělá národní rada.

Z Kratenoh. Každý, kdo na květnoune
děli vkročil do našeho kostelíčka, mile byl překva
novým skvostným lustrem, který ku cti e chvále Boží
věnoval nejmenovaný dobrodinec. Ale tento dar ne
bude možná vhod prolhanéma dopisovateli do „Osvěty
Lida“, neboť v posledním čís. smíněného šidovského
plátku sle se dardí na kostely a jak se s jeho jedo
vatého článečku dá souditi, nejraději by všechny ka
tolické kaple a kostely pobořil, ačkoli proti stavbě a
trvání židovských a evangelických modliteben „Osvěta
šidů“ redigovaná odpadlým katolíkem nikdy ani ne

cekla. Zle zuří na stavbu nové kaple ve LhotěpodLibčany a nemálo ho dopaluje, že dvě vážené d

so přičižají o výsdobu chrámu Páně v Kratonoháca aby je v posměch uvedl, nestydí se človíček ten
nasývati ony dámy posměšně „starými pannami“.
Ovšem kdo cti nemá, jinému jí nedá, tak sní pravdi
vé steročeské pořekadlo.Ale, aby zvěděla širší veřej
nost, jak prolhané jsou zprávy onoho dopisovatele,

který se v nich otírá o„ačené lidi, budiž vzatonavědomí, že jednou = těchdvou, jak on je nazývá
„starých pannen“je vášená choť p. zdejšího řídícího

učitele,pl. M. Suchá s drubá jest slečnaindustrialní
učitelka, dceraška p. řídícího učitele ve výslužbě, M.
Čihákova. To sajísté šádné staré panny nejsou, ale
můše býti písálek onen ubezpečen, še obě tak jsou

vsnešeny nad sprosťáctví a surovost jeho, že na
ávka od človíčka tolik mravně zchátralého ani je

uraziti nemůže, Lépe by však udělal, kdyby si hleděl
ového, slušné lidi nechal na pokoji a dovšeho ne

strkal ten svůj Čoubý křiv nos! Áni do toho blátaho nemusí t! Místoněho může si vyhledat dlé
šdění, -ale jsme ma tou radou, aby to raději učinil
dříve, úeboť občanstvu jiš dochází trpělivost.

Ze Smidar. V městě našem veřejnou vy
bláškou jest oznámeno, že účty obecní sa rok 1890
jsou v městské úřadovně vyloženy a že každému ob
čanu lze do nich nahlédnouti a případné námitky
učiniti, V městě tom jest jediný žid Šteiner, který
jednak z hlouposti některých křesťanů jednak ze sa

slepenosti sobě zaprodaných neprosíravých lidí jyjea do svornosti občanstva klín vráší a ten odv
žil se spolehaje snad na podporu a souhlas několika
společenských trabců, protestovati proti nepatrnému
výdaji, ješ město po chvalném svyku našíchvtarých
zbožných předků po staletí obětuje každoročně ve pří
čině slavnosti Božího Těla a Vskříšení Páně, ano ob
starává postavení jednoho oltáře na náměstí a dává
pranepatrnou odměnu hudebníkům za výkony téže
slavnosti se týkající a osvětluje obecní budovu „rad
nici“. Doalovněnámitka šida Šteinera takto sní: Dne
28. března 1900 připomenul p. B. Šteiner, še v účtě

obecním za rok 1899 položka pod č. 18 ve Mjo„Slavnosti“ vykazující 10 K 68 h (9 sl. 04 kr.) jest
nesprávné, jelikož obec na slavnosti náboženské méní
povinna ničeho připláceti. — Šteiner. Nehledě ktomu,
že námitka tato jest neslušná « neoprávačna, ježto
sohválený rospočet pro r. 1899daloko větší
obnos na zmíněné slavnosti vykazuje, na
plňuje nás úžasem, čeho dnes žid se můše vČechách
odvášiti!Jediný šid proti 2000katolíkům!!l
A na rty se nám dere otázka, kde to jsme? a co
atslo by se křesťanu, kdyby něčeho podobného v ně
jaké židovské obci se odvášil? S těší by vyvázl bez po
romy. Naříká se stále na úpadek mravnosti vživotě

veřejném i soukromém a příčina toho lze viděti v tom,
že křesťanský řád stále a stále se podrývá a boří a my
nerospakujeme se tyrditi, že nebude-li znova zaveden
a bude-li dovoleno šidovstvu zásadami moderního tal
mudismu prosáklému, křesťanství na nejvyšší stupeň
urášeti a svó jedovaté násory organismu těla k 
ského vočkovati, pak běda. společnosti! Pak jednati
se bade o bytí či nebytí křesťanské kultury — a ci
vilisace národů vůbec. Co by tak smiderskému Štei
nerovi byli učinili naši předkové v14. 10. 16. atoletí,
kdyby takovým způsobem byl se protivil oslavě Bo

šího Těla? Áno, ano, dnes klesáme a naše moderní

demokracie pí pod jařmem moderních šidovskýchpseudobaronů
Z Velimě Gratulujeme milým souvěrcůmna

ukrese Nymburském. K jejich vítěsství v okresním zá
stupitelství. Na našem kolínském okrese vypadá to
Bohužel smutněji; zde vládnou evangelíci, ač jsoutéš
u velké menšině. Jest sde vedle 83.299 katolíků a 1831
židů jen 36099katolíků. Značné evangelické menšiny
jsou pouse se Velimi, Vítěsově, Vinařicích, Libenici,

ové Vai, Vel. Oseku, Lhotě Jestřábí, Volárně, v Křeč
hoři, Kojicích, v Dolanech a Třech Drorech. Což by
se nenašel na celém okrese ani jediný spůsobilý ka
tolík, by mohl býti zarytý evangelík s naši osady?
My dovedeme se skušeností posoudit, jak emutně to
dopadá s katolíky, když se dostanou pod nadvládu
evangelickou, jako to á u nás ve Velimi. Zde
bylo dle posledníhosčítání lidu 918 katolíků a 620

orangsl . V obecním výboru, ale jest nepatrná menšina katolíků, kteří ještě skoro všichni s evangelíky
drňejí, jinak by prý se do výboru nedostali. Potom
můžem si vósti stížnost k okresnímu výboru na obecní



hospodářství? Kóš by i našem okrese prohlédli.
soruhodno jest Ostetně, še naKolínska codflankovalí

dávali k pokrokářům a radikálům a ad té doby, co
pastor Dušek je ve výkonném výboru realistů ještě
s jinými pestory dali se evangelíci k Masarykovcům. Vo
Velimi útočil na nás katolíky velice sprostě ve ve
řejné schůzi Bedřich Sixta.

Z Ólstěvaí. Valná hromada čtenářeko-hospo
dářské besedy v Čistěvsí bade se konati 33. dubna o
půl 2 hod. odpol. v hostinci p. Fr. Hrušky v Lípě.
„0 sebovzdělání rolníka“ promlaví p. dr. Jos. Pra
šák z Prahy. Na to bude „rozhovor o zájmech ho
spodářských k příštím obchodním smlouvám.

Z Jareměře. Vzdor všelikým sákolisním
intrikém byl pan poslaneoJan Jaroš svolen snova
sa okresního starostu. Do okresního výboru svolení
pp. Junek, c. k. správce s Holohlav, p. Jan Sehnoutka
továrník z Černošic, JUDr. Josef Postler z Jaroměře,
Jan Kotland s Holohlav, p. Jindřich Traxler z Jose
fova a Aleš Reichert ze Star. Plesn.

Z Katnohorska. Naši krajina,jmenovité
obce Záboř, Lišice, Habrkovice, Kobylnice saičila voda

le, saplavila níře položená stavení, stáje a sklepy.
sedmntím vod řeky Doubravky utrpěly vůbec ne

smírné škody mnohé obce na Kutnoborska a Čáslavsko.
Poslanec p. dr. Pacák usiluje o správné vyšetření škod,
aby se dle možnosti mohla docíliti náprava.

Novýspolek katol. žena dívok v Se
semicích. Předminalouneděli dne 3. t. m. ostavil
se v Setemicích přičiněním pí. Balcarové spolek ka
tolických žen a dívek, jenž vytkl si úkolem hájení
zásad náboženských ve veřejném životě. V ustavující
této schůzí promluvil dp. ředitel Dr. Reyl „o úkolech
křesťanské ženy“, vylíčiv tím zároveň stanovisko kfo
stanského socialismu v nynějším bnatí emancipečním.
Vývody řečaíkovy přijaty byly četně abromážděnými
páními a dívkami plným souhlasem. Sbromáždění na
to svolilo za duchovního rádce vdp. faráře Ulbrycha,
jenž úřad tento ochotně přijal. Správa apolku povede
svolený výbor paví a dívek, jejichž uvědomělost osvěd
čile ve nejlépe při zakládání nového spolku. V týž
den přihlásilo se 70 členek, což jest značný počet
v vvážení, že již v Sezemicích saložen jest ještě jiný
ženský spolek na závadách sociálně demokraticích.
Není pocbyby, že nový spolek povede ei ve vytinu
tém cílí sdárně,

Kon slečen Růženy Žákové a
Mařenky Říhovéz Pardubic a baryte
misty městského divadla v Olomoucí p.
Karla Schmause konal se ve středuvečerv Mě
stském divadle Klicperově a netěšil se té návštěvě obe
oenstva, jakou by byl sasluhoval. Slečna Žákova,
absolventka vídeňské konservatoře, učitelka hudby v
Praze a dcera bývalého starosty a poslance v Parda
bicích panadra Žáka, sehrála R. Schamannova op.
28. 1. Etudu,za kterou se jí dostalo trojnásobného vy
voléní. Dále hrála Schubertovo 14%„Impromptu B-dar

a Smetanovu op. 7. polku č. 1., po jichž přednesubyla dokonce mladými nadšenci dokonce pětkrát vy
volána. Stejně vdéčné pochvalydostalo se jí za před
nes Lisztova-Alaběva „le Rossignol“ a Chopinova „po
lonaisu“ op. 40. Slečno ovládá mistrně klavirní tech
niku, má ladné spojování a kulatosť tonů, ale úder

na klevesy jest ménějistý, čímžspí někdy čistota tonůa misí rozdíl mezi silným a slabým tonem, Slečna
si vybrala vesměs vynikající skladby, což svědčí
o vytříbeném její hudebním vkusu, jichž přednes všsk

usobí j osvědčeným pianistkám mnohé obtíže. Slečna
ařenka Říbová předneslaarii Gabriely „Nocleh

v Granadě“, Griegovo: „Vyplutí“ a Vendlerovu „Rada“
a odměněna byla hlučným a častým potleskem. Slečna
má výborný hlasový materiál; jej mezzosoprán jest
v utřední poloze přímo nádherný, celkem lahodný.
Slečna zpívá svěže a odušavněle, koloratura je však
elabší. PanaSchmause známe jako výtečného ba
rytonista jiš ze studentských let, kdy nejednou vy

stupoval v přnecké, českobudějovické a veselské beseděi v Praze. Hlasjeho jest svučný, barvitý, lahodný a
docílí všdy úspěchu, poněvadě p. K. Schmaus dovede
si program svůj dle obecenstva znamenitě volit. Za
spíval Smetanovou píseň „Mně zdálo se, Norotného
moravskou „Charpu“ a téhož písně z Bechyňska. Mla
dým snaživým umělcům přejeme na další jejich umě
decké pouti nejlepšího sdara.

o © t

Politický přehled,
Válka v jišmí Africe vykazujepro

bury opět celou řadu drobných úspěchů. U Red
dersburku, Bethanie, Reth.lie a Wepeneru v ji
hozápadním Oránsku a v sousedním Kapsku svedli
burové s Angličany celou řadu šrůtek. U We
peneru ukořistili burgherové ve čtvrtek 500 kusů
jatečných volů, koní a mezků. Angličané prý
ztratili v bojích u Wepeneru 18 padlých a 132
raněných. Severně od Bloemfonteinu byla zajata
část. irského král, pluku v čele s lordem Roassly
nem, který byl dopraven do Kroonstadu, Angli
čané se snaží asi 10.000 burů z jihozápadního
Oránska vypudit. Pokouší se o to velitel divise
generallajtnent Brabant, který musil odBloe n
fonteinu velikou oklikou jíti na jich k Bethulii,
Aliwal-Nortbu, Rouxvillu a teprve odtud na
sever k Wepeneru. Dle jedněch správ jsou buro
vé ještě u Wepeneru, ale Angličané prý je ohro
žují též ze severu, t. j. jižně od Bloemfonteinu.
Divisionář G atacre, který nešťastně válčil v
severním Kapsku až po hranice Oránska, byl pro
neschopnost sesazen; rovněž generál Warren,
který probrál bitvu u Spřonskopu. Možná, že po
šlou za ním brzy též generály Bullera a Metbue
ra. Lord Methuen který vyčisťoval severní Kap
sko od povstalců, má s nimi dosud plné ruce

práce a nemohl proto dosud do Bloemfonteinu
k maršálkovi Robertsovi dorazit. Angličany mrzí
tské velice porážka vévody Tecka, synovce krá
lovny Viktorie, u Kornapruitu.

Zoufalé postavení Angličanů v
Afriee. Dle posledních správ potřebuje Anglie
do Oránka, Transválu a Kapska 250 tisíc nových
vojáků, čerstvé koně pro dělostřelectvo a voza
tajstvo, zimní šaty a obuv pro všecky své zimou
mřící vojáky, má-li prý bury porazit. Následkem
nočních zim a denních paren trpí angličtí vojáci
v lehkých šatech a bez bot zimňicí, influencí, zá
palem plic a velkou úmrtností. Stejné trpí an
gličtí koňovéi mezci. Roberts vylíčil prý londýnské
vládě upřímně své přetěžké postavení. Dokud ar
máda jeho nebude lépe opatřena, nemůže prý se
bnouti ku předu. Zprávy tyto budí ve vládních
kruzích zoufalost. Kde vzíti tolik tisíc nových do
brovolníků, koní a mezků? Politická situace An
Slice se zhoršuje vélice.

Afganský emír bojí se o svou samo
statnosť a v dopisu k příteli naříká si, že Anglie
ho nechala ne holičkách, když je nebezpečí nej
větší. Emir byl 21 let věrným spojencem Anglie.
Zdá se, že Rusko žádá po emirovi, aby smělo
obsaditi některá strategicky důležitá města v Af
Ganistanu, jako Herat, Kelat a snad i Kabul.
Ze má Rusko na Afganistan již dávno zálusk. je
známo. Rusko posýlá po delší čas své vojsko na
hranice Afganistanu. Z Varšavy prý odjelo do
Buchary v pondělí 29.000 mužů. Možná, že na
podzim podnikne Rusko vážnou akci proti Afga
nistanu. Nezdá se však býti věrobodnou zpráva,
že cár pošle 120.000 vojáků do Afganistanu,
pak-li Anglie do 8 dnů nepředloží svůj spor s
jihoafrickými republikami smírčícímu soudu mo
cností k vyřízení. Z lásky k burům udělá Rusko
sotva něco, ovšem ale k vůli vlastním prospěchům.

Zabrání Albánska, které prý obmýšlí
Rakousko ve srozumění s Německem, znepokoju
je velice Černohorce a Italy. Adriatické moře
stalo by se pak mořem rakouským a vliv Italie
v Středomoří klesl by velice. Na Albánce má Ita
lie již dávno zálusk. Do Italie přestěhovalo se v
15 století na 200.000 Albánců, kteří se svými
rodnými bratry v zemích tureckých udržují po
sud důvěrné spojení.

Keonfiteor pana dra Pacáka o poli
tické situaci. Čtenáři Obnovy se pamatují, že če
ští poslanci roku 1896—1:89gg rozhodně popírali,
že by byl. vstoupili v jakési závazné styky 8 vlá
dou vídeňskou a, když to redaktor Obnovy ve ve
řejné schůzi rozhodné tvrdil, nevěřil mu to roz
bodně p. okr. starosta novoméstský i jiní. Vždyť
páni poslanci Engel, Herold, Grégr, Kaizl, Kra
mář, Pacák atd. tvrdili něco docela jiného. Nyní
přiznává p. dr. Pacák v „Podv. Listeche, že mla
dočeští poslanci vstoupili do kombinací Badenov
sko-Thunovských za dvého předpokládání: prove
dení rovnoprávnosti a politické autonomie v krá
lovství Českém jako v Haliči a v Chorvatsku. O
Moravě a Slezsku se zde vůbec nemluví, alei po
rovnání pana dra Pacáka s Haličí a Chorvatskem
silné pokulbává, neboť Rusové v Haliči a Srbi a
Maďaři v Chorvatsku nemají s vládnoucími tam
Poláky, po případě Chorvaty rovné právo. Němci
U nás nemají snad práv Rusínů neb Srbů, naopak
měli a nabyli ještě více nadpráví nad Čechy, nežli
měli práv dříve. V Haliči, spravované nyní pol
skými politickými úředníky, požívají Poláci nad
práví a autonomie pouze z milosti vídeňské vlády.
Silná vídeňská vláda bý mobla Polákům jejich
privilegie vzíti a teď si vysvětlí každý Čech, že
Poláci jsou od rozhodujících kruhů ve Vídni vel
mi odvislí. Pak li čeští poslanci chtěli za Badena
a Tbuna docílit pouze toho, co mají Poláci, pak
by ta naše »autonomie« byla zrovna tak odvola
telná jako jazyková nařízení. Jak viděti, slevili
jsme od r. 1889 hodně mnoho: z našich poža
davků státoprávních « v punktačních rozhovorech
r. 1900 stali jsme se také daleko skromnějšími
nežli r. 1890 v tak kaceřovaných punktacích ví
deňských. Pan dr. Pacák považuje konference za
zmařené a hrozí nejostřejší oposicí, snad iob
strukcí. Náhled tento nepovažujeme ani za vážně
míněný ani za neodvolatelný. Za 50 let domohli
jsme se my Čechové bez obstrukce mnohem vět
ších vymožeností, nežli o jakých se kdy Jung
mannovi, Šefaříkovi, Palackému a Riegrovi před
rokem 1848. zdálo. Opevňováním našich posic
hospodářských a národních, prohloubením a do
plněním národní organisace, vážným a důsledným
prováděním hesla svůj k svému, domůžeme se ve
Vídni i proti vůli vládních kruhů více, aežli by
chom docilili úplným osamocením českých po
slanců a zoufalou obstrukcí. Jen hezky rozum do
hrsti! Pakli jsme přes 10 let v Čechách bláznili a
metali politické kozelce, počínejme sí aspoň teď
rozvéžně a moudře. Pakli čeští poslanci šli do
Vídně na konference, aby se na nich informovali
a poctivé právo národa českého tam před vládou
i před Němci znova obhájili, pak je sice lhostejno,
zda-li se konference zdaří čili nic, ale — když
se dle »Podv. Listů« poslanci o disposicích vlády
1 německých stran dobře informovali, pak nesmí
z konferencí statečně utíkat, ale musí tam až do
krajností práva českého národa hájit před ostat
ními podílníky vyrovnávacích konferencí. Němci
by prostě řekli: Čechovéutekli z trucovitosti,
protože se jim nepodařilo prosaditi svůj justament

a jsko beati possidentes — jako šťastní držitelé
nadpráví — vládli by proti nám. Radikálové a
realisté by opět předákům mladočeským vyčetli,
že byla politika jejich naprosto pochybena a že
tito utekli a necbali čéský národ na holičkách,
když bylo s Čechy nejhůře. Ať si poslanci pama
tují výrok krále Jana slepého: Toho bohdá ne
bude, aby Čech z boje utíkal! Nač zoufalou
obstrukci?

Dva učitelé zvolení do sněmu. Do
českého zem. sněmu zvolen řidící učitel z Roztok:
p. Janoušek za Semilsko a Železnobrodsko a
německý učitel Kašper za Trutnovsko. Mlado
český kandidát, p. hostinský Makovec, proti panu
Janouškovi propadl.

Ze schůze poslemců. PoslanecSokol
svaloval ve Vys. Mýtě vinu nezdar české politiky
na poslance Dra. Kaizla a Pacáka, Kaizl prý
vatoupením do ministerstva. Thunova dopustil
se nejosudnější chyby, klub prý mu k pře
vzetí mínisterského portfenillu neradil atd. atd.,
od státního práva poslanci upouští, státoprávní
přesvědčení může prý míti a se ho domáhati
kdo chce, proti novým punktacím není prý od

p ani mezi poslaaci ani v národě českém.nymburské radikální resoluci (z r. 1895) prý
na tento neblahý cislajtánský pokus nikdo ani
nepomyslil. Samostatnosti prý dobudeme jen rázno
stí. Pan Sokol patří k těm poslancům, kteří o
situaci vědí nanejvíš to, co jim některý podvůdce
svěří; ale voličové uznali ho přece za generála
odsoudili »prospěchářskou politiku klubu« a vy
zvalip. Sokola,aby se stejné smýšlejícími
zmladočeského klnbuvystoupilautvo
řil »nový klub poslanců ráznějších«.
Je to věru šlakovité Engel, Pacák, Sokol, vše je
proti klubu, vše je pro ráznou oposici a pro ob
strukci, sč pan dr. Eogel prohlásil obstrukci za
zbraň dvojsečnou a ač ten »kaceiovanýklub=
tvořívlastněti kaceřující a kaceřovanípo
slanci! Je to šlakovitě zamotaná politická mo
tanice. Delegaci českou hájil v neděli v Semilech

u jelen politiky« byly prý proti německéob
strukci inocné vojenské kruhy; jakmile však se u
nás počalo brojit proti armádě, tu prý k zdejším
a zahraničným Němcům a nepřátelské nám vysoké
byrokracii přidaly se též vysoké kruhy vojenské.
Němci toho využitkovali pro sebe již za císařských
manevrů u Čes. Lípy, kde se tvářili velice loyal
ními. Následky té politiky bylo prý propuštění Thuna,
odvolání jazykových nařízení atd. Totiž prý. Pan
dr. Kramář zapomněl, že Chlumecký, Kolomann
Szell a rozhodující kruhy upekly propuštění Thu
novo v Ebunsee a v [schlu již před českými a ko
rutanskýmmi voj. manevry a že Thun z té příčiny
nebyl více k manevrům ani pozván. Pan dr. Kra
mář zapomněl,co prozradil dr. Kaizl, že obojet
nosť a nespolehlivosť poslanců majo
rity byla nejvlastnější příčinou pádu
Thunova. Pan dr, Kramář pravil, že mladočeští
poslanci z ohledu na vysoké kruby opustili od
obstrukce, ale nevysvětlil, proč potom vlastně ob
strukci předem hlásali a také začali? Jaká je to
důslednost? Pročdr. Kramář, Grégr, Engel, Pacák,
Stránský nevarovali lid před protivojenským rumlem
v čas? Proč jej i s »Národními listys tehdy pod
porovali? Pověz ty mně Orynduře, proč tě nyní
svrbí tvoje kůže?! Proč hájil v Semilech dr. Kra
mář napřed upuštění od obstrukce a na konci opět
k ní radil? Kde je tu logika, důslednosť, pevné
vědomí toho, co chceme! Podlehla-li obstrukci
pravice, zvítězí jej pomocí osamotnělí naši po
slanci? Poslanecké schůze činí na nás svou mlha
vostí a zmateností opravdu trapný dojem. Tak
nemluví příslušníci strany, cílů svých vědomé.

"Tržní zprávy.
Z Kyšperka. Příští dobytčí trh bude dne 30.

dubna.
V Arado Králové, dne 14. dabna 1900. 1 hl

pšenice k 13-00—1400, šito k 1070—1140, ječmena
k 820—9-40, oves k 6-60—6-80, proso k 900—950,
vikve k 11'00—1380, hrachu k 15-50—1900, jáhly k
18-00—0-00, krup 16:60—42-00, brarohorů k 400—4440,
jetelového semínka červeného k 9000—112'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00:00—00:00, máku k 3200
olejky k 0'00—0'00, lněného semene k 19'00—24'00,
100 kg. žitných otrub k 12-00, pšenič. otrab k 11*00.
1 kg. másla k 2:00—2*40, 1 kg. sádla vepřového k
1:44—160, tvarohu k 0:28—0*60, 1 vejce 6 h.

pené (E „IELIUNOVÁ“,
1/„ hod jízdy od želez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

Pap Salsona od 10. května do 15. září. <“

Něobyčejng příznivě působící, železitou vodou při
pravovanó slatinné lázně (snalysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga), elektrické lázně o dvou
komorách, korunní jodové solné koupele s boro

vého jehilí léčení pítím, massage atd. Výborněosvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáblých jehličnatých lenů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinojící lázeň. lékař Med.dr. Jos. Pelaněk zPrahy.
Bližší správy podá ředitelství lázní ve Velichov

kácb u Jaroměře.



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Antonín Suchardá,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje +e kn sholovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církovníhojs též shoto
vuje sochy světeů ze dřeva | « kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě oprav e,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobkyvlastnídílny
ručí, jakoži za řádnou práci pří cenách nejmír
nějších, 8 úctou veškerou

Antonin Sucharda.

Př eaa"e" "ee"2

n První sportovní závod— 8č o „P a

« Františka Jiráčka «
a" ve Vysokém Mýtě a
© nabízísvůj hojně zásobený sklad a

a. kol amerických, též premier He- By
we| lical a j. Ojetá kola od 40 K výše. .

.. Ceny báječně levné! © 8

. OpravyM inanna rychlea levně. 
“ František Jiráček. «"COE s9"unaK

dvíkKnepr

Frant. Hlávka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětiení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
správně vyřizuje. Dále se odporučuje k zařizování
vodovodů, splacbovacích zácbodů, sesazování piv
ních tlakostrojů a podobných prací.

Odporušuji též svůj. hojně zásobený sklad
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k iostalatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovuji, správně, levně a se zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za hojnou přízeň
ctěným obecenstvzm mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V blnboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér,

Úplné výbavy nověstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.

Řovolny Sukem
jaro a léto.

Látky na převlečníky, obleky
a dámské žakety ve Velikém

výběru doporučuje za nezvý
Šené ceny

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny a podšivkami

v Hradci Králové.
Zal. 1834.

JAN KALIS

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimni a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
i kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery 
divoké stromy pro stromořadí,

láňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny. Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

C. k. státní medai'í vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonelé jakosti.
Rozpočtyadarma.

»

Jan Horák, :
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a letní ©
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veleJůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Táž na splátky bez zvýšení cen!

AZITT“ Odramímánka: Kotva.

LINIMENT CAPSICI COMP.
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L zRichtrovy lekárny v Praze, |
I uznává se za výborné, bolestí utl

Jící natírání; jest na akladěvevšech |
, lékárnáchza 40 kr, 70 Iz. a lsl)

) Všeobecně oblíbený tento )
4

d

domáociprostředek
*žádej vždy jen v původních láhvích s +
f naší ochrannou známkou „kotvou“ )
k z Richtrovy lékárny, Buď opatrný a «
) přijmi jen láhve 8 touto oobrannou j|F
Í známkou za původní přípravku,

r e RIChIFOv
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4ékárna „U zlatého Iva“ v Praze,n
al

Veliká „spora a důležité pro každého,

© Žádných šlí a řemenů více!
Upotřebte jedině mého druha lékaři doporučené,slepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozluštění otázky jak odetraniti veškerá
obtíže, a nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí 8 rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále přímé, volné a
sdravé držení těla, jakož i vkusné padnutí kalhot a lze

jej vždy lehko ke každým kalhotám npotfebiti, aniš byofliku neb nějaké další úpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalbotám poobdržení 60 kr., 3 kusy al. 1:60

6 kusů al. 3'— zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. S. NOVOTNÝ, Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochvalné úsudky.

Bag“ Humpolecká-ji

SUaKDRA
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 zaaflatelský závod

w Humpolci.
Vsoráy k nahlednutí franko.

ALI ILICA

OOOOO00O0000000006

Nejlepší prášek pro dobyiok,

Barthelovo vápno ploní.
Rus. pat. maz ua kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadio na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M Barthel 4 (o. Vídeň, X,
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

OOOO0000008Fhbh
Světoznámé

Kalovské Karadál]
12 druhů za 2 zl., 26 druhů za 4 £).,100 druhů

za 10 zl a smíšeny 190 za 6 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v poupatech 12

drubů za z zl.

Vysokokmenné růže 2let, šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích, 12 drunů 5 zl. 50 kr.

Růže | m. vysoké 12 kusů zl. 4.—.
Plaokvěté fuksle 1 kus za 8 kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 70 kr. Jiřinky 1 kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.běěbět

Založeno r. 18560.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatníhapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších vócí vykoná se rychlea
našlou se již svécené se stvrzením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod maj může se vykázati četnými pochval.

nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů, moustrancí, ciborií, relikviářů,ládobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Nejsvě

téjší, patenek atd. co nejvíce,



X „Stavební truhlářství.

8 Cepníkyzdarma

Pu
(ex offo)

j| 40 kusů za 80 hal.
nabísí

Biskupská knihtiskárna,

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů oírkovních -v: každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
nměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďeohy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! —Plánya rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Závod založen r. 1878.

Ku zhotovení veškerých |

prací řezbářských
doporučuje 8e

Josefa Soudila,
závod řezbářský

v Hradci Králové,

Rovněž doporučuje ss ku zhotovení jemně

řezaných křížů pro školya domácnosti
jakož i pro kostelyv každém slohu a v pře

sném provedení.

UNP-Cenyvelmimírné.i

Vlastní výroba jemné řesaných křížů.

ME- První česná
specielně na amorická cottageová harmonia zaří

zená továrna

v Hradci Králové,
toho druhu v Rlakousku-Uhersku Jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy se doporučuje
sám. Duleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — Na
splátky od 4 zlatých. | Záruka
pětiletá. - Illustrované cenníky

franko a zdarma.

edálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

JOSEF ŠTEPÁN, |)
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravaje jakož 6 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu soch a veškeré do

oboru toho s ující práce vnejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.
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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.
8 Ceouigy, vzorky, i roucha hotová na ukázku

É se na požádání franko zašlou.

VEBNI

KARR
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A jarnímusetí
nabízíme první zrno z prvního k loňskémo
setí přímo od proslulých pěstitelů kou
pených a vyznamenaných druhů:
Jará pšenice: červenáschlandstedská,

baličská hládká. 100 kg. sa K 20.—.
Ječmen: hanáckýod Proskovce,hanácký

z Lundenburku od Vodičky ze Smržic,
rakouský klenot, švédský Princezka. 110
kg. sa K. 18—.

O ves: Hvineho nejvýnosnější,Bestehornův
nadbytek, švédský Ligovo. 100 kg.K 16—.

Brambory: Angelihoklenot za 100kg.
X 6—. Brambory sklidili jeme 50 mte.
po 1 korci.

Správa velkostatku v Oboře
pošta Ostroměř.

OOO000.

v Čáslavi

AMGE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové bodiay, městské jat

ky v Praze atd. odporučaje se k vyhotovení ©všeho druhu věžních hadin ae zárakou. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

jakost výborná.

OOOOGOOOO000000Sukna
kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V.J. ŠPALEK,
velkozávod

se sulkny a podšívkami
Hradec Králové.

Založeno 1834.
Vzorky se na požádání ochotně ihned zašlou.

„m———
VARHANY

a harmonia všech soustav
provádí firma

Málzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolapůsobení mých
eynů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech etavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepšj
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y
stemu s přesným a lehkým chodem 80 provádí v kaž 6
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejatříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 8e provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

WTangeraá í i

časová novinkapro |

ány na obleky, v mo
Úerní barvě zelenavé.

Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnutí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

S1ivovioil starou 1 litr po 80 kr.
Borovičku pálenouz tatránskýchjalovči

nek, 1 litr 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 1litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do: Praby v
značném množství dováží, nemůše býti a není
coguac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr“ pra
vého prima cognacn stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče 1 zi. 50 kr.

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

Vzorky sasýlají se zdarma a franko.

gWB> Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 2% litrů sleva 15 pro

cent.“i

Oo00000000000000000000
+

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje netivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

* Havico,mřížky a1. d. '
o slohu čisté gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašla na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány u rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod voboru tomto. wm
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„THE GRESHAM“ život a důchody pojišťovací společnost v Londýně.
PT (Založena1848). Vydanýakciovýkapitál L 100.000— — K 2,400.000—.

Velectěnému obecenstva v Hradci Králové a okolí dovolujeme si uctivě oznámiti, že vzdáním se p. m. rady Jul. Ruasa uprásdněné

hlavní jednatelství pro Hradec Králové a okolí
odevzdali jsme panu B, E. Tolmanovi knihkupci tamtéš. Týž jest oprávněn uzavírati pojištěníkaždého druhu na žvot a důchody pro nás,Jakož
1 k všelikému výběru peměs. Doporučujícepána toho P. T. obecenstvuco nejlépe, trváme v plné oddaností

„I 'he Gresham“ 
život a důchody pojišťovací společnost v Londýně; podřiditelství: Praha IL Havlíčkovo náměstí 24.

P. T.
Vzhledem k předchásejícímu prohlášení, dovoluji sobě veleváženémuobecenstvu zdejšímu i okolnímu /

WIS“v pojišťování životním a důchodů “gi
služeb svých co nejuctivějí nabídnouti; zejména nabízím se v příčině té všem velect. pp. úřadníkům, státním i samosprávným, professořům, učitelům,
statkářům, obchodníkům, průmysiníkům a vůbec každému, kdo se na život svůj pojistítí aneb sobě k stáří důchod stálý zabezpečiti chce. —

Výhody, které pojišťovací společnost tato ve všech způsobech poskytuje, netřeba tu zvláště uváděti a jsem ochoten každému a kdykoliv
v úřadovně své, nalezající se v závodě mém bližší vysvětlení podati aneb podrobné prospekty zdarma a franko zaslati.

Zároveňoznamuji,že zastupujitéž „mezinárodní úrazovou ako. pojišťovací společnost ve Wídmi'“ A doporočají
i v tomto směru uctivých slnžeb svých.

Prose velecténě P. T. obecenstvo, aby přízeň, kterouž můj závod přes 80 let tak skvěle vyznamenává i na nový odbor můj laskavě přeneslo,trvám v oddanosti největší
B. E. TOLMAN,

knihkupeo, a hlavní jednatel pojišťovací opolečnosti „TheoGresham“ v Londýně
w Hradoi Králové, velké náměstí č. 26. (vedle lékárny).

Prádlo |Turistky| Výbavy
pro dámy i pány. cyklistickýchpotřeb. pro ne-věsty.
Obrovský výběr novotinek Bohatý výběr Tovární sklad dam. garnitur

kravat, límců, manžet atd. dámských novotinek, nejjemnějších kávových a jidelních,
Kněžské kolárky a náprsenky. sephyrůa cretonůetálobarevných. račníků, kaposníků a 6.d.

OEP>v cenách nejlevnějších doporučuje "JB

klativskýmprádlemStanislav Jirásek. vakénáměstíčs 36 "POYogoAYJBA"Siej

Zahájeníod7.května U Luka
y W |až do konce září.

Štěpná, orličná, poblíže městá za
výhodných podmínek .

Stávajíodr. 1885. se prodají.
Prospektyzašle Bližší sdělí Marie Šaarová

Araběcísprávalázníiknod v Hradci Králové č.rx.

R S
DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřel 1. dubna na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 199.

nově zařízenýa nejlépe zásobený 8

% závod veškarým zbožímozdobným a oalánlrním
Jakož i přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
: Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů.

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Metr Kopal a spol. )0%-JUNESBUNUMU
Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp.redaktor Pramt. Stábi. — [skem bisk. Knihtiskurny v Hradu: úralově,



sty
bily ozimy, pokud tyto nezničily děsné řádící hra
boší. Okresymělnický "kostelecký, nymburský, po

dápendaký, chlumecký: kolínský, přeloučský,pardubeký, ovébradecký a jaroměřský ba i krá
lovédvorský a jiné dlouho pamatovati bedou na
Jetolní záplavy a perodně.

Ne $e poslanci, okresy, obce i

jenotivcdHstaýchk pe saoletnj.daní,
udělenínes p tnýcb,alebezúročnýchpájlek, avšak č sto akce noslibu
jeme si mnoho, poněvaděsněm, co se týká udíle
mi podpor — Hídí se po celá Jéta jistou již ustá
lenou praxí a určitými zásadami. Podpory, které
povolí sněm neb říše, budou naprosto nodostateč
Dé, poněvadž neštěstí stihlo okresy české. Ano,
kdyby povodně řádily v okolí Běly, Ploučnice, Ni
ty, v Karlových Varech neb někde u Vídně nebo
vBulumcích,toby stát našel spíšenějský po
strádatelný milion a mahradil by škody rolnictvu
způsobené. U nás v Čechách platí se i za —
s odpuštěním tak zvané obstrukce, řádně daně, a
dokud se nedají občané vyprodat, dotud nenvěří
ve Vídni, že mezi českými roloíky zmabá se stále
větší bída a že mnobým obcím hrozí fioanční ka
tastrofa.

Podpora s přebytku vyvazovacího fondu 100
neb 200 tisíc, a nezáročitelná půjčka několik set
tislo zlatých tu mnoho nepomůže, neboť brozné a

Bpodivé povodně řádí v polabských obcích každoročo

Čeští poslanci musí ovšem na zemském sně
mu i na říšské radě žádati nesplatné podpory a

, Bertročitelné půjčky, avšak oni musí důrazně žá
dati, aby vláda konečně započala opravdově 8 re
gulací Labe. Posavadní záplatování, kdy se hodí
do některého okresu 20 až 50 tisíc zlatých na

prevení a upevnění labských břebů, naprosto neat
Právě teď žádá vláda ba nejkratší spojení

Vídně s Terstem přes země alpské 200 milionů
Čeští poslanci ať hlasují sice pro tuto položku, ale
současně ať žádají, aby stát žádal za povolení
větší půjčky na regulování Labe. To věčné vytá
Čení se ministrů, že otázka regulace Labenení
ještě „špruchreif“ — že se teď nedá ještě řešiti,
ta nemůže v Čechách nikoho uspokojiti. Snad
větším právem se dá říci, že Vídeň má spojení
s Terstem po dráse Eliščině, že tedy nová dráha
přes Karavanky může ještě déle počkati, než-li
regulace Labe a jeho přítoků. Můžeme páčiti kaž
doroční škody povodněmi Labe a jeho přítoků
spůsobené průměrně na 5 milionů. Tato suma
představuje 4 proc úroky a 1 proc. amortigaci ze
100 milionů zlatých. Dále třeba uvážiti, že kaž
doročně Labé odnese z okresů polabských kašdo
ročně asprň za 5 milionů úrodné prati. Z této

činy nesmí ani země největším obětem se vy
ýbati. Veškeré okresy polabské, veškeré obce

z těchto okresů a hospodářské spolky a besídky
saplavte proto sněm, říšskou radu peticemi, za
brské zregulování Labe! Toť otázka zachování bla
hobytu a existence statisíce obyvatelů v Polabí.

Dobře praví také výbor pro upravení a splav
nění malého Labe ve svém okružníku“

Jednou z nejkrutějších ran. jímiž Polabí, tak
zvaný zlatý prut království Českého téměř každo
ročněstíháno bývá, jsou časté záplavy, povodně —
nenpraveného dosud toku labskóho.

"Zejména část od Jaroměře ku Mělníku, kde
jak zemědělství tak průmysl a obchod na vysokém
stupni vývinu jsou a jež ne zlatým prutem, ale
zlatým dolem království Českého by zvána býti
měla, jest poškozena směrem dvojím a sice země
dělství záplavami a 8 ním úzce souvisící průmysl
a obchod tím, že nemožno jím výrobky své levně
dopravovati na trh světový.

Průmydové závodů polabských od
kázány joos el se dekou dopravu Šelezniční,
čímě zdrošeny jsomre, — vzdor své výtečnéja
kostí nemobos koakurovati na tržištísvěto
vém třeba J se Špatnějšímivýrobky států cizích,
kde vedle drah i hojnost drah vodních,

— rn to dopra prostředků doby
Ký div, že za tchto poměrů nemůže se Po

labí tak rozvimoati,jak by toho
plsou měrou vabledem k své přirozené poloze a
přírodnímu bohatství svému zasluhovalo?

Bolužel, posorovatí jest v šírných krajích
těch ubytek blahobytu obyvatelstva, — ba do
Wonsetlak stávajícíkrise jak zemědělské,tak prů
myslové a obchodal

Zlu tomuto odpomoci, — přeměeští nenpra
venou řeku v tok užitečný, proměniti řeku Labe

Bynístávající„komité pro úpravu a aplav
nění řeky Labe od Jaroměře ku Mělní
ku, v němž zasedají sástapci všech národohospo
dářských odvětví krajin pelsbských.“

Opakajeme proto: Každý jednotlivec každá
zemědělská, živaosteneká, průmyslová a obchodní
korporace, každá obec, každý okres zaplavte tyto

dny nome sněm i vládu důrasaými peticemi zasregulo a sesplavnění Labe.
Každoročně se opakující milionové škody vo

lají pomoc a prorážejí nebesa, musí proto najíti
konečně sluchu a spůmámíu vídeňské vlády a ko
runy. Ve Vídni ať nám ukážou avou lásku skutky
a ne pouze sliby!

Nový spasitel.
Známé jedno přísloví říkává: „Bylo by to

k smíchu, kdyby to nebylo k pláči“. — Napadlo
nám při novém do popředí se draní pana Masa
ryka, dříve Masaříka; evanjelíka, dříve katolíka.
Opravda až k smíchu to jest, kdyby to nebylo
k pláči, když realistický časopis „Čaa“, jakoby
na břiše ležel před modlou, o Masaříkovi v čísle
od 6 března 1900 napaal: „Muž takový byl by
schopen založit nejen stranu, nýbrž i nové
náboženství“ — Bezděkyderouse člověkudo
úst slova z ovanjelia: Kým sebe samého činíš?

Náboženství pravé, bezpečné a povinné ne
může založiti žádný člověk, třebas by desetkrát
byl profersorem na vysokých školách. Náboženství
jest tot.ž dle svatého Augustina poznání a ctění
Boha. V ctění Boha jest zabrnuto poslouchání
(pluční zákonů) Boha a milování ho.

Tak tedy nejprv poznání Boha. — Boha
nepoználi bez bludů a bezpečně o mnobo větší
modrci, nežli je pan Masařík. Jeden z největších
a nejšlechetnějších filosofů pohanských umíraje
pravil: V pochybnostech jsem žil a v nejistotě

umírám. A jiný: Všecko jet nejisto, kéž by někdo z bohů přišel a poučil nás. — A tak ani pan
Masařík nedodá nikomu j.stoty, že jeho bůb jest
ten pravý, že Bůh je tallový, jak o něm učí pan
Masařík. — Dnes ma několik lidí přisvědčí, a
zítra přijdou jiní a budou hlásat zamejiného bo
ha. Tak to dělají filosofové po všechy věky. Bez
pečného poznání Boha není 8 to ani „muž takový“
jako je pan Masařík podati. — A tak je to i
8 druhou věcí — totiř se ctěním Boha. Jakým
způsobem Bůh má a chce býti ctěn, to nemůže
předpisovati pan Masařík. Přikazovati něco, jakoby
to přikazoval Bůb, nemůže zase žádný člověk,
schází tomu —- oprávněnost. Prostenárodní odpo
věď v tom ohledu zní: Od tebe si poroučeti ne
dám. I když člověk věří, še jest něco příkazem
Božím, bránívá se tomu a odporuje naše vůle a
tu přichází pan Masařík a myslí, že jeho příka
sům lidé odporovati nebudou? Věru — k smíchu
a pláči spolu -- je to 8 panem profesorem.

A že žádný pan professor bezpečně a zá
vazně náboženství blásati nemůže, právě proto
řekl lepší filosof, než je pan Masařík: Kéž by ně
kdo s bůry přišel! — A proto jest křesťanství jen
důsledkem pravé filosofie, když praví, še přišel
Syn Boží a poučil nás a náboženství založil. —
Ovšem musel to dokásati. Bylaťzajisté opráv
věna námitka: Kým sebe samého činíš? — A
právě v předešlém velkonočním článku jsme na

ten důkaz akásali. — Je to nepopíratelná děje
plsná událost— z mrtvých vatání Páně.

A jsme tudíš panu Masaříkovi tou radou,
aby se dal akřižovati a pak z mrtvých vstal. Již
s tím okřižováním by to šlo těžce a to proto, že
to „moc bolí“, a pak pana Masaříka by židé na
kříži míti nechtěli. Ještě bůře by to pak šlo s tím
z mrtvých vstáním. Do jakých nesmyulů zabředne
tedy člověk, pouštíli se do dělání náboženství.
A voláme ještě jednou pamu professorovi vstříc:
Kým sebe samého činíš?

K náboženství patří totiž ještě jedna pře
důležitá otázka. Prohodil ji jednou před žáky svý
mi filosof Sokrates a zněla: Kterak možno dosáh
meuti odpuštění vin? — A nikdo ze žáků nevěděl,
asi Sokrates sám. A doložil přepamátná slova:
Vina jest urážkou bytosti neskončené; i nevím, co
by (obmezený) konečný tvor mohl na zahlazení
její Božatvu ji rovného podati? Jen Bóh koná
činy ceny neskoučené. — A hlel Co filosof
důsledným myšlením žádal, to se shledává v kře=
sťanství, ukazujíc se opět jako důsledek zdravé fi
losofie. Dle něho Bůh nekonečný spojuje se v jed
nu osobnost s člověkem. Člověkem se stává, aby
mohl trpěti za vinu, Bohem jest, aby jeho vinu
emiřující syn rovnal se jí cenou a byl meko
nečným.

Jak to ale pan Masařík navlékne s tím za
hlazením víny, to ovšem ještě neřekl — ale ať
mluví, co chce, vše jest a bude člověku se zdra
vým rozumem k smíchu a pláči.

Pane professore! Co se týká náboženství, tu
je svět na vždy dobře opatřen. Neračte se v tom
ohledu namáhati. Ale jako dobrý přítel Vám ra
dím: Pokořte se v modlitbě vroucí před Všemo
houcím a neustávaje jej o přispění jeho prositi,
štadujte pilně křesťanství, počna od jeho filosofie.
Pak poznáte, že jste ubohý smrtelník, jako jiní,
pak pocítíte, že potřebujete odpuštění vinivy,
poznáte, že ho nedosáhnete, leč skrze Boha člo
věka — a budete zase křesťanem. A budete-li
užívati logiky, dospějete k přesvědčení, že všem
požadavkům vědy a logiky odolá jen katolické
křesťanství Poznáte svůj mam, dle něhož jste 8e
činil prorokem nové doby (jak o tom váš Čas píše),
a že nejlepší ze všeho jest to, od čeho jste od
padl a čemu vás učila — vaše moravská ma
tička.

Jestli však panu professorovi náboženstvím
není poznání a ctění Boha, ale humanita — lidu
milnost — tak se mu osmělujeme říci, že lidu
milnost jest jen jedním příkazem náboženství, ale
ne náboženstvím. Pak by to byla jen hra se slo
vy. Pak by to bylo beznábože nství. Pak ale
af „Čas“ nemluví o novém náboženství, jež pan
Masařík zavésti hodlá, nýbrž ať otovřeně řekne,
že ua místo ctění Boha chce zavésti ctě
ní člověka. A to bude aspoň poctivá řeč, ale
ovšem náboženství to nebude.

Ale pan Masaříkzaložil též novou stra
nu. Stranami jeme v ubohém národě našem zajisté
dostatečné opatření a nemusel 8e pan Masařík na
máhati.

Strana páně Masaříkovanechce státní
právo naše. A při tom 86 nazvala stranou lido
vou! Není nic lidovějšího u nás, než „korunovace“.
Zrovna za hrdlo beře a nůž do srdce našeho lidu
a všech nás vráží, kdo nám tuhle naději z duše
vyrrati chce. Výkřik nevole z převeliké většiny
národa i lidu, to bude odpovědí panu Masaříkovi
za jeho obmýšlené takovéhle spasení národa. So
cialisté a židé, rozliční sobci hledající peníze a
povýšení ovšem se dají k straně té naverbovati,
ale ti jsou vše, jeu ne naším lidem. Kdo z Víd
ně anebo od Vídně něco čeká, at si jde
s p. Masaříkem! Národ český ve svém celku
bledí k matičce Praze! Tam je jeho slavná minu
lost, tam je naděje v jeho budoucnost. Jsme ovšem
taky Rakušany, to jest chceme ve spolku 8 ra
kouskými národy v jistém potřebném, ale volném
svazku trvati. Jeme ale lid královský. A kdo
mluví o vzdání se naděje v znovuzřízení království
českého, ten ať se nenazývá stranou lidovou.

Vídeňskou stranou se nasvete páni, to bude
pravda, ale "*lovou nejste. — A slyšeli jsm>, že
obrance ži:1 pan Masařík při zakládání strany
avé viděl kolem sebe professory a pastory. Židov



dvakrát týčně sasedá, ochotně vyřizuje dotasy a při
hlášky, obratem pošty na pořádání zasýlá přihlašo
vací archy a programy výstavy. Podmínky pánůmvy
stavovatelům číněné jsou tak mírné, že i v tomto
eměru je vystavování výhodným. Výstava — jak známo
— sahájena bude řada historických a lidových slev
nostní, denní koncerty a růsné zábavy. Výstaviště
bude osvětleno olektricky. Upozorňujeme tudíž opětně
na zajímavý výstavní projekt Kutnohorska naši ve
fejnost, zvláště pak ty, dos vystavovati hodlají. Při
hlášky pánů vystavovatelů ve vlastním jich sájma
buďteš tedy učiněny co nejdříve,

Neobyčejné dojmice. Rolnické společné
mlékárny na Moravě prospívají utěšeně. Máslo čájové
vyvážejí do Vídně, do Prahy, do různých průmyslových
míst a do Němec, chutné sýry rovněž. Odpadků pou
šívají rolníci jednak k dělání tvarobu, jednak ke kr
mení prasat, které řezníci na Hané uilně do Praby i
jinam vyvážejí. Zřízení mlékéren má za následek též
účelnější krmení dobytka. Tak bylo redaktoru Obnovy
v Mezicích u Litovle sděleno, že malorolník Frant.
Pápica č. 7. v Mezicích má 4 dojnice, které dají
průměrně ročně přes 4000 litrů mléka. Dojnice jso.
smíšenci kravařsko bernští. Nejvíce dejí dojnice denně
až 25 litrů mléka. Pan Pápica krmí svůj dobytek va
řenými řízky, řepau a zemáky, olejovými kotouči a
šrotem maštěnými atd. Nečíteje mléko upotřebené v
rolnické své domácnosti, odvedl p. Pápica v loni do
mesické mlékárny 17.500 litrů mléka; za mléko dostal
742 11. BO kr. (za litr přes 4!/, kr.), odpadky upo
třebil v domácnosti. Může-lí malý rolník tržiti za mléko
měsíčně přes 100 sl. od 4 dojnic a spotfebovati mimo
to množství mléka v domácno:ti, je to zajisté vzorný
úspěch. V malé obci Mezicích zpracoje místní pěkně
vystavená mlékárna denně na 1900 litrů mléka. Ře
ditelem jejím je rolník p. Veselý.

Rolmické lihovary na Meravě. Rolníci
z Litovelska a Unčovská zřísují ai velký lihovar na
lisované droždí v Litovli, Rolníci ze Zábřežska, Po
střelmovska a Šomperska zřizají si bospodářský liho
var v pokročilé obci postřelmovské,

© frankování dopisů přineslijsme sice
obšírný článek v čísle 1. Obnovy t. r., upozorňujeme
však na toto: Pohledové lístky možno posílati
pod tříhaléřovou známkou (na místě 6 h), jsou-li vý
slovně označeny jako tikopis, jinak musil by jejich
příjemce platit 14 h pokuty za nedostatečnou franka
turu. Musí totiž slovo „Korrespondenční lístek“ pře
škrtnato býti a nad tímto nadepsáno „tiskopis“, a na
takovýto lístek možno pak mimo adresy až pět slov

připasli, více však nikoli, sice přestával by tento býtitiskopisem. Možno tedy na př napsati: „Šťastně při
jel. Srdečný pozdrav. Karel.“ Místo a datum značí po
t. razítko. Portona dopisy do cizozemska, Od 1. dubna
t. r. obnáší porto na jednoduché dopisy z Rakouska
do Německa zasílané až do váhy 20 gramů 10 haléřů
dříve měla váha dopisů obnášeti pouze 15 gr). —
ři té příležitosti dlužno upozorniti, še od 1. ledna

t. r. bylo zvýšeno porto na dopisy po císozemska za
sflané (vyjma Německo, Srsko a ČerouHoru) na 45
haléřů za každých 15 gramů. Taxa pro dopisy do

rbska obnáší 16haléřů za každých 156gr. a pro
rnou Horu 10 baléřů za každých 15 gramů.

Ze Lhoty de Lhoty u Kolína. Dopi
sovateli „Lab. Proudů“ radíme, aby poslal oprávu re
dakci „Obnovy“, když dopis náš o poměrech v obci
není poctivý a s pravdou a aby neužíval slov: ha
nebný, nestydatý, štváčetví, trpasličí zákrsek a p.,
když tak osvícený a vzdělaný je, takové jednání ne
srovnává se 8 „čistým“ evangeliem. Lež jest, že v „Ob
nově“ často Palackého a Havlíčka hans se kyda na

opsk Obnova“ cituje často Frant. Palackého i Korlavlíčka na doklad správnosti svého tvrzení. Citáty
s těchto spisů felšují a nesprávně vykládají evange
líci a tak zvaní svobodomyslní. Vy rozamíte pokoji
a snášenlivosti v obci takhle: Nepatrná menšina hel
vitů a šidů ať panuje a ohromná většina katolíků af
mlčí! Nezaslouženon věru chválu vzdáváte našema
dp. faráři, že se neštítí helvitů a že prý měl při vol
ách obecních v Ohařích za spojence helvity a židy:

tito museli podrobiti se organiseci katolické proti
straně belv. starosty Novotného pro pořádekv obcia
voliti v I. sboru vesměs členy jednoty katolické kdežto
Vy v potutváři se namaháte, abychom my —většina
— podrobilise nepatrné menšině protestantsko-šidov
ské. To je jiné kafé. — Milý p. starosto! Ty školy,

jaké máte "v máme i my a hlas Váš platí tolik,
jsko blas pp. Ješka,Součků atd.; těmi kantorsky usmoenými dopisy v protižidovských „Prondech“ se moc
neblýskejte, vyplaví Vás, až seznají, že držíte se židem
na úkor svého svuvěrce, majitele druhého hostince,

kdo mnoho nájemců vydrželo od Štědrého večera donoc.

Od Sázavy z Dolne-Královicka. Jaro
savítalo k nám s celou svou pohodou tak dlonbo do
prošovanou a touženou. Bohužel, že v poměrech na
Šick není ani dosud jiskřičky naděje něčeho lepšího.
Naopaz věcí jdou čím dále tím hůře. Posledně opět
jedna blíská obec důvěřivostí přílišnou v poctivost
panstva přišla o značný svůj prospěch. Jednalo se
zase o honitbu. Páni promíchali pozemky tak, že ne
dbajíc branic katastrálních roztrhali obecní pozemky
v enklavu a když obec rekurovala, namlavili jejímn
předáku, aby nikam nejezdil a o spor se nestaral a
tak výsledkem byla prohra. Občané však odhodlání
jsou celou zálošitost přivésti na veřejnost ústy po
slance Bartáku. Rok letošní v letě má nám přinésti
leckteré slony v našem kraji. V panenskou krajinu
naší uhoditi mají motyky k prvé tepně nového života
ku dráze. Už také spekulanti prohlížejí břehy Sézav
ské a leckteří majitelé usedlosti u řeky a mlynáři
mají nabídky na odprodej vlastnictví svých. Bohužel
jest to opět kapitál cizí, který se sem dere. ký
nemá chuti, ač není výhodnějšího místa nad krajinu

Posázavskou, plnou přírodního bohatství a Incinýchpracovních sil. Škoda, če není mužů, kteří by cho
pili se myšlenky svépomoci a soustředili sfly své sem
v nejhlubší útroby české země, aby císák jich nevyssál.
Po tom však marná touha dosaváde.

Z Kostelce u Chrasti. ;Pronás,odnás.)
Vzdělance naní
mě, jakož i politické její zařízení, mocně působí na
kultura obyvatelstva tu usedlého, zaviňajíc vývin,
roskvět neb klesání, úpadek její. Rozkvět tedy měst,
obcí, států zajisté jen těmto Činitelům můše povděčen
býti. Interea kžití šťastnému, spořádanému, jeví kaž
dý jedinec, ovšem jen do té meze a míry, pokud Špat
ným příkladem neb plným nesdarem v budoucnost
lepší k resignaci a tuposti oddati se odsouzen nebyl.
Není tudiž rozšafno nad pokleslostí jiných jen rame
noma pokrčiti, laciným vtipem humor živiti a netu
šenost situace jejích jen na účet slomyslnosti a své
volnosti lidské přisuzuvati . . . . Znalost psychologi
ckých pochodů, jakož i poměrůgeografických. pouča
je nás zhusta o jiném. Známyjeou jednotlivci i apo
ečnosti, které porušeností mravní a dekadencí hospo

dářskou stali se pověstnými. A ejhle, radikální směna
poměrů v tep života ssaahojících, způsobila ( radikální
obrat k spořádanosti, pokročilosti a tedy i obrat
k hmotnéma blahu. Do dnešního dne obec kostelecká,
rozložena jsouc na svahu rokliny, na půdě těžké, jí
lovité, odtržena byvši od světa, bez cest a silnic, ží
vořila přirozeně bídně v mravním i hmotném ohledu
a byla v pravdě vzorem, jskou by žádná česká obec
dnes již býti neměla. Smutná doba tato, doba mrav
ního úpadku i hmotného, doufáme pevuě, že patří
snad již spíše minulosti, dojista ne pak budoucností.
Blíská budoucnost ukáže, jakých neocenitelných zá
sluh získali si oni mužové, kteří veškerou silou svou

řičinili se, aby zamýšlené spojení silniční vedeno
bylo obcemi dobrodiní tohoto dosud postrádajícími.

Jména jejich sáslužně zapsána budou na čistý list
kniby pamětní. — Od skutku tohoto čekáme radostné
vzkříšení, ješ hlásně přivoláváme ... . O vzkříšení
mluvíce, nemůžeme mlčením pominouti důležitou udá
lost vniterní, radostného vzkříšení, jež roku letošního
jsme e pocity oblažujícími zažili. — Příčinou toho
byl důstojně opravený vnitřek kostelíčka načeho, kte
rý po dlouhou řada let smilování se dovolával, Po
pelkou jsa v pravém toho slova smyslu. — Upřímnou
tuto tužbu v skutek, za přispění Jeho Biskupské Mi
losti, pečlivého arcipastýře, jakož i za schvalování
stařičkého p. děkana místního, a jmenovitě pak obě
tavostí, uznání hodnou všech kulatorníků uvedl dů
atojný p. p Václav Nepokoj, horlivý kněs církevní,
osdobiv chrám krásnýma dvéma oltáři, (hlavní poří
zen nákladem záduší), Božím brobem a veškerým ob
novením vnitřním a to tak ladným způsobem, že ko
stelíček náš, tato Popelka drabdy, dneshrději témě
pozvédá, ba závoditi může s jinými, neb dokonce jim
vzorem býti v harmonickém vyzdobení. Velebné pís
ně, 'právě reformou zavedené), budeme, dá Bůh, srd
cem vroucněji, nadšeněji prozpěvovati a na milosrden
ství Boší i na ardcelidské způsobemúčinnějším pů
sobiti, aby vskříšení, jež letos tak radostně jsme
oslavovali, stalo se nám vzkříšením dobra a požehnání
v budoucnosti.

Z Modletíma u Chotěboře.Radostnou a pro
všecko okolí naše dojemnou událost jest mi sděliti.
Dne 31. dubna vykonán byl ve farním chrámu našem
av. křest nad žákem hosp. školy Ad. Liebermanem
dosud náboženství mojšíšského, synem váženého ná
jemce dvora Lipky p. i. Liebermanem. Událost tato
byla tím radostnější, še jí na novo osvědčila se šlo
chetnost této rodiny, která jest dobroditelkou nema.
lou všeho okolí. P. farář Miffek vykonal obřady ty
8 nemalým pohnutím, neboť vzrostlý a dospělý kate
chamen přijímal svátost křtu s příkladnou zbožností
a vroucím přesvědčením. - V neděli dne 22. konala
se schůze rolnictva, při níž usneseno bylo zalošiti
pro farnost Modletínskou záložna Raiffeisenovo. Vzác
nou myšlenka tuto p. farářem projevenouvážně po

zní s jakou aetkala se při svém založení setkávati se
bude i při svém trvání. Přejeme jí mnoho zdaru.

Z Golě. Jemíkova. Obecenstvonaše v po
slední době pobouřeno bylo opět aférou Hilanerovou.
Dle došlých zpráv podala jiš fakulta lékařská v Pra
ze dobrozdání savéo nálezu lékařů Polenských a tak
počíná nové vyšetřování. Řada svědků volána jest
i od nás a všecko béře se ze základu znova. Zacho
vává se však o výsledcích přísné mlčení. „Rad.Listy“
oznamují, že výsledek bude sensační. Také v Polné
se děje výslech svědků — i těch, kteří před prvním
přelíčením se ke svědectví hlásili, ale slyšení nebylí.

Ze Zehumě. Vetoapíš-li do našeho chrámu
sv. Gothárda, tu oku tvému labodí nebývala, velebná
výzdoba svatyně. Nejprve upřeš zajisté pohled Svůj
na novon dlažbu cementovou, která v presbytáři na
útraty dp. faráře provedena byla firmou B. Tokara z
Kolíne, v lodi pak osvědčeným podnikatelem Josefem
Dršatou z Poděbrad | Náklad na dlažbu v lodi chrá
mové ubražen ze sbírky osadníku žebuňekých, dob
šických, libňoveských a dománovických, kterou vŽe
huní vykonal kaplan, v ostatních obcích duchovní
správce. Větší částky věnovali p. t. továrna libňoveska
100 koran, pan Alois Václavík, mlynář ze Žehuně 30
koran a co se nedostávalo věnoval sám farář. Hlavní
oltář ozdoben péčí a nákladem duchovní eprávy pře
krásnými růšemi, zhotovenými výrobnou růžencovou
v Praze, V poslední době zvláště získal hlavní oltář
mnoho dobrodinců, mesi nimiž hlavně vynikly: vele
ctěná choť zemřelého administrátora panství chlamec
kého Aona Mezancová, jakož i epanilomyslná choť p.
MUDr. A. Hlineckého z Rakovníka Antonie Hlinecká,
které darovaly jedna krásné, pracně vyšívané anti
pendium a druhá mimo jiné vkusné polštářky, dále i
velectěná Vilma Václavíková, která se epanilomyslnými
dceruškami Liduškou a Mařenkoa často nejen hlavní
oltář, ale i chrám častými dary poctívají. Schránka
posvátných rouch v posledníchletech nabyla nevida
ného lesku. I kasatelně dostalo se dobrodince vldůst.
psnu faráři, který ze svých úspor dal ji pozlatiti a
oštaficirovati známou firmou Jos. Kieslicha s Králové
Hradce. Příkladu tohoto následovala i počestná obec
žehuňska, která na obecní útraty dala opraviti sochu
av. Jana Nepomackého u parku. A tak vyzdobena jak
osada, tak zvláště kostelíček žebuňský opravdu dů
stojně a zajisté výzdobou touto bude velice napomá
hati k větší zbožnosti věřících, kteří milerádi v něm
prodlévají. — Všeho zdaru přejemetéž sv. missii, kterou

u nás od 29. dubna do 8. května konati badon vdpp.
00. Redemptoristé od av. Kajetána vPraze, na kte
réšto horlivé a výmluvné kasatele se lid náš upřímné
těší, přijímaje při tom vděčné jejich působení v roce
1871. Farní naše osada přijme věhlasné kasatele s ote
vřenon náručí a očekává od nich, še velice přispějí k
mravnímu povenešení našeho lidn. .

Z Kyšperka. Příštídobytčítrh velikonoční
v Kyšperka, okresu Žambereckého odbývati se bude
dne 30. dubna 1900. Před rokem dne 17. dabna ne
tento trh přihnáno bylo: 18 volů, 7 býků, 181 krav,

po dlovic, 50 telat, 25.kos, 160 selat, úbrnem 840uců.

Ze Šepot. Jednota kat. jínochů a mužů pro
Sopoty a okolí uspořádala v pondělí velikonočnív
Pudmoklanech ve farnosti studenecké veřejnou echůsi.
Veškeré místnosti sála hostince p.Skoksna byly pře
pločny. Schůzi zahájil sopotský duchovní správce, na
češ promlnvil p. Ant. Drápalík stud. filosofie na uni
versitě pražské o smutných poměrech nábožensko
mravních před Kristem a jak potom učením svým
Kristus svět obšťastníl. Nynější pokleslost nastala
opět tím, že přečetní lidé se učením Kristovým neřídí,
že sobectví jejich činí svět nespokojeným. Víranedá
se nahraditi vědou, třeba protok víře se opět vrátiti,
dle ní žíti a dle hesla svůj k svému“ všecko kato
lické podporovati. Přednáška tato poučná se velice“
bila. Na to promluvil dp. Ferd. Vlček, farář v Nové
Vsi o obilních akladištích, o jich původu, účelu a vý
snamu, připomenul veškerá v ohledu tom vydaná zá
konitá nařízení a ukázal, jaké blahodárné účinky by
vzešly pro rolníky zdejšího okresu, kdyby i na Cho
těbořsku obilní skladiště zřízeno bylo. Že tuto pou
tavou, časovou, mnohdy i zdravým humorem kořeně
nou řeč jeho přítomní pozorně vyslechli a za ni

tleskem neskrblili, není třeba ani připomínati. Ku
Konci přijata byla následující resoluce: „My rolníci
dne 16. dubna 1900 na veřejné uchůzi v Podmokla
nech shromáždění žádáme al. sněm královatví Českého,
aby se usnesl o zákoně nacených obilních skladišť,
protože dosavádní organisace svobodná nemá pro rol
nictvo znatelných výsledků. — Na to rozdáno bylo
mesi přítomné veliké množství brožur, z nichž mnohé
k účelu tomu darovalo Družatvo Vlast, a potom před
nášeli někteří členové a příznivci naší jednoty žer
tovné básně, solové i dramatické výstupy, jež přítomné
mile pobavily. — Potěšilo nás, že se suhůze naší zů
častníl dp. farář studenecký, vp. chotěbořský a ně

BE členové bratrské jednoty kruoemburské. „ZdařBůh !“

Z Ublířských Jamovie. Jakébylotěšení
na nově vystavenou dráhu Kolín-Cerčany. A ble stalo
se jako bývá v šivotě. Cím více těšení tím větší skla
mání. Přinesl nám je uveřejněný jízdní pošádek. Ře
ditelstve státních drah v Praze atlačilo naší dráhu na
úroveň nějaké lokálky. Dle něho mají jezditi dva vlaky
denně tam a zpět, Prvý vyjížděti bude z Kolína ráno
v 10 hod. 10 min. a odpoledne v 6 hod. 30 min. Do
Rataj na poslední dosud štaci přijede prvý ve 12hod.
80 min. v poledne a druhý v 7 hod. 50 min. večer.
Zpět pak z Rataj do Kolína prvý v 6 hod. 30 min

o a drahý ve 2 hod. odpol. Do Kolína přijedou
prvý v 7 hod. 40 min. ráno, drahý ve 4 hod. 30 m.
odpoledne. Těšili jsme se, že kraj náš obživne výlet
níky a podobnými, ale takhle každý musil by dělati
nocleh a bude tam dříve i pěšky. Jeví se v tom pří
seň vysokých krohů k nám čecháčkům. Kde mohou,
skrátí nás. Doufáme, že rozhodující interessenti postaví
se proti této libovůli a postaví se na obrana obecenstva.

Ze Zbraslavíe. Známajest našemučtenář
stvu loneká událost vyvolaná jedním synem zdejšího
[sraele, který přivlastnil si cizího kohouta a tak po
ekytl vděčnou 'átku lidovému homora, který zvěčnil
ji popšvky, říkadly a pak valem se šířícím „kokrháním“.

Stalo se to loni o Velikonocích. Letospřispěl k ošivení toho obchodník B.Š, který vyvolal nemalý roz
racb svým pánovitým a besohledným vystoupením
proti jednomu z křesťanských hochů, jenž spolu a ji

nými šel ztrestati jeho učeníka,že jim nadával „křesťanských paů.“ Zaskočil si ho totiš a vtabl ho tmavé
síně chtěje ho zbíti. Hoch ale dal se do křiku: „Po
mozte, šid mne chce košerorat“, na křik ten aběhli
ne sousedé a žid musil utéci a skrýti se. Hoch pak
byl osvobozen. Myslíme, že by příslušně osoby měly
zakročiti, aby předněnebyla mládež židovskými klaky
provokována a pak stane-li se podobného cosi, aby
místo svépomoci užito bylo cesty policejní. Žida mělo
by se připomenoati, že, má-li cosi proti nesbedům,

má přílešitost na jiném místě dožadovati se potrestánía ne sám bezobledně chápati se trestu. V době naší
bestoho tak dost pobouřenéjednání podobné jenom
masl se odsonditi. Jest to přilévání oleje do plamene.

Z Kostelce m. ©. Drahá výstevka prací
učednických apojená s výstavou prací pokračovací
školy průmyslové pořádána bude dne 49. dabna 1900
v místnostech měšťanské školy v Kostelci n. O. Přá
telé řemesel a průmyslu svou se k návětěvě této dru
hé výstavky co nejčetněji.

Z Nov. Bydsova. Hospodářskédružstvo
v Novém Bydžově, zapsané společenstvo s ručením
obmezeným konati bude v neděli dne 29. dubna 1900
o 9. bod. dopoledne výroční valnon hromadu v míst
nostech hospod. školy. Rokovací pořádek: 1) Zpráva
fiditeletva o činnosti dražetva za rok 1899. 2) Výroční
účty družstva sa rok 1899. 3) Z-ráva rady domorčí,
4) Volba: a) jednatele na sbývající dvě léta, b) pěti

členů el dozorčí ne jeden rok, c) dvou rovisorůúč.ů za rok 1900. 5! Návrh na doplní stanov. 6) Volné
návrhy a dotazy. Z účtů pokladničního vyjímáme: Za
prodané zboší v ukončeném právě roku strženo al.
82.06446. Jmění spolku obnáší sl. 23.487-49 a sice:
Hotcvost pokladniční zl. 4.266*06, pohledávky za vě
řiteli zl. 12.421-18, nezaplacené úroky sl. 2896-08,růsné
inventární předměty sl. 27439, zásoba zboží koncem
roku 1899 sl. 6098-63 a nábrady věřitelů zl. 15016.
Naproti tomu dluhuje spolek členům eávodních podílů
s úroky sl. 2516-25. Hosp. záložně zálohy sl. 8650—,
pohledávek věřitelů zl. 11.717-86, resservnímu fondu
sl. 185,04 a fondu možných strát sl. 909.94,



Jak pokračuje úprava Labe?
Rozumné bospodářetví vodní znamená roz

květ země, zanedbání jeho však pustoší krajinu s
ožebračoje lid. Rozumným upravením vod, jich
vzodmatím následkem zřízení jezů a jich rozvá
děním pomocí zavodňovacích a zavlažovacích ka
nálů, stok s čerpadel proměněno ústí a poříčí in
dické řekyGanga. egyptského Nilo a jiných
vod v požehnané, úrodné krajioy. Maurové pro
měnili v 8 až v 15 století Španělsko v luzný
ráj, zanedbáním všsk vodního hospodářetví v po
zdějších stoletích proměněno Španělsko v pustou,
vypráblou krejinu. Kvetoucí za římských dob Dal
macie bonosí se dnes jen svými holými stráněmi
a pustými skaliskami. Jen údolička připomínají,
z daleka dávnou úrodu země. Průplavům svým
děkuje Anglie rozmach svého průmyslu a ob
ehodu, průplavy a řeky dopravovaly tam velmi
záhy výrobky bohatých ložisk uhlí, železa, cínu
ze voitř země k moři. Hollandeko a Belgie
děkují svým splavným a zavodňovacím i odvod
ňovacím průplavům rovněž rozkvět svého obchodu,
průmyslu, polařství, sahradnictví, lnkařství a do
bytkářetví, mlékařetví a sýrařství. Francousi
věnovali v posledních třech stoletích milliardy na
svelobení svého vodního hospodářetví, spojili řeky
ústící do Středozemního moře s řekami, ústícími
do zálivu Biekayského, moře atlantického i kanálu
la Manškébo. Německo sooží se dohoniti Fran
cii, v poslední době zřídilo celou řadu velkých
průplavů a dues má již eplavných řek a kanálů
vdélce více než 11.000 kilometrů. Naše Rakou
sko Uhersko však pořádještě pokulhává. Místy
upraven Danaj, mlsty Tieza, upravena Vltava od
Prahy do Mělníka a Labe od Mělníka k Úatí.
Úprava Labe od. Mělníka k Pardubicím a odtud
ku Králové Hradci a k Jaroměři jest pořad ještě

nehorova a splavným je Malé Labe jen pro vorya pltě.

P Od r. 1876—1895 bylo naše Polabí 26krát
saplaveno, r. 1876 trvala jarní záplava 42 dní, r.
1883 opakovaly se letní záplavy 3krát, r. 1890 a
1894 způsobila labská záplava pravé spousty, lu
ka.a role v šíří 2 až 3 kilometrů byly zatopeny
a letos se záplavy dkrát až Gkrát opakovaly, zai
čily ozimy, znemožnily brzké zasetí jařin. Bohu
žel zátopy polabské objevují se nejvíce v době
vegetační, kdy plodiny polní a luční v nejlepším
vzrůstu ge nalózají. Bývá tedy řeka, jež přináší
jinde požehnání „Zlatému pratu“ krutou metlou,
zauášejíc na místě odp'avené ornice pozemky po
břežní štěrkem a pískem. V obvodu záplavy lze
možno páčiti roční škody oa 7 až 8 mil. zlatých.

Příčina téměř každoročních zátop jest ne
upravenost a klikatost břehů, 14 masivních jezů,
které rychlý odtok vody zdržují a pak i úzké ře
číště, na př. u Labské Týnice a Kolína. Labské
vody zduje také rychlý přítok vod horských a po
bočných přítoků a řek při rychlém tání. Čtvrtina
dělky Labské trati leží v ostrých zakřiveninách,
jež zdouvejí voda až na Ó km vzhůra, hydrauli
cké vzdmutí jde však ještě dále.

Český sněm usnesl se již 16. října 1884,

s Labe od Mělníka po KrálovéHradec bylo regulováno a splavným učiněno hledíc jak k potře.
bám zemědělství, tak průmyslu, obchodu a veřej
né popravy. Úpravařeky nespočívá pouze v od
říznutí nekolika zakřivenín, upravení a upevnění
břebů jich vydlážděním a odrněním, ale též v pro
hloubení řečiště, v umožnění plavby vorů a lodí
a náklady. Počítá se, že vodní dráhou dopravovalo
by se surovin, polosyrovin a tovarů asi 30 mil.
metr. centů a že bydoprava tohoto zboží byla
aspoň o 2 miliony levnější než li na drahách.

Methodon kanalisační obdrží dno řeky pev
né praby, jež na snížení a vyrovnání řečiště bu
dou blabodárně působiti. Pak dlužno odatranit

vým massivní jezy a nahraditi je jezy pohyblimi.

Regulace a kanalisace Labe masí býti pro
vedeny současně. Potom teprve přijde k platnost
též regulace a melivrace přítoků Labských.

Žemě r. 1888 vyslovila ochotu přispěti k upra

nn StředníhoLabe čtyřmi desetinami celého náu.
Zahrazování bystřin na vrchovišti Labe a

přítoků, salesňování a osóvání holýct strání, zři
zování nádržek na vbodných místech údolních mají

Kc uplavňovací doplniti k souladnému hydro
iokémn enpamětním svém spisu napsal p.ioženýr

Kafan p psal p ýžitek, klerý + činnosti takové vyplyne,
. shledáváme: "PT

1. v upravení dosnd zdivočilého, neurovna
ného toku řeky, v ochraně břehů, ve snížení zhoub
ných povodní, v udržení spodních vod podél řeky
na jistě výši, v možnosti regulování hladiny říční
vůči stálé fnktuaci v množství vody až do jistých,
přípustných mezí, kdy potom nutno jezy sklopiti;
v usnadoční závlaby a odvodňování půdy, tedy ve
svýšení cen pozemků v údolí Labském.

Snížením povodní o O5—0'6 m, kterého bu

de pracemi těmi docíleno, vyjdou ze záplavy dvě
třetiny satopené plochy, jež ve 113katastrálních
obcích o výměře 78.000 hektarů v celku 18.000
hektarů obnáší;

9. v umožnění úpravy přítoků Labských a
meliorace v údolích jejich;

8. v zlevnění dopravy vůči vozbě železniční
nejméně o polovina obnosu při zboží hromadném,
tedy v levném přivážení hnojiva a odvážšení plo
din hospodářských, rozmnožení a zmohotnění prů
myslu, zejména průmyslu hospodářského levnou
dopravou uhlí a surovin, v nenadnění vývozu 8
tím v rozmnožení a zlevnění kapitálu jak pro prů
mysl tak i zemědělství.

Od r. 1884, nebo raději od r. 1803 sněm
král. Českého nepodnikl mnoho za příčinou regu
lace a upravení jeho břehů. Povolené subvence
od státn i země byly bohužel dosud nepatrné, jak
vysvítá ze zprávy zemského výboru 0
činnosti technického oddělení pro
stavby vodní za rok 1899, kterápředložena

Délka splavné trati Labe
od Hradce Králové po Mělník 'obnáší skoro 199
kilometrů. Náklady a práce vypočteny jsou takto:

A. Stavby a práce vodní.

1. Vyklizení řečiště na 2 místech K 70722.
2. Opravy trvajících staveb vodních na 26 místech
K 325222. 3 Nové stavby: a) Různé menší nové
stavby většinou k ochraně břehů na 16 místech
K 67264. b) Doplněk úpravy Labe v Opatovicích
prodloužením a operačním pravého břehu ve tře
tím průkopu o délce 80 m. K 2136-88. ce) Opev
nění levého, vysokého a pískovitého břehu nad
úpravou Labe v Kuněticích stavbou haťovou o
délce 101 m. K 111244. d) Doplněk úpravy La
be v Pardubicích z r. 1893 uzavírkou hořejšího
ústí opuštěného řečiště pomocí břehové dlažby
748 m. dlouhé K 144496. e) Doplněk úpravy
Labe v Lánech na důlku z r. 1896 prodloužením
uzavírky na levém břehu nad průkopem o délce
51 m. K 1967-82. f) Úprava levého břehu pod
Ruděí a prodloužení trvajícíto opevnění břehové
ho v Rudči o délce 6626 + 225 — 5750m. K
22.256. g) Nepředvídané vícepráce následkem vy
sokého stavu vody po pojížďce řeky K 67046.

Gbraný náklad K 40.31064.imo to bylo pracováno na ukončení úpravy
Labe u Přelouče r. 1898 povolené a započaté,
1083 dlouhé a táž dokončena.

Mimo úpravu u Přelouče byly shora uvede
nými pracemi zřízeny tyto ochranné stavbybře
hové: Stavby baťové v délce 492-2 m., stavby
z rovnaniny kamenné o délce 94 m, definitivní
dlažby břehové o délce 7809 m., úhrnem 1367 m.

K těmto stavbám byly jakožto příspěvky zá
jemoíků dodány veškeré vrbové batě a haťové
koly, které představují značné obnosy a vedle to
bo docílen k úpravě v Rudči příspěvek 1600 K
na penězích.

Ochranné stavby břehové pomocí hatí byly
zřízeny věude tam, kde ohrožené řeky mimo čáry
úpravní leží, kdežto kamenné dlažby zřizovány
k ochraně definitivoích břehů, které v jedno spa
dají s regulační čárou budoucí úpravy Labe.

B. Práce hydrotechnické, místní šetření a komise.

1. Pojížďka řeky. 2. Vytyčení staveb. 3. Jed
nání po právu vodoím o navrženém propůstku sta
vidlovém v upravené trati u Přelouče. 4. Jednání
po právu vodoím v příčině rekonstrukce splavu
jezového v Klavarech, náležejícího majiteli tam
nějšího mlýna. 5. Ústřední jednání v příčině zří
zení odvodňovací strouhy v Ostré. 6. Ústřední
jednání o požadovaném rozšíření železničního mo
sta v Rosicích u Pardubic. 7. Ústřední kolaudace
úpravy Labe u Opatovic, zřízené v doběod roku
1894 do roku 1898. 8. Úřední kolaudace úpravy
Labe u Kunětic, zřízené r. 1894 do r. 1897. 9.
Jednání po právu vodním v příčině čistících zaří
zení pro odpadání vody průmyslových závodů po
blíž trati Labské upravené r. 1898. 10. Kolaudace
vodních staveb zřízených r. 1899, jakož i veške
rých staveb úpravních u Přelouče.

C. Vypracované projekty a plány.

1. Vypracování 9 plánů za účelem zavedení

knihovního pořádku následkem zřízených úprav uOpatovic, Pardubic a Přelouče. 2. Návrhna re
koostrukci jezového splavu v Klavarech i 8 roz
počtem. 3. Návrby a rozpočty na stavby zřízené
roku 1899.

Aby se konečná úprava řeky Labe uryoblila
a téměř každoročním žívelním pohromám 8e za
bránilo, utvořilo se komité pro úpravu a splavně
ní Středního Labe. Protektorem jeho je Ferdinand

rinc z Lobkovic, předsedoustarosta města
radce Králové p. dr. Fr. Ulrich, místopředsedy

jsou pp. Bedř. Moller z Brandýsa a Váci. Ka
rela ředitel cukrovaru a Viktor Vávra z Měl
nika, jednatelem je rolník p. Václav Váňa zLá
nů na Dálku a pokladníkem mlynář p. Václav
Pilař z Valů u Přelouče.

Toto komité konalo schůze dne 26. krětna
a 19. června v Kolíně, dne 26. listopadu v Pra

ze, dne 81. ledna 1899 v Poděbradecl "6
1. dubaa 1900 v Jaroměři, v nichá pi
palo o urychlené provedení projektu. a
únoru t. r. mimo to podalo sl, říšské rao
spis, v němž upozorňoje na důležitost u .

soplavněnífek, zřízeníA Jakož i «0k savodňovacích i odvodňovacích jakož i upravení po
říčních pozemků. Pamětní spis se přimlouvé.za

regnlaci a za splavnění Labe a koačí pak těmitoovy:
K tomu jest především zapotřebí důkladného

projektu a rozpočtu, na jejichž základě by se pro
vedla revise trati říční, po případě vodoprávní ří

ení a současně financování podniku státem azemí.
Na projektu se pracuje v technickém oddě

lení vodním výboru zemského, jest však nezbytně
vuto, práci tuto arychliti, potřebné k tomu účelu
síly technické rozmnošiti.

Rozkvět východní části království Českého
na půdě zemědělské, průmyslové a obchodní spo
čívá v zavedení racionelního vodního hospodářství,
v brzké úpravě a uplavnění Středního Labe, Ješ
má společně s Dolním Labem a kanalisovanou
Vltavou za účel, spojiti moře Severní a Baltické

. nejkrásnější a nejárodnější částí naší drahévlasti
Slavná sněmovno poslanců račiž se usnésti:

„Cís. král. vláda se vyzývá, aby na vybotovení
projektu na upravení a splavnění Středního Labe
od Mělníka do Jaroměře, který se v technickém
oddělení zemského výboru královatví Českého pra
cuje, přispěla polovinou celého nákladu na práci
tu, po případě doplnila povolený již příspěvek sto
tisíc zlatých na výši potřebnou, a aby dotyčné
návrhy co nejrychleji k ústavnímu schválení před
ložila. Dr. Fr. Ulrich, starosta města t. č. předae
da komitétu pro úprava a splavnění Malého Labe,
V. Váňa t. č. jednatel.

O další akci komitétu pro úpravu a splav
nění toku Labského dozví se čtenáři z dopisu
jaroměřského, který ve zprávách z východních
Čech uveřejníme příště.

Nezapomínejte na Ústřední Matici
Školskon! Ze správy poslední schůze výboru vy
saívá stesk, že rovnováha ve financích matičních jaké
takž zjednaná je již opětně porušena a že na mnohých
místech konají se nejrůznější sbírky důležitosti často
problematické, ale na potřeby čes ých menšin že se
zapomíná. Je povinností každého upřímného přítele
rozvoje českého národa i českých menšin nejen pod

pororati nejpřednější obranný spolek na Ústř. M. Š.,terá již tolik dobrého českým menšinám a tím i če
skému národu učinila, nýbrž i apozorňovati na ne
bezpečí, jaké by z toho vzešlo veškerému národu,
kdyby právě v nynější kritické chvíli Matici nedostalo
se žádoucí podpory. Je ještě celá řada obcí, odkud
nevrátily se archy svatováclavské ani prázdné ani vy

Iněnó a odkud také nebyl zaslán nižádný příspěvek.
dáme důtklivě starosty českých obcí, aby s vráco

ním archů svatováclavských neotáleli a obvyklý pří
spěvek z pokladny obecní Matici zaslali. Mimo to nechť
kašdý starosta obecní uspořádá po způsobu vzorných
uvědomělých obcí všeobecnou sbírku mezi občanstvem.
Na Matici každý rád přispěje podle své možnosti a

obecnímu úřadu nevzejde nižádná jinaká price nešlisbírku uspořádati s na příslušné místo eslati. Je

nanejvýš potřebí, aby k Maticidostalo próvě nyní dostatečných fondů, jelikož mimo náklady na vlastní

školy má vypláceti subvence: oka „Komenský“ veVídni (10.000 K), Matici Brněne 6 (8000 K), pak Ma
ticím moravským a různým školám ohroženým. Uvá
díme pouhéskutečnosti jsouce přesvědčení, že každý

Čech bude konati k Matici svou povinnost.
Krajinská výstava v Kutné Hoře.

Lhůta přihlášek rychle blíží se ku konci. Opětně na
to upozorňujeme pány interesenty 8 prosbou, aby své
přihlášky co nejdříve učinili. Výstavakutnohorské
má býti obrazem práce, rozvoje 8 pokroku východních
Čech. Dle počtu dosud učiněných přihlášek a dle dosud
vykonaných příprav jím rozhodně bude a to v kaž=
děm ohledu. Bude to výstava, jaké na českém ven
kově dosud nebylo. Vědomí toho spojilo přední mude
Hory Kutné i Kutnohorska a delegáty okresů soused
ních k horlivé práci a snaze, aby velký projekt vý
stavní, na širokých základech záložený se plně zdařil
nejen ku cti Kutnohorska ale i celého českého východu.
Rozsáhlé výstaviště v bývalé tvrzi Lorecké u Hory
Kutné v poslední době opět bylo o několik parcel ros
šířeno a dnes na něm pracuje již zástup dělnictva a
v nejbližších dnech počnou svou práci zahradníci.
V nejbližších dnech také rozeslán budou výstavní
plakáty, skatečný to umělecký výro ek. Vedle výstav
ního výboru chystá se pilně k výstavě celá Kutná
Hora, která sama o sobě, pokud se památek staré
slávy české týče, je velkou zajímavou výstavou. Do
otevření výstavy bude téměř ukončena restaarace vě
lechrámu sv. Barbory, ukončena bude restaurace nád
herného průčelí kamenného domu a stará sněmovna
na Vlašském dvoře bude se již honositi velkými obrazy
mistra Klaeáčka: „Vydání dekretu kutnohorského“ a
„Volba krále Vladislava“. Návštěvy Hory Kutné jiš

v posledních dvou letéch značně stouply; letos o výstavě pak bude jistě do Hory nával. Jiždnes ohlá
šeno je pro dobu trrání výstavy jedenáct různých
sjezdů a na sedmnáct výstavních vla ůú. Pět s Moravy,
ostatní z království Českého. Z toho patrno, že na
výstavě kutnohorské je pro výrobky 8 předměty pánů
vystavovatelů úspěch seručený. Výstavní výbor, jeně



Zle matičko, zle
Brandenburci zde!

Tak prý zpívali naši předkové, když zle řá
dáli Braniboři v Čechách. Pan dr. Herold nesli
buje více palác blahobytu, nebude tak hned mlu=
viti s králem, poněvadž tento pojede pyní do blav
ního města Braniborska a Prusko-Německu a pak
ztráví delší dobu v Uhrách. Jelikož se proslýchá,
že nástupcem dra Kórbra má se státi dědičný člen
virtemberské, badenské. pruské a rakouské panské
sněmovny, kníže Max Egon Fůrstenberg, tedy ani
p- dr. Herold ani p. dr. Pacák nevěří v zlepšení
našich poměrů, naopak očekávají oba jejich veliké
zhoršení. Wolf a Schonerer prý by uás nebyli
ještě ani za tři léta porazili, ani ne pomocí 160
ostatních německých poslanců a vídeňské ulice,
kdyby prý nebylo proti nám bývalo živlů moc
nějších.

Kdyby prý poslanci nebyly šli na vídeáské
konference a předseda ministerstva 81. dr. Kórber
byl vydal jazykový zákon nám nepříznivý, bylo
prý by se v Čechách zajisté ibned řeklo: Proč
pak jste tomu nezabránili, proč jete nešli na kon
ference a neřekli to? — Souhlasíme, ale nečinily
by se poslancům mladočeským podobné a zajisté
ještě trpčí výtky, kdyby svou obstrukcí poskytli
vládě příležitost zavésti avůj jazykový zákon po
mocí čl. 14? V kruzích poslanců mladočeských se
vypráví, že dr. Kórber odvětil na námitky poslanců
mladočeských proti jeho osnově: „Vždyť si ji mů
žete v říšské radě změnitil“ Nebyli by poslanci
mladočeští kaceřováni ještě více proto, že tak ne
učinili? Vším právem připomenul posl. dr. Herold
čáslavským voličům, že rozhodnou-li se čeští po
slanci pro obstrukci, musíme všichní počítati s tím,
že zájmy a prospěchy našeho národa a jednotlivé
vrstvy v hospodářském obledubudon trpěti a že
právě zde nasadí nepřátelé páku, by poškodili po
stavení českého poselstva i českého národa. Musí
se také věděti, že nepřátelský postup proti ny
nějšímu systemu vyžadovati bude obětí“. Jde prý
o to, má-li nebo nemá-li Rakousko státi se filiál
kou německé říše. Proti tomu vztýčíme my pro
gram pro tuto říši jedině záchranný, který spočívá
v historickém našem právu.

Pandr.. Herold, dr. Kaisl a jiní chtěli histo
rického práva dobýti etapovou politikou, totiž při
oportunistické politice drobet za drobtem. Je všuk
drobečkovou čili etapovou politikou — obstewkce
Dle pana dra Engla je to dvojsečná zbraň a dle
pana Herolda bude vyžadovati obětí, t. j. těžkých
ran a ztrát. „Trpký chléb jest opposiční chlebiček“
tak toužili poslanci i mladočeští novináři 1893 a
ubohý kozák p. Karel Tůma konějšil tehdy sebe
i lid: „Trp kozáče, budeš atamanem!“

Jakž se má ale voják státi atamanem, t. j.
nejvyšším generálem, když u nás bez němčiny ne
může se stáli nikdo ani kaprálem a když sám pp.
dr. Grégr prohlásil boj proti německému „hier“
za bláznovství a p. dr. Kramář a Engel hnutí
protivojenské a protiněmecké za chybu?
-Jaké povedounynítito páni obstrukci?Uzná

váme, že p. dr. Pacák mluvil s láskou a nadšením
na Českém soěmu o rovnoprávnosti v Čechách,
avšak pomůže nám nyní po velkých těch chybách,
kterých se říští poslanci dopustili, dovolávání se
samotného práva? Je poctivé naše právo samo dosti
silno, aby konečně zvítězilo? My myslíme chladuě,
že každá strana má tolik platnosti a moci ve státě,
nač stačí její sila. Z lásky k nám Čechům nedala
nám dosud Vídeň ničeho u také příště nám Němci
dobrovolně ničeho nedají, ale také nás nezničí,
dokud máme většinu na soěmu a jsme části vět
šipy na říšské radě.

Ptejme se proto při dělání politiky chladně:
Nač stačí naše síla a nač nestačí? A budeme-li se
dle tohoto poučení vždy říditi, budeme-li se do
mábati vždy jen toho, co na ten Čas je možné a pro
saditelné, segílíme časem a domůžeme Be jistě i
těch těžkých « na pohled nemožných věcí. Proč
jeme se dožili dosud v naší politice tak častého

"gklamání? Jsme jistě v oboru duševního tvoření
«« Němci v Rakousku rovnocenní, jsme podle znění
i ducha zákona jim rovnoprávni, nejsme jim ale
-hmotně rovnomocní. To jest ten věčný kámen
úrazu, o který se rozbijí naše dovolání se práva,

V Hradci Králové, dne 27. dubna 1900.

o který se bude tak dlouho rozbíjet, dokud nebude
odvalen. A neodvalí jej návrby zákonů a obrněné
resoluce, neodvalí jej výkřiky tisíců ve shromáž
děních lidu, neodvalí jej plamenné řeči na eněmích
a táborech, ani taktické fineasy parlamentní, od
valí jej pouse ve spolku se všečikoujinou prací osvě
tovou cíle nědomá, opravdevá práce směřující k ná
rodohospodářskému svelebení a dokonalejšímu o8u=
mostalnění našemu.

Zasazujeme se již po léta za uskutečnění
hesel starých vůdců našich, Františka Palackého:
Svůj k svému a všdy dle pravdy a Františka La
dislava Riegra: „Vpráci a věděníje naše spasení“.
Od r. 1886 bojujeme obětavě a vytrvale proti proudu
Ižisvobodomyslnosti a planému radikalismu a vě
douce, že věc naše je poctivá, spravedlivá a ne
zištoá snášeli jsme i snášíme často posměch, po
tupy a podezřívání ničím neodůvodněné. Osudy
nynější české politiky jsme předvídali a varovali
jsme proto národ před osudným zcestím. Články
naše v pražských časopisech, v Polabských Novi
nách, v Budivoji i v Obnově před lety uveřejněné,
dávají nám za pravdu.

. Vidouce, že vůdci zatajují národu již po léta
své neúspěchy a porážky, hledáme spásu v mrav
ním, duševním a hospodářském povznášení národa.

Kdybychom dovedli podporovati domácí naši
výrobu zemědělskou, řemeslnou i tovární, jak to
od r. 1844 činí důsledně Maďaři, nestály by teď
záležitosti naše tak čšpatoě jako nyní. My jsme
však radikálně vlastenčili mezitím, co nám židé a
Němci kupovali statek za statkem a zakládali v
českých krajích své pevnosti, mohutné továrny a
velkoobchody.

Dobře praví „Hlas Národa“: „Konsumční
síla pětimilionového národa jest velikým faktorem,
dovede-li ten národ v mezích, které moderní hospo
dářské poměry dovolují, ukojiti ji vlastní výrobou
zejmena v těch převelikých oborech průmyslové
výroby, jež pracují pro široké masy. A ani toho
netřeba si tajit: Je li tu ono „nebezpečí německé“,
o kterém jako nejvážnějším důvodu obav pro bu
douenost samostattého Rakouska se dnes více než
kdy mlaví, pak je to ilase domoívati se, že by
jakékoliv ohraničení neb rozhraničení to nebez
pečí mohly zvýšit. To jsou důležitosti pro karto
grafy, ale ne pro železné vítěze. Ale choutku sebe
bezohlednějšího dobyvatele opojeného heslem o že
leze a krvi, schladí pohled na národ, který jest
hospodářsky dosti mocným, všestranně sobě dosta
čujícím. aby tím mohl čeliti pokusům odnárodnění,
aby tím mohl maříti assimilací. | Nejsilnější zájem
český i rakouský je připoután k hmotnému, národo
hospodářskému zmohutnění českému. Proti této naší
důležitosti zdá se nám spor o to, má-li Či nemá
býti ve Vídni vedena obstrukce, podřízeným, skoro
malicheruým. Jděte tou cestou, kterou nejvíce při
epějete k posile svého národa a nemyslete při volbě
taktiky politické jen na nejblišší chvíli, nýbrá na
trvalost prospěchů, na podmínky rozvoje a posly
nám potřebné. Politická taktika jakákoliv neroz
řeši to, oč se teď podmínky naší síly a moci tvoří,
u o ty se musí starat národ celý. „Rovnomocnost“
naší hmotnou eabespečovat — to mělo by býti pro
nynější a příští dobu tím velkým „Ceterum censeo“
našeho národa“. —

Co nám pomůže nářek na křivdy a porušo
vání dobrého starého českého práva? Tu mimo
děk mně na mysl připadá rada starého Valacba,
který na tonoucího v dravé Beévě mladšího Va
lacha a stále jen škemrajícího „Bože, Bože. . I“
volal: „l pusť sa včil Boba a chyť na vrby.. I“
— Starý ten Valach byl zbožný Moravan, ale dobře
věděl, že Bůh na nás dopouští, ale neopouští nás,
že nám dává na záchranu prostředky pomocné.
Tovouci se i atébla chytá a nezkašený mladý to
pící se Valach neměl tedy jen naříkat, ale byv
unášen proudem, měl se chytit a také se konečně
chytl pomocného prostředku, který se mu v zoofalé
situaci jebo namanul.

Tak to musí činit i národ, když jej pohroma
stibla. Musí se chytit toho, co by mu za daných
psměrů nejméně škodit a nejvíce prospěti mohlo,
U nás v Čechách a na Moravě ty nejstřízlivější
hlavy poslanecké odsuzují taktický radikalismus,
vidí nebezpečí z obstrukce nam hrozící a přece
ženou národ i sebe do obstrokce. Lidu snad tím

Inserty se počítají levně, i
Obnovavychází v pátek v poledne. | VL Ročník.

účinkovat jejich hrozby nahora? Udržíme si tím
majoritu ve Vídni, zalekneme tím vládu a vůbec
kruby rozhodující? Vůdcové vědí, že se nás ve
Vídni nebojí, že by nás vobstrukci osamocené do
konce raději viděli a přiskřipli — ale hrozí obetrakcí
přece. — To svědčí o malomoci a zoufalství, toť
pravý debacle, dobrovolné vrhání se ve zkázu —
ze strachu.

„Nár. Listy“ obdržely již program nového
jazykového zákona vládního. Tajemství toto sdělil
v Praze minlstr Rezek dvěma vůdcům, kteří se
ma prý čestným slovem zavázali, že ničeho ne
prozradí. Ale na drabý den to štěbetali vrabci na
redakční střeše Nár. Listů. Nevíme, zda li si „N.
L.“ Kčrbrův zákon dle redakční potřeby „neupra
vily“. Nelíbí se. V úrodníku „Tajný plán
Kórbrův odhalen“ (dne 22. dubna) praví: „Mo
ravský zákon je založen na zásadě smíšenosti celé
Moravy. Vnitřním jazykem při věcech českých
stran ponechává se Čeština, za to však ostatní
služební jazyk úřaduí má býti německý. V Če
chách se tvoří uzavřené německé úšemí. Čeština
se odtamtad zcela vylučuje. Vedle německého
území bude území české a území českonémecké
(smíšené). V německém území smí býti podání
české, jen když není Strana německého jazyka
znalá, a když nemá advokáta neb notáře. Jinak
musí býti podání německé. — Ale jinak má býti
v okresích českých. — Ve sporech a věcech trest
ních má býti jednáno prostřednictvímtlumočníků!

To je zhoršení věcí, jakého v Čechách do
sad nebylo! Dále má se přikročiti rychle k ohra
ničení okresů úplně dle přání německých na
cionálů.

Tedy nejen Badenova a Gautschovu nařízení,
ale i nařízení Stremayrovo ze dne 19. dubna 1880
má býti zrušeno! Sahá se na čl. 19. základního
zákona!

Němci by dosábli státní němčinu, vůbec roz
dělení královetví Českého“ — —

Pravili jsme již, že pp. dr. Herold a Pacák
proti tomu mluvili v Čáslavi i Golč. Jeníkově,
Ale opětně se tážeme, jak bude obstrukce těchto
pánů vypadat, když jinak mlaví a jednají?

Dr. Kaisl a dr. Kramář do vídeňských ně
meckožidovských listů řeči své napřed poslali,
dříve ještě nežli je před voliči v Cechách pro
nesli. Je to v pořádku? Faktum je, že dr. Fořt
postavil se proti návrhu poslance Kaftana na sně
mu, aby byly totiž uhelné doly sezemštěny a na
vývoz uhlí poplatek uvalen. Týž dr. Fořt vymohl 8i
na poslanci Březnovském, aby byl z řeči jeho vy
škrtnut jistý žid — dodavatel ublí Abeles...

Faktum je, že dr. Škarda problásil, že s mí
stodržitelem hr. Coudenbovem nemá klub posla
necký styků, protože se chová k Čechům nepří
znivě .. . Ale na doirée (dýchánku) dne 17. dub
na k místodržiteli přišli posl. Čelakovský, inženýr
Kaftan, Heřman, Janda atd. („Rad. Listy“ praví,
že br. Coudenhove řekl: „Co dr. Herold chce pro
mluvit, vždy ti napřed ohlásí. Děje se to, když
prudce mluví, jeo z ohledu na — voliče...
Proto jsem tak klidný. Je to pravda.

Faktum je, že p. dr. Engel je proti obstrukci,
že prý se dokonce chce vzdáti mandátu, dojde-li
k ní; faktum je, že ze svého židomilství se dosud
nevyléčil. ač N. Fr. Presne, Bobemie, Tagblatty
židovsku .ejvíce na nás útočí, Čecby špíní a pro
skribují. Faktum je, že mladočeští poslanci (ne
pooze Scharf a Žalud), nýbrž i „N. L.“ prohlašují,
že neví rozdílu mezi mravoukou židů a křesťanů,
že libují si dosud v názorech židovského libera
lismu, který nám vychoval mezinárodní socialisty,
realisty a anarchisty. Kam dospějeme s tou dvoj
jakostí, kolisavostí a polovičatostí? . . . Kdo si
na dvě židle sedá, ten NZle matičko zle“
— pak volá.

. .
a).

Máj, nejkrásnější prý měsíc v roce, měsíc
květů se opět přiblížil. Kolikráte viděli jsme kvě
ty a kolikráte jeme si jich opravdu nevšimli. Je
den pozorovatel přírody pravil: Když narodilo se
dítě královské — prvorozený syn — jest z toho
veliká radost, drahocenné jsou obaly jeho útlého
těla, nádherná jest kolébka jeho, — ale ještě větší



Jest o to, aby sůstslo sdrávo a vyrostlo v
Duše krále — Podobně postaráno Jest v přírodě
o zárodeček kašdého ovoce. Na větvičce ukáže se

pupsnec. A zrovna obdivem nás naplňuje ta ochra
Da jeho a péče o jeho vývin. Jest třemi až čtyřmi
pevnými a dobře uzavřenými přikrývkami obalen
a tím proti simě, vedru, bmyzu, větrům a dešti
chráněn. První obal jest tvrděl a chrání lépe.
Druhý jest jemný a krásný jako hedvábí a často
barevný. Třetí pak, který se zárodečku již dotý
ká, jest tak jemný jako nic jiného na světě, aby
neuškodil. Jak zárodek roste, tak i obaly znenábla
Se otvírají, pravíme znenáhla, aby se mu na zdraví
neuškodilo; není ještě otužen. Tojsou ty květy,
ty hedvábné plenky a peřinky, které padají dolů,
až jich již nepotřebuje — tak jako dítko plenek
a peřinky se zbavuje, když bez nich již býti mů
že. — Kdo jest tou pečlivou matkou tohoto stro
mu splozence? Kdo to takto všecko moudře a dů
myslně vymyslel? Kdo jest ten mocný, který stro
mu — dřevu — tuto sílu a schopnost dal? —
Je to patrně jistá živá, myslící, mocná, moudrá,
dobrotivá bytost. Jest to — Bůh. Každý kvítek
májový blásá jej nepředpojatému rozumu, každý
tak pečlivě chovaný zárodek ovoce mluví o něm
našemu srdci. Jak těžko tedy býti bezbožeem —
atheistou! Jest k tomu opravdu zapotřebí veliké
spousty duše lidské anebo veliké „učenecké“
pýchy.

A právě tato pýcha nechtio se podati pánu
svrchovanému, jemuž člověk i učenec sloužiti má,
všude, bledí mu unikati blábovými námitkami. Praví
n. p. i okvětech: Nač ty květy a pupence, kdyš
Jich tolik spadne a ovoce nevydají, anebo když
je mráz a dešť a vedro a hmyz někdy přece zka
21? — I kdyby jen jediný zůstal a ovoce vydal,
přeceneuvěřím, že dřevo to 8amo vymy
slelo. To by bylo bláznovství. Ale příroda je
kniha hlásající Boha celého. Z té věci, kterou na
mítáš, učím se já slýchati slovo Stvořitele: Já
jsem Hospodin a moje jest všecko. A jdi na ve
nek mezi nezkažený lid a uslyšíš v takových pří
padech slova jako: Ani toho, co nám přece zů
stalo, nejsme hodni. Člověk totiž nemá jen tělo,
a proto Stvořitel nepečuje jen o tělo, ale že má
i duši k neskonale vyšším cílům stvořenou, proto
vzbuzuje v ní i pokornou bázeň. A tak jako jsme
pozorováním květu líčili mateřskou lásku jeho,
tak se nám nehodami přírodními jeví jako o vyšší
naše blaho pečlivý otec, neb učitel.

Myslíme, že takovouto úvabou vzácnou za
dob našich službu prokazujeme národu. Jemu ubo
bému nastal totiž roku 1848 máj obnovené jeho
svobody. Květy utěšené ukázaly se. Mezi Němci
a Čechy byla jednomyslnost, dobrotivý král byl
nám nakloněn. Ale květům hrozila zkáza. Sám
Havlíček, jinak zajisté rázný a odhodlaný se jí obá
val, proti ní psal. Byl to revoluční radika
lismus. Tenkráte nebyl třebas ještě úplně bez
božecký, ale v Bohu ve smyslu křesťanském již
více základu neměl. Chtěl užiti násilí proti zá
konné královské moci a třebas prolíti krev. Zboub
né následky se ukázaly, květy spadly i se zárod
ky ovoce,vedro či vlastně žár vášní mla
distvých, rozvahou a zákonem Božím neřízených
zničil vše.

A dlouho čekal pak národ neobmezenou mo
cí státní — absolatismem — na úzdě držený květy
nové. Ukázaly se roku 1860, když listinou čili
diplomem říjnovým z místa nejvyššího bylo ohlá
Šeno, že panovník sám neobmezeně, bez rady a
vliva. národu vládnoati peuhce a slíbena ústava
zemí rakouských taková, že byla skutečně májem
— květy svobody a staré slávy české — vydá
vajícím.

Ale přišel mráz. Byla to Schmerlingem, mi
nistrem, vypracovaná ústava ode dne 26. února
1861, která mnoho a mnobo květů svobody naší
zničila nespravedlivým nadržováním Němcům a
utlačováním Čechů a Slovanů. Něco ovoce ovšem
vydáno přece, neboť vše již ani zničeno býti ne
mohlo. Národ byl probuzen. Něco škol si již vy
nutil a ani nejostřejšími prostředky vídeňskými
nemohl býti zničen jeho tisk. Nějaký kvítek, jako
to někdy bývá v závětří, na vyšinách, udržel se
přece a vydal ovoce. Bylo to toho roku, kdy vy
dána předůležitá listina nová, tak zvaný králov
ský reskript, kterým se uznávala práva koruny
české. Když se chystal, trávil jsem několik neděl
v lázních gráfenberských v rakouském Slezska.
Slavili jsme tam radostně 18. srpen měí svatou
v kapli lázeňské; byl při ní též poslanec Šrom
z Moravy. A když dva dny na to Maďaři tam
přítomní svátek zakladatele svého království sva
tého Štěpána krále slavili, Šli jsme s nimi na měj
svatou zase. Myaleli jeme si: Vy jste dosábli své
ho království zpět ; i na nás je vzpomenuto, i my
budeme míti rase krále koranovaného korunou
8v. Václava. Neměli jsme již tak velkou bolest, že
se nám odpírá, čím Maďaři vyvýšeni. Ale musím
se přiznati, že jsem se, vida ty hrdé maďarské
postavy v kroji jejich, neubránil jakémusi bolné
mu pocitu, jací jsme to chudáčkové oproti nim.
A zase několik dní na to pravil ke mně jeden
professor Slovinec; U vás doma je nyní radost,
není-li pravda? A já odpověděl: „No nevím, ne
vím“. A on německým příslovím řekl: Den se ne
má před večerem chváliti, není li pravda? A sku
tečně. Květy zmrzly zase. Mráz přišel prý od 8e
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Atak to chodípo padešátelet. Květyse
ukážou, ale — spadnou. Posledně ta Badeniho
Jasyková nařízení. Nebyla ovšem nic jiného, neš
nějaká provedení základních zákonů rakouských
o tom, že česká řeč nebude méně ceněna, než
Jiná. V Hradci z toho byla radost, že na samém
biskopském domě objevily se prapory.

A ble! Mrazík přišel za Gautsche a r. 1899
tak ukrutný mráz, že — jak lid říká — všecko
epálil zase. Neboť pro palbu s račnic do lidu ne
máme slova vhodnějšího.

A nyní — přese všecky ty smiřovačky, kle
ré nejsou vlastně nic jiného, než anaba, aby mráz
naše květy z velké části vždycky ničil, přese vše
cky ty smiřovačky tedy naděje na ovoce není.

Květy krásně kvetou jen — Prusku. Němci
přemnozí se tím netají, že by jen v Prusku bylo
lépe. Grabmayer povídal v února na říšské radě:
Nám Němcům nehrozí žádné tak velké nebezpečí,
i po rozpadu Rakouska byli bychom dobře opa
třeni, ale vám Čechům hrozí zničení. Zapomněl
však na někoho třetího. — A proto směle může
me říci, že my Čechové přese všecko to, co ne
přátelského vídeňské vlády nám již nadělaly, má
me 8 panovníkem svým a jeho domem úmysly ty
nejlepší. I)nes stojí věci tak, že osud národa če
ského dynastie naší jest osudem. Obzvláště pak
katoličtí Čechové věrně stojí při svém králi, císaři
rakouském. Ozvaly se sice z Německa i v tom
ohledu hlasy, že bychom se jako katolíci v říši
německé měli lépe, že bychom měli více váhy a
ochrany než v „katolickém“ Rakousku. Bohužel,
že věci tak daleko došly, že se tohle vůbec píše.
Alekatolíkz povinnosti náboženské drží
se svého krále — katolický Čech dvojím tedy
svazkem vázán jest k svému králi.

Ale místo, aby Čech za svou nerozlučnost
s trůnem byl ceněn, nakládá se s ním stále jako
s podezřelým. A katolík rozhodoý, který po ničem
netouží, než po právu a spravedlnosti, ten zrovna
je střežen. Jeho vystoupení proti křivdám a ne
blahým vladařením vídeňským hledí se vylíčiti
jako čin protidynastický. Zatím všsk — jak pa
trno — vystoupení proti křívdě a hájení nábožen
ství jest hájení spolu 8 národem i panovníka Ba
mého. Kéž by jistí pánové otevřeli oči aspoň
tam, co se nedávno psalo o štvavých biskupech.

Ale konečně škodí květům májovým i hmys,
houseaky, chroust atd. A právě bezbožectví, které
kazí povahy, podkopává mravnost, šíří požívavost,
ničí blahobyt, to jest ten hmyz, který sežírá kvě
ty i politicky samostatných národů. A tento hmyz
ničiti jest úkolem katolíků českých. Proto napsal
jsem článek tento, abych přispěl k potírání je
ho. To jest ale to, čemu se u nás nerozumí. Dejš
Bůh, aby se tomu pororumělo, dokud hmyz ne
zničí květ všecken.

Politický přehled,“**
Sv. Otee přijal 24. dubna knížete arcibi

skupa Lva Skrbenského v delším slyšení. Téhož
dne přijal v půlhodinném slyšení hrabénku Ště
pánku Lonayovou, s poctami jako by ještě byla
rakouskou korunní princeznou. Papež slíbil prý
mocné dojaté dceři krále Belgického, že vynaloží
vše, aby ji smířil s její otcem, který nedal svo
lení k nerovnému sňatku a odňal jí proto titul
princezny Belgické.

Na moravském směmumodůvodnil po
slanec dp. Ševčík návrh v příčině konverse hy
potekárních dluhů na rolnických usedlostech. Vy
Mčil hrozivý rozsah hypotekárního zadlužování u
rolnictva od r. 1858. Středověk tohoto zadlužení
neznal. Lid selský dával jen roční výnos z ho
spodářství do zástavy. "Teprv císař Josef II. zru
šením poddanství připustil zadlužování do jisté
míry, což zvlášť zavedením neobmezené dělitelno
sti půdy r. 1867 a jiných liberálních zákonů opory
dostalo. Řečník vypočítává stav zadluženosti hy
potekární od r. 1858 Tehdáž obnášely dluhy po
zemkové v celém spojeném mocnářství 1333 mil.
zl. konv. m., z nichž připadlo na země v říšské
radě zastoupené 1152 mil. zl, Od roku 1867—92
vzrostly bypotekární dluby v Rakousku o 55.49,
na Moravě o 53.5%, v Čechách o 66.7%, a ve
Slezsku o 86.49. Roku 1896 bylo všech dluhů
koihovních v Rakousku 4492,879.659 zl. Proti r.
1858 vzrostl tedy dluh o 3350 mil, za 40 let,
Řečník dokládá tuto zadluženost ještě dalšími sta
tistickými daty, v nichž hrozivostí svou vyniká
údaj, že selský majetek pozemkový zatížen jest 3
miliardemi zlatých. Otázka vybavení z hypotekár
ních dluhů dá se rozřešiti tím, že by hypoteční
banky dluh převzaly a stát že by tu mohl býti
nápomocen jako při výkupu z břemen robotních.
Poněvadž však vyhlídky na kooperaci tuto v době
dozírné jsou slabé, třeba pomýšleti, jak by se to
mu dalo odpomoci účelnou konversí hypotekárních
dluhů na nižší úrok na hypoteční banku. Dle
zpráv ministerstva financí bylo od roku 1881 —94
konvertováno 42.790 pohledávek knihovních na
celkovou sumu 547,259.609 zl., na Moravě 5208
pohledávek na 38 mil. 396.977 zl. Řečník prohla
šuje, že otázka vybavení půdy z hypotekárních
dluhů nemůže zůstati bez rozřesení, Ovšem rázem

nelze to provésti, k tomu povolány jsou bopyteční
banky. V té příčině třeba, aby se rolnictvo ucho
pilo samo činu. Návrh přikázán byl odbořté ze
mědělskému.

Výmes earův. Petrobradský vládní věst
ník uveřejňuje tento výnos carův k velkokníšeti
Sergějovi: Nejvřelejší přání mé a carevny Ale
randry stráviti Velkonoce a dobu postu a přijati
Tělo Páně ve stínu Kremlu, obkličeni největšími
posvátnostmi národa, bylo Milostí Boží naplněno.
Zde, kde svatí odpočívají, uprostřed hrobů koru
novaných opatrovatelů a zbudovatelů ruské říše
v kolébce semodržavy, vystupují zmocněnější mo
dlitby k vladaři vladařů, Společně s věrnými, v
chrámech se shromážďujícími údy naší milované
církve naplňuje ticbá radost duši na modlitbách,
Sjednocen se svým lidem čerpám nové síly slou
žiti Rusku k blahu a slávě a stává se mi zvláštní
radostí, že Vaší cís. Výsosti a s Vámi věrné Mo
skvě mohu vyjádřiti pocity, které mne naplňují.

Buoke a Franmele využitkují plnon mě
rou nesnází Anglie, která sice veškerou svou jízdu
a pěcbotu a dělostřelectvo, pokud jich sehnati
mohla, soustředila v jižní Africe, ale pořád stojí
ještě tam, kde stála na počátku války. Anglie prý
potřebuje na přemožení burův ještě čtvrť milonu
vojáků, ale do několika měsíců nesežene dvě divise,
tedy desátou část žádaného počtu vojska. Nedo
pustí-li se burové velkých strategických a takti
ckých chyb, tu s nimi bude "níti Anglie ještě t.
hou práci. Rusko e Francie vědí dobře, že eng
ličtí červenokabátníci nemohou jim přijíti dlouho
na kůži a proto využitkovalo Rusko malomocno
si Angle v Persii, na které vynutilo povolení k
stavbě ruských drah z Kavkazu, z Chivy a Bu
chary přes Persii k perskému zálivu. Afganský
emir nalézal se po 21 let v tuhé odvislosti od
Anglie, ale nyní naříká, že Anglie ho nechala na
holičkách, že proto nemůže oddolati ruským vli
vům. Kdyby emir neposlechl, prosadí Rusko na
afganský trůn Išaka khána, bratra bývalého emira,
který již přes 20 let jest ruským pensistou a tu
díž oddaným služebníkem carovým. Rusko do
vedlo upevniti svůj vliv též v Číně a Koreji,
kdež chce nabýti pevné přístavy, aby ruský pří
stav v Číně, Dálný, či Princ Arthur, byl ve spo
jení s válečným ruským přístavem v Sibiři, s Vla
divostokem. Proti Rusku pracoval dosud vliv Ja
panska, opírající se o Anglii. Nyní prý se Rusko
dohodlo s Japonskem o rozsah vlivu v Koreji. —
Také Francie podnikla »vědeckou« výpravu na jih
od Alžíru do oasy Tuatské, ovládané mocným
kmenem Tuaregů, kteří jsouce pod vrchní vládou
sultena Marokánského, ovládala západní část pou
kě Sahbarské a jmenovitě spojení Maroka, Alžiru
a Tunisu s vnitrem Afriky. Francouzská »věde
cká« výprava porazila loupeživé Tuaregy, jejichž
zelené ousy v poušti saharské vezme nyní Francie
ovšem v +ocbranu«. Dráha z Tuatu do Timbuktu
dostane se tím do moci francouzské a sultan ma
kokánský, který dosud podléhal Španělsku neb
Anglii, octne se rovněž v područí Francie. Špa
nělsko, které následkem pozbytí Kuby, Portorica
a Filipin musí se vzdáti politiky osadní a po
stoupí prý proto Rusku přístav Čeutu na břebu
africkém, naproti anglickému Gibralteru na území
španělském ležící. To znamená, že Rusko společně
s Francií chtí vytisknouti Anglii ze Středomoří.
Patrné na popud Francie vzbouřili se nyní v po
ledníkové Africe proti Angličanům statní a polo
intelligentní Ašanti, kteří anglického guvernéra
Hodgsona zajali, aniž by nyní Anglie se mohla
Ašantům pomstiti. Anglické vojsko prý bylo u
blavního města ašontského Kumassy poraženo a
jest prý tam nyní od černochů obléháno. Ašanti
dostali patrně ze sousedních osad francouzských
výtečné pušky s dostatečným počtem nábojů.
Známo, že to vře proti Angli též v Egyptě u že
vzbouřivší se domorodí důstojníci museli býti ná
silně odstranéni. Khedive poslouchá Angličany,
dokud nezbytné musí, Velká porážka anglického
vojska v jižní Africe může míti tedy v zápětí
ztrátu celé Afriky pro Anglii. Habešský císař Me
nelik dělá si již zálusk na některé kraje v Sudanu
a Kordofanu. Také v Indii vypukla v některých
okresech vzpoura proti Anglii. V anglické Kanadě
hrozí francouzsko-irská většina katolického obyva
telstva poraziti nynější anglicko-škotské minister
stvo. Blížící se volba presidenta Spojených států
teveroamerických působí Anglii též starosti, neboť
president Mac Kinley, který dosud stranil Anglii
proti burům, bude asi veřejným míněním donu
cen zakročiti proti Anglii, pak li nebude chtít, aby
svému protikandidátu O' Bryamovi nepracoval pří
mo do rukou. Dále je tu spor americko-turecký.
Spojené státy žádají po Turecku 100.000 dolarů
náhrady za škody, které v Turecku utrpěli jejich
poddaní. Protože Turecko platit nechce, chtí pro
vésti Spojené státy před Cařihradem demoustraci
svého válečného loďstva. Jak známo, má dosud
jediné Turecko právo, dovoliti cizým válečným
lodím průchod Dardanellami a Bosporem. Právo
toto zabezpečují dosud Turecku Angličané z ne
přátelství proti Rusku. Proti americkému loďstvu
odváží se však nyní Anglie sama sotva zakročiti a tak
by nabylo rozhodujícího postavení oa Bosporu a
Dardanellách — Rusko, Novým tímto úspěchem
by smazalo Rusko vnškeré ztráty, kterých utrpělo
v Krimské válce 1854—1856. Ve Washingtoně
jsou prý teď ukrutně vážní. Nezaplatí-li prý Tu



recko brzy 100.000 dolarů, dostane turecký vy
slanec Ali- Ferruh - bey své passy. Ruský car prý
by viděl rád, kdyby sultan jej požádal za pro
středkování; amerikánskou demonstraci prý zmaří
najisto a postaví se tak poprve v čelo společnému
vystoupení evropských států proti — Americe.

V Německu zahájil sném říšský i pruský
své jarní zasedání, jež u obou, zvláště pak
u říšského sněmu bude dle všeho velice živými,
Bude se zvláště na ném jednati o rozmnožení vá
lečoého lodstva.

Perský Šah nastoupil svou cestu do Ev
ropy a na návštěvu světové výstavy v Paříží. Dva
dny se zdrží ve Vladikavkaze, 2 dny v Charkově,
dva dny ve Varšavě, pak pojede do Drážďan a do
lázní Comtrexeville. Přes Paříž, Berlín, Vídeň, Pe
trohrad, Italii a Cařihrad vrátí se v červou do
Persie.

Pariamentární pracovní program.
Zemské sačmy musí skončiti svá zasedání nejdéle
4. května. Zda-li něco vyřidí, po tom se sl. vláda
neptá. — Po skončení sněmovních zasedání bude
popřán poslancům několika denní odpočinek. Na
to zasedati budou opět českoněmecké smiřovací
konference. Bude se jednati aspoň o docílení jisté
shody v příčině jazykové otázky u j státních
úřadů a ohledně škol pro národní menšiny.
chům prý se povolí aspoň něco, aby mohli ustou
piti od obstrukce. Dne 8. května se sejde říšská
rada a bude se jednati o živnostenské novelle.
Doe 14. května mají se v Budapešti sejíti dele
gace. Do 30. června musí říšská rada povolit aspoň
prozatímní rozpočet a do té doby má se státi roz
bodnutí též o zařizovacích nákladech.

Sněm králevství Českého byl tyto
dny živější. Jednalo se o návrhu pana dra Pacáka
a soudruhů ve příčině provedení rovného práva
jazyka českého při soudech a úřadech v království
českém a vláda vyzvána, aby učinila okamžitě
opatření v příčině zavedení rovnoprávnosti ve
vnějším i zevnějším úřadování a aby platným zá
konům odporující min. nařízení ze dne 14. října,
tajný výnos min. spravedlnosti ze dne 16. října,
min. obchodu ze dne 20. října m. r. jakož i po
ukazy místodržitele ihned byly odvolány. Dr. Pa
cák pravil ostře, že boj v příčině zavedení rovno
právnosti musí býti dobojován, upřel vládě inicia
tivu a energii v akcí smiřovací, Vláda nemá
smyslu pro spravedlnost a rovnoprávnost; dnes
je (jen) 118 soudních úředníků v Čechách, ne
znajících česky. Na zásadách jazykové osnovy
Kórbrovy nebudou čeští poslanci jednati s nikým.
V Čechách nepřipustí tlumočníky nikdy, neboť
bychom šli za r. 1860 a 1848. Iro žádal uzáko
nění státní řeči německé. Dr. Pippich drzého
Němce odbyl. Dr. Fořť připustil neshody v če
ském klubu, ale proti nepříteli budou Čechové
vždy jedno tělo jeden duch. Obhajoval pak Ba
denova jazyková nařízení, ač nám plaé rovno
právnosti nedávala. Liberál dr. Eppiager pravil,
že národnostní ohraničení okresů neporuší jedno
tu království. Ustanoviti německou prostředkovací
řeč je prý státní nutností. Hrabé Karel Buguoy
jménem konservativní šlechty prohlásil se důrazně
pro národní rovnoprávnost a návrh p. dra Pa
cáka. Mluviti o méně cenné kultuře české, jest
nesmyslem. Státní úřednictvo v Čechách má bez
rozdílu znáti obě zemské řeči. P, Opitz žvanil o
státní němčiné. Řeč dra Pacáka Němce i vladu
rozčertila, ač praktických výsledků po hříchu míti
nebude. Zasedání českého sněmu bude neplodné,
neboť na denním pořádku jsou samá prvá čtení
a tudíž v drubém a třetím čtení nic se nevyřídí,
ba ani ne zemský rozpočet. Půjde li to dobře, do
stane vodní družstvo pro Černilov a okolí znač
nou subvenci, aby mohlo práce regulační a me
Iiorační popohnati. Posl. Jaroš a soudr. podávají
k místodržiteli dotaz, ve kterém doličují, že sném
království českého loni i letos svolán byl vzble.
dem k rozpočtu nejen opozděně, ale i v době
největších prací zemědělských. Interpelace pouka
zuje k tomu, že v nynějším období sněmovním
veliká část zástupců venkovských obcí náleží sta
vu rolnickému.. Svoláváním sněmu v čas jarních
prací stěžuje se těmto poslancům vykonávání je
jich úřadu a poškozují se hmotně, Jest v zájmu
stavu rolnického, který prodělává těžký zápas o
svou existenci, aby zástupci jeho volné mandát
svůj vykonávati mohli. Ježto zasedání sněmu loni
i letos zcela vhodné odbýváno býti mohlo v do
bě měsíců zimních, táží se interpelanti, zakládají-li
se na pravdě zprávy některých listů, že sněm svo
lán byl úmyslné právě v době nejnutnějších prací
polních, sby se tím vykonávání mandátů posla
neckých rolníkům stížilo.

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní. V Pána zesnul: p.

Antonín Petráň, oplritosl kněžského semináře, + dne
16. dubna (narozen 1868, vysvěcen 1885), p. Ant.
Hartl, katecheta škol měšť. v Jičíně, + dne 16. duhna
(naroz. 1868. vysv. 1892.). Jmenování jsou: p.
Jan Vlach, bisk, notář, děkan v Laži. bísk. vikářem
okresu Vysoko-Mýtského a p. Jan Kahn, furář ve Sto
denci, bisk. vikářem okresu Vrchlabského, pan Vince.
Marek, farář v Mikulči, obdržel Expositoriom canon.

Ustanovení jsov: p. Jan Gebert, farář ve Velké
Borovici, su faráře v Hradišti, p. Josef Teplý, koop.
v Kaňku, sa prosat. katecheta v Kutné Hoře, p. Fr.
Enapp, koop. Mříčenský, za kaplana do Vys. Veselí,
p. Jos. Dabec, kaplan v Litomyšli, ss kapl. do Dol
ního Újezda, p. Boh. Kacafirek, kapli. v Hradci Krá
lové, za kapli. do Litomyšle, p. Frant, Jakl, neomyuta,
sa koplana v Hradcí Král. p. Frant. Stejskal, koop.,
se administratorav Mikuléi,Na odpočinek vstou
pil: p. Vínc. Marek, farář v Mikulčí.Uprásněná
místa: Velká Borovice, fara patron, náboženské ma
tice od 7. dubna, Grunta, nově zřísena fara, libera
coli, od 15. dubna, Mikuleč, (Nikl) fara, patron. ná
boženské metice od 16. dobna b. r. Farnímu kon
kursu vo dnech 18., 19. a 20. dubna b. r. se po
drobili pánové: Alols Černík, kaplan v Heřmanově
Městci, Jan Němec, kaplan ve Skotči, Václav Stýblo,
kaplan v Čechticích, Karel Volenec, kaplan v Krum
remborku;katechetskému pro atfodní: pů
nové Ant. Bittner, katecheta v Tratnově, František
Jirásko, kaplan v Rovni, Aotonio Stare, katecheta
v Trutnově, F:ant, Šebestík, katecheta v Polné; pro
školy měšťanské: p. JosefČerný,katechetav Ji
číně, p. Vinc. Halame, koop. v Ostřetíně, p. Frant.
Knap, katech. v Holicích, p. Buhusi. Šrámek, katech.
v Poděbradech, p. Ladisl. Tůma, koop. v Jedlové, p.
Jan Vaniček, kaplan ve Dvoře Králové,

Vyzeamenání. ProfessoruPolívkoviv Olo
moaci rodáku s Břízsya odchovanci královéhradeckého

mnasia byla „Svatoborem“ udělena cena za „Kvě
tena“ která dle úsudků odborníků jest dílem tak do
konslým, že není ji rovného ani v žádné jiné cizí li
terataře. — Probouzející jsro vznítí zajisté mnoho

jest Květena zmíněná, jejíš seš. 17. a 18. právě vyšly
a 98 obrazců a popisů rodů řepikovitých, a krvavců,

kotryhelů, tavolníků, udatné, tužebníků pak celý řád
mandloňovitý, jabloňovitý a část pustorylovitého, nej
lepším společníkem. Zahradník a sadař s potěšením
shledá tu veškeré nemoce a škůdce hmyzů mandloňo
vitých, jetelenovitých rostlin věrně snázorněny.

Osobní. Pan Karel Schulz, sya zdejšího
továrníka, který absolvoval vysokou technickou školu
v Curychu s výborným prospěchem, nastoupil v to
várně Marky, Bromovský a Schalz jakožto diplomo
vaný inženýr.

Seosouvání se půdy podobnéonomuvKlapé
událo se v době velikonočních dešťů též na Novém
Hradci Králové na Zámečku. Půda v zabradé p. Ka
valíra svezla se po avabu v délce 40 metrů i se stromy
a plotem a pošinula se do sousední zahrady p. Wal
deka. Pan Kavalír utrpěl na svém majetku značné
škody. Bude třeba příčinu seaovvání půdy dáti znalci
vyšetřit, aby se dalším nebodám uvarovalo.

Široký trotelr při podelniv Hradci Krá
lové jeví se býti stále potřebnějším. Podvečer nemožno
po pvdsíni choditi, poněvadž tam plno vojáků, služek
a drobotivy a po náměstí chodíti bývá dosti nebez
pečno, neboť kočové jedoucí na nádraží neb od av.
Janského náměstí se na passanty pranic neohlížejí,
takže často se udá i dosti povážlivý úraz.

Všeobecný stavební reach vyvovalov
Hradci Králové nastalé lepší počasí, Na staveništi p.
Stanisl. Červeného viděti lze pokročilé etopy v pro
vedení facady, jež se již nyní mooboslibnou ukazoje.
Sloh stavby je čistě česká stará renesance soudě dle
viditelných dosud otásek.

Výstava prací žáků průmyslové
škely pokračovací v Hradel Králové
otevřena bude v neděli dne 29. dubna 1900 v budově
sdejších realných škol ve 2. patře od 10 do 12 hod.
dopoledne a od 2 do 4 hodin odpoledne. Udělování
odměn pilným a Lodným žákům této školy, jakož i
rozdávání vysvědčení konati ue bude touž neděli o
pňi 12 hod. dopol. tamtéž. Vetup volný. Výbor školní,

Komcerty a prodmkce pod všelijskými
titaly uměleckými množí se v Králové Hradci do ne
konečna. Při těchto uměleckých „podnicích“ jedná ae
často méně o umění a umělce a více o kšeft pořada
tele, fedrovatele neb impressaria koncertistů. Myslíme,
že bychom měli trocha vystřízlivěti a když už je tře
ba, abychom seznali naše koryfeje, Ondříčka, Kubelí
ka, Málka, různé harfenisty, pianisty, pěvkyně a pěvce
slovutné, tu myslíme, že je v Hradci Filharmonie,
Cyrillská jednota, Slavjan a Eliška, jejichž je to úče
lem, aby obecenstva pravé umělecké požitky skýtaly.
A že přece spolky tyto dovedou též vstupenky pro
dávati a přebytečných peněz pro spolkové účely po
užívati, o tom přece nebude nikdo pochybovati. My
musíme počít jednou hospodařiti a jestliže do našich
měst voláme na takovéto produkce hos., pakmusíme
pokračovati takto: Z čistého výtěšku produkce ať se
poměrně rozvrhne na všechny potřebné ústavy a pod
niky národní místních spolků; po případě ať poměrné

připadne část výnosu některému spolku = měst, kteráradecké produkce četaé navštěvují. Obecenstvo není
zde k tomu, aby tučně z něho tyli impressariové;
není zde také k tomu, aby tentýž umělec pořádal v tém
še městě a ve 100—200 jiných českých měst četné
koncerty, aby pak „hravě“ vydělané peníze mohl utra
tit ve Vídni, v Paříži nebo prokarbanit v Praze. Při
cházejí k nám takó umělci velice pochybné ceny, proti
jejichž útokům na „vlastenecké kapsy“ býti třeba tro
chu upjatějším.

Nemístná speřiveanť. NěkteříodboryÚstř.
Matice Školské pronášejí stížnost, že po zavedení ko
runové měny obdržely darem pro Matici tolik korun
co jindy zlatých t. j. o polovici darů méně, Ačkoli
uznáváme, že doba pro dobročinné sbírku uení právě
příhodna, přece upozorňujeme, že by bylo umnejvýše
povášlivo a pro veškeren národ nebezpečno apořiti na
Matici! Z čeho má nejpřednější ústav tento plniti své
povinnosti k českým menšináma jich dětem, nebude-li

mu poskytováno dostatečné podpory? ©Čtenářové na
čeho lista se žádají, aby sami na důlešitost Matice
všade opozorňovali, kde by snad ještě pro snahy její
nebylo dostátečného porozumění.

Na vemkovské knihovny bohoslovců
královékradeckých darovalipo 2 K: vdp.J.
K. Vaníček, děkan v Josefově, dp. Pavel Langr, far.
v Čibošti, dp. Ant. Šklíba, farář v Licibořicích, dp.
V. Piši, děkan v Opatovicích, dp. V. Havla, far, v Pe
číně, dp. Josef Paner, farář v Jablonci n. J., vp. V.
Kvasnička, vikarista v Hradci Král., dp. Fr. Vohnont,
farář v Žlunicích, vp. J. Valenta, kaplan tamtéž, vp.
Jarosl. Malý, kaplan v N. Pace, vp. Almilián Balcar,
katech. v Přelouči, dp. J. Machálek, zám. kaplan v
Malešově, vp. Jan Středa, kaplan v Heřmanicích, vp.
Lad. Henzl, kaplan v Sopotniei, dp. V. Vykoukal, far.
v Cholticích. Dp. K. Jelínek, katech. v Heřmanově
Městci daroval 10 roč. Vlasti s j. knihy. Tisíceré díky|

Urenie v Hradel Králové. Upozorňu
jeme naše obecenstro, že již příští týden, v úterý a
ve středu konati se budou zajímavá představení Uranie,
jež všude, kde pořádaná byla, docílils skvělých úspěchů,
Poukázati jsme dostatečně na tento krásný podnik a
tádný vzdělaný člověk zajisté nedá si ujíti této vzácné
příležitosti, by se nejen pobavil, ale zároveň také
poučil. Jak jsme již v minulém čísle se zmínili, jsou
obrazy tyto zhotoveny slavným italským mistrem Emil
lie Vecchi-em, který jako malíř — krajinář získal
si jméno světové, Jeho znamenité práce od dřívějška
jsou: „Za svítání na jezeře Lagomaggiorc“, „Neapol“,
„Tivoli“, „Na mořekémpobřeží“; pozdější jeho práce:
„Elmvood na zemi Františka Josefa“, Severní Sbynze“,
„Mroží Cidylia“, „Polární noc“, Na vysokém severu“,
„Ledoví obří na severní točně“, atd, kterými zajistil
si v uměleckém světě nesmrtelné jméno, S napjetím
tedy možno očekávati tato zajímavá představení, jímž
dle dosavadních úspěchů dalších odporučení není třeba,

O zřízemí obllního skladiště se v
Hradci Králové mnohomlavilo,ale cožmá usku
tečnění pro rolnictvo tak důležitého podniku opět
usnouti, jako tak mnobé zdejší projekty?

Měšťauskou chlapeckou školu asnoslo
se jadnoblasně zříditi obecní zastupitelstvo v Rych
nově, Kdy se zřídí tato škola v Hradci Králové, když
její uskutečnění pranic nepřekáší?j

Sodadla ra oblíbených našich procházkách
podél vojenskéhocvičištěa za hačavýmmostemv ale
jích citelně ae postrádají. V alejích směrem k Praž
skému Předměstí, na nábřeží, v stromořadí za Orlicí
postavení nějakého sedátka by rovněž neškodilo,

Cvičiště pro maše cyklisty v Hradci
Králové schází. Máme tady sice dva cyklistické spolky,
ale klub českých cyklistů má na svém rejdišti naproti
Červeným nastaveny cibly a Sportovní klab za Vodič
kovými kaaárnami má na cvičišti posavadním rozrý
pané kanály. Saad by so dalo zřídit na rejdišti apo
lečné cvičiště a o nějakou tu forku písku nebylo by
obci snad také zle.

Úmrtí. V Praze zemřel v sobotu p. bar. Ma
lovec, c. k. místodržitelský rada a dříve c. k. okres.
hejtman v Hradci Král. Zde vzdor svým mnohým po=
divoůstkám těšil se u pp. starostů oblibě, poněvadě
Jinak, dl: možnosti potřebám lidu vyhověl. Pohřbu se
účastnili veškeří etátní a zemští hodnostáři.

Program pu zemské výstavyušlechtilých psů v Praze, která budepořá
dána ve dnech 10. a 16. května t. r. v Král. Oboťe
byl právě vydán v krásné «pravě, která odpovídá
všem požadavkům sportu a jest zajímavou četbou pro
odborníky. ©Obsahuje výstavní řad, podmínky vysta
vování, roztřídění, sdělení o udělování cen atd. Kdo
psa vystavovati zamýšlí, nechť vyžádá si přihlašovací
list a program a sekretariátu První zemské výstavy
ušlechtilých psů v Praze III.

Kolplegův večer v „Adalbertina“.
Na bílou neděli bylo oblášeno Ď zábavných podniků
v Hradci Králové, takže bylo lze zcela důvodně oče
kávati, že representační večer tovaryšské jednoty 'bude
slabě navětíven. Výsledek však předstihl i to nejsmě
lejší očekávání pořadacelstva, neboť v určenou hodinu
byla prostorna dvorana „Adalbertina“ v pravém vý
znamu vybraným obecengtvem přeplněna, takže později
přichozí vzali zavděk 1 s přístavenými sedadly. Obe
censtvo očeká.alo patrně umělecký požitek a také ne
bylo provedením programu sklamáno. Ohlášený pro
gram vykazoval pěvecké a hudební skladby proslulých
mistrů Dra Dvořáka, Smetany, Macana, Bendla, Hal
lera, Griega, Bacha, takže budil zvědavost, která dle
povšechného úsudku byla náležitě upokojena. Po při
měřeném proslovu dp. dra Reyla o významu a životě
kněze Adolfa Kolpinga, zakladatele jednot katolických
tovaryšů, provedeno bylo nejprv proslulé dílo Halle
rovo „Sv. Uecilie“ oratorium pro smíšený sbor a sola
s průvodem klavíra a barmonis. V solových partiích
vynikly sil. Kulbánkova a Novohradská a pp. Komá
rek, Sprysl, Souček a Divíš. Recitativy přednesly s
pravým porozuměním sil. Cbmelařova a Jezdinská.
Sbor držel se za bravorního řízení dp. vícerektora
D. Orla výtečně a budil svou jistotou a precisností
pravý obdiv, nebot ve sboru nebylo až na skrovné
výminky vyškolených pěvců, nýbrá pouzí ochotníci.
Dp. vicerektor Orel nastudoval velice pečlivě a přímo
skvostně veškerá Čísla programa, zejména oratorium
av. Cecilie, které vyžaduje velkého a mohutného sboru,
vycvičených a vyškolených solistů budilo obdiv znalců.
Dyuamické odstíňování sboru přímo překvepovalo.
Téhož úspěchu docílfly sbory mužské i dámské v dul
ších číslech. Pán Komárek svým labodným tenorem
sklidil boaři pochvaly pří svých solových písních. Ve



smíšeném kvartetu Mnsilově „Stabat mater“ uplatnila
sl. Wůnechova náležitě příjemný svůj alt a rovněž p.
Souček vzdor své patrné indleposici obětavé přispěl
ku zdárnému provedení tohoto klasického čísla. No
viokou byl pro uaše město damaký čtrerozpěv Meca
pův „Vdovec“, jehož obtíže překonaly bravě pí. Sla
ková, pí. Řebcová, sl. Kulhánková a sl. Novobradská.
Neobyčejně vřeléhu přijetí dostalo se koncertní bře
na cello dp. katechety Frant. Vacka, Vřelý cit a mi
strovská technika p. katecbotova došls všeobecného
uznání a vzbudila nadšení. Úspěch takový u samouka
jest zajisté vzácností. Klavirní průvod s obětavou pre
cisností poskytli pan prof, Konvalinka a ředitel kůru
Kobišta. Koncertní křídlo a barmonium bylo z chvulně
snámé továrny Lbotovy. Program večera byl tak ob

noci, aniž by byl kdo pozoroval nějaké únavy na sobě,
Velikou výhodou ovšem byla vzdašná a prostorná dvo=
rana adalbertioská, v níž řádná ventilace činí pobyt
příjembými přinejvětší návštěvě. Bbrneme-li svůj posu
dek o Kolpingově večírku ve všeobecný hlas obecen
stva, še to byl čestný úspěch pro tovaryšskou jednotu,
nechybujeme se pravdy, „Zdař Bábl“

Zvěsti z východních Čech.
Ze Žamberka. Dne 22. t. m. konalase u

nás slavnosť svěcení novéhoobecního hřbitova, jakož
i hřbitovní kaple, lépe řečenokostelíka. Již dávno po
mýšlelo obecní zastupitelstvo na to, aby se vystavěl
hřbitov nový, poněvadě dosavadní s ohledů prosto
rových i hygienických nevyhovoval. První kroky k uskn
tečnění tohoto úmyslu staly se již r. 1852, stavba vósk
samotná provedena byla v letech 1895. a 1896., ve
kterémšto posledním roce také hřbitov odevzdán byl
evému účelu; od 1 října 1896 počalo se na novém
tomto hřbitovš pochovávati, Hřbitov vystavěn byl na
obecním pozemku nákladem 7865 zl. 52.kr. Na hřbi
tově tomto postaven byl současně nákladem elovat
ného rodáka žamberského p. dvorního rady Dr. Ed.
Alberta a jeho spanilomyslné choti Marie velmi pěkný
chrámek, v pěkném prostém slobu romanském, kocti

patrona českého av. Vojtěcha (za 12000 zlatých); k doonání díla tohoto přispěli i jeho přátelé s mládí, a
sice p. Camill Schopf, purkmistr věnoval nový oltář
v ceně 560 zl. a p. Valdemar Mazura, obchodník, pak
daroval nové zvony (v ceně 300 zl.), (Smrnil na P 
kopa; třetí zvon Cyril a Method jest také darem p.
dvorního rady) a městské zastapitelstvo ozdobilo oltář
krásným obrazem ev. Vojtěcha, žehnajícího ze Zelené
Hory české vlasti. Stavbu provedl žamberský p. sta
vitel Havlíček, oltář postavil žamberský řezbář pan
Musil, obraz maloval kyšperský malíř p. Umlauf, zvony
dodala zvonárna Pernerova v Badějovicích. O všecky
ostatní potřebné věci k výpravě nového chrámu po
staral se komitét obětavých a spanilomyslných dam
šamberských, jakož i některá řemeslnická drožetra,
O konečné urovnání a ranžování velice se přičinil p.
notář a purkmistr Josef Lóbel — a tak konečně mohlo
dojíti dne 22. t. m. k vysvěcené hřbitova i kostelíka.
Ke slavnosti této, jíš počasí letou až dosud neobvykle

říznivé přálo, sešlo se velmi mnoho účastníků se

amberka, obcí přifařených i jiných soaeedních. Slavnosti, jež trvala od půl 10 dopoledne až do půl 1 ho
dině z poledne, účastnila se městská rada, včele majíc
svého horlivého starostu p. J. Lóbela, dále c. k. úřed
nictvo, hesičeký a veteranský spolek, živnostenská
družstvo a školní mládež, — družina čamberských
dam, pěvecký sbor, místní hodba a nepřehledný zástup
lidstva. Svěcení vykonal vdp. bisk. vikář Vácí. Tejkl,
děkan kyšperský, provázen četnou assistencí kněží do
mácích i z okolí; slavnostní řeč měl prof. theologie
z Hradce Králové p. Dr. Gustav Domabyl. — Tím, že
byl nový hřbitov a hřbitovní chr?m vysvěcen, vyho
věno bylo tuábám i přáním obyvatelstva, ješ se s ve
likoa radostí účastnilo svěcení, jakožto aktu, jimiž

kdo k dílu tomuto jakýmkoli způsobom přispěli. —
Ke konci dodáváme báseň, jež ke dni svěcení hřbi
tovního chrámu av. Vojtěcha ctitelem téhož byla na

a:
- Sr. VojtěchuSlavnikovci.

Tys první z Čechů vstoupil na moře,
před sebou viděl boořnou planina
a hvězdic plné nebe nahoře.
a v srdci nesl dálnou otčinu.

Sem z moře života ee poutníci
vracejí k posledníma přístavu,
jich oku hvězdy nebes zhasnuly,
evá srdce nesou zemi v potravu.
Požebnej, Hiskape, jim mobyly

jo Čechy žehnal z Hory zelené.ožehnej všem, kdo tady přebyli

a každému, kdo mrtvých vzpomíná. vl.

Lhota podLibčamy stává se v poslední
době často předmětem útoků „Osvěty lida“, která li

boje si vůbec v napadání etarostů a občanů z našehoPolabí. Útoky tyto jsou systematické a stopujeme-li
jejich nitky, tedy přijdeme na jednu a tutéž organi
saci. Ať již útok pochásí od pokrokáře, socialisty,
dělníka nebo Panchártka, tedy jeho pisatel jest zna
telný zrovna tak, jako by jej podepsal kočí z Pra
skačky nebo dřevař z Radikovic; nikomu nenapadne
hledati dopisovatele „Osvěty židů“ v těchto počest
ných vesnicích. Toho „socialistu“, který dle vlastního
doznání zapřel státní právo a jenž nevěří v Boha,
hledati dlužno jinde. Panchártek praví sice, te tako
vému socialistovi je ovšem milejší škola neš kostel,
ale tomu tak zhola nevěřím. Nad školou přece bývá
nápis: „Synu, uč se moudrým býti“ — ale pan pisa
tel moudře nepíše, nýbrž sprostě, A přece praví Ko
menský: „Pravá škola jest, kde se vtip lidský zná
mostí pravou všech věcí osvěcuje, povahy a obyčejové
ušlechtilou harmonií pořádají, srdce v Boha mocnými
kořeny zakládá a k rozličné libé výmluvnosti jasyk
formuje“. Slavný mudřec křesťanský sv. Augustin

pravil: „Víra předchází rozam“; dobře říkávalí proto
naši předkové: „Nevše na rosamu“; ale vícs na
Boba dáti“. Naši předkové stavěly tedy v oboloh
svých kostely, pří nichž povetaly současně školy a
nedá se tedy škola odlučovati od kostela anebo do
konce staviti proti němu. Panchártek s „Osvěty“ není
svyklým psáti s mlaviti logicky a proto skočil hned
s kostela na hospodu. Máme prý ve Lhotě lepši ho
atinec neš školu; jsko by prý stálo někde v sákoné
že škola musí bíti nejkrásnější budovou v obci. Ho
stinec si postavil jeho majitel dle uvého vkusu a zá
možnosti a není mu to k necti. A co we školy týče,
tedy tato postavili před mnoha lety občané stakovou
obětavostí a nákladem, že v okolí nebylo toho času
pěknější školy. Zákon nešádá, aby škola byla v obci
vědy badovou nejkrásnější, ale žádá po n, aby ča
sovým potřebám a zdravotním pošadavkům vybovo
vala. A tomu tak po úsudku kompetentního snalce,
pana řidícího učitele, školních a sdravotních úřadů

jest. Nastane-lipa rozšířítí, neb přeatavětiškoa ve Lhotě, tedy občané lhotečtí rádi i tuto oběť
pro sebe i své potomky přinesou. Nad úsměškem
Panchártka, že do dneška je chloubou naší obce ho
spoda, ale od nynějška bade jí kaple, nanejvýš útr
ně krčíme rameny a rovněš nad výtkou že se doma
pokládá občanstvo za velice pokročilé. Hostinec páně
Voličkův je budova pěkná, prostranná, světlá, vsdu
šná, má pěkny sól s občané v něm pořídili sobě
pěkné divadelní jeviště, aby se pobavili, potěšili a
třeba i rozverelili po lopotné všední práci ve dnech
svátečních ušlechtilou divadelní brou. Jinde,kde mají
takové pěkné veřejné místnosti, divadelní jeviště, kde
panuje na návsí i ve statcích poměrně tako'ý pořá

navštěvují poučné a ušlechtilé zábavy a čtou aspoň
tolik, co ve Lhotě, prohlašojí občany za pokročilé.
Panchártek £ „Osvěty židů“ se za to sousedům ve
Lbotě posmívá. Proč? Ina, má patrně moc velkou
pifko. Především jej mrsí, že prý ve Lhotě jest nej
rozšířenějším listem „Obnova“, pak že redaktor Štábl
často zván i nezván nás navštěvuje a že bez dovolení
Pancbártka psal dokonce o žapním wjesdu hasičském
a o representativním plesu rolnickém obšírné referáty;
zlobí se, že uveřejnil uvítací srdečnou řeč p. starosty.
std. Což měl psáti sáhodlouhé referáty o radikálním
a konfasním povídání jistého pána, anebo že jistému
Franckovi zrovna před hospodářským plesem vyndaly
s výbora pro jeho štourání pérka, takže pak i bílá
kravata a plesové rakavice mu zbyly na lepší časy?
Peáti o takových domýšlivých a mnohomlavných os0
bičkách znamenalo by dělati jim zbytečnou reklamu.
Žádná odpověď bývá některým pánům také odpověď.
Přes prsty se klepnou, pak li se stávají dotěrnými
jako veš. Z toho, še nám vytýká Panchártek v „Osvětě
čidů“, že od nynějška bude naší chloubou kaple, pranic
si neděláme. V roce 1898, kdy oslavoval celý český
národ BOti leté jubileum panování Jeho Veličenstva
císaře a krále, sa něhož zrošena byla selská robota a
za jehož vlády především vlastní silou a snahou do
mohl se škol od téch nejnižších do těch nejvyšších a
všelikých škol odborných, aby mohl v stejném díku
s ostatními vzdělanými národy kráčeti ku předu, ne
neslase našeobecpostaviti jubilejní kapli. Lhota
čítá na půl ouma eta obyvatelů a když si mohla po
staviti vlastní břbitov, může si poměrně zámožná obec
postaviti též vlastní kapli, aby tam pro lid aspoň
občas bohoslužby konány býti mohly a aby neduživí
starci a malé dítky aepoň někdy v domácí kapli se
pomodliti mohli. „Póče vzdělávati ardce dítek ke zbož
nosti a cnosti, jest povinností tak svatou, že se do

uští jakési vraždy na lidech, kdo jí zanedbává“.
ato slova sv. Jana Zlatouského sná zajisté kašdý

učitel. Škoda, přeškoda, že P. Ar. Chántek se ve škole
ani těmto věcem nenaučil, neboť jinak by se myšlénce
postaviti jubilejní kapli tak neurvalýmspůsobem
neposmíval a nechal by poctivé sousedy na pokoji.
Zdá se, že P. Ar. Chántek má ve škole ještě mnoho
doháněti a proto, bude-li ve svém štourání pokračo
vati, dostane se mu řísnějšího poučení o moresích,
takže snad až příliš pozdě pozvá, že konečně vyhrá
ten, kdo se směje na posled.

Z Kratenoh. Při předvčerejšíjarní bouřce
zabit p. Čihák a 1 kůň na poli.

* *
*

Čeští poutmiel byli přijati av.OtcemLvem
XIII. v slavném elyšení dne %6.dubna. Papeš byl pln
laskavosti k poutníkůmz království českéhoa 8 mno
hými rozmlonval velice laskavě. Jubilejní vlak pout
níků českých dorazil +3. dubna o 5. hodině ranní do
Říma za sice pěkné pohody avšak za citelného chladu
a byl tu uvítán od vys. dpp.kanovníků svatovítských
Monsignora Dra. Krásla, None. Dra. Doubravy a Dr.
Sedláka a od vicerektora české koleje v Římě, Mona.
Dra. Zapletala a rektora litoměřického kněžského Be
mináře Dra. Kordáče a od moravského v Římě pře
bývajícího řeholníka Bezděky. Jízda až na některé
obtíže, které plnému uspokojení tak velkého mnošatví
účastníků (as na 300) přirozeně v cestu se staví,
šťastně se zdařile. Počasí měli jsme celkem stále
pěkné a teplé až na přeháňky ve Vídní 18. dubna
večer a 19. dubna ráno a ve Folignu dne 22. dubna
odpol. Na cestě nalezli jeme krajiny (i v Italii u ja
derského moře), že vegetace nepostoupila dále než u
nás, za to však okolo Ferrary a Bologni bylo vše
v největší bujarosti jara. Jízda a saepatření poutníků
obstarala vídeňská cestovní kancelář Russellova a

utní společnost řídí vys. důst. p. kanovník vyše
radský Dr. Burian, vldp. professor prašeký Drozd a

vinohradský dp. kaplan Stejskal. Ve čtvrtek 19. dub
na slonžil pro poutníky v chrámu sv. Karla ve Vídni
mši svatou a srdečně k nim promluvil vadp. kanovník
Burian. Týž obstaral v Padově u hrobu av. Antonína
i večerní pobožnost a mši av. 21. dubna. K poutníkům

k promluvil kaplan u ov. Mikuláše v Frase dp.
ostřihač. V Lorettě mši av. celebroval 2%.dubna a

k poutníkům promluvil farář vršovický vldp. Dusil
a v Assisi u hrobu av. Františka Serafinského ©mno
bými terciáři obnovu slibů řeholních vykonal vyedp.
vikář poličský Hejtmánek. Po té dojemnou pobožnost
a ostatními poutníky tamtéš provedl vysdp. kanovník
Burian připomenuv spolu vigilii avátku sv. Vojtěcha

a vysvav přítomní, by pomodlilí se « ním sa blabo
časné i věčné všech obyvatel vlastí deských. V Assisi
navštívili jeme téš hrob ov. Kláry. Výklady památ
ností na naší cesté ochotněčinil dp. Stejskal a v Acsiei
na hrobě av. Františka vřele proteluvil vldp. farář,

pražský Ekert, jenš upozornil na srdečné nK sv.,Kláry a blahosl. Anežkou českou, ješ dosvěděají do
sud sachované 4 dopiy av. Kláry na blahoel. Aneška.
Počet účastníků pouti s hradecké diocése zároveň
a dalšími zprávami o pobytunašem v Římě sdělíme
a Jaskavými čtenáři v číslepříštím.

Z bojlšté jihoafrickéhe. Barové,jiché
stojí v poli jen 40.000 proti 160.000 Angličanům, me
padají stále a porážejí menší oddíly, pluky, brigády
neb i divise Angličanů, ohrožojíce je jednak v okolí
Bloemfonteinu, jednak jižně u východně odtud v jiho
východním Oránsku, aby přerušili wpojení armády Bo
bertsovy 8 Kupskem. Boje u Wepenera, Rouxvillu,
Ladybrandu, Boshmannekopu, Lenwkopu, Dewetedorpa
a u vodovodů Saunasporta a Taba Nehu, nkasují, že
tak činí s úspěchem. Aby se maršálek Roberte mohl
bnouti z Bloemfonteinu, munsf především jihovýchod
Oránska vyčistiti od tlap barských. Za tou příčinou
postupovala 3., 8., 9. a 1). divise a jízdní pěchotou
a jísdon Frepchovou na jih. Podařilo sejim sice dostati
se na polovici cesty k Wepenera — aš k Dewetsdorpu
a snad již k Wepeneru, ale nepodařilo se saakočiti
bary a odříznouti je od severu, t. j. od Ladybrandu,

Winborga, Betlému a Harryemytho. Zde mají naopakbuři spojení se svou armádou u Eleandslaghtu a La
dysmichu. Nebudou-li se moci barové u Ladybrenda
proti anglické přemoci udržeti, tedy v borské krajině

yli bláhoví, aby s Angličany svedli hlavní bitva a
vssdili na nejistou kartu všecko. Barové zůstanou
guerillové své taktice věrní a budou Aogličany i na

dale přepad sažovati a veslabovati. Otušilý bur ajeho kuňpřekoná vědy chonlostivějšíLo na jíšní simu
Angličana a jeho koně. Na pravém křídle budou bu

jihu na sover, vrhnou se hybní burové tím více na
ravé křídloRobertsovo,na armáda lorda Mot
uena, která dostala opětný výprask u Kimberleje

a Boshopu. Obsazení Wepenerua vodovodu bloem
fonteinského burům neuškodí a Angličanům moc ne
prospěje. Robertu sesadil zatím celou řadu neschpných
divisionářů a brigadierů. Pomůže to Angličana k
vítěsství? Na každý pád potrvá válka jihoafrická
ještě dlouho a vysiluje stále více Anglii.

(Zasláno).
Slovutnému, neméně učenému a zrovna tak

ctěnémupanu Josefu Zběhlíkovi z dopu
štění Božího městskému radnímu takto rolníku
v Chocni. —

Vím sice, že Vaše vážená osoba, ničím tak
v naprostou disharmonii duševní přivedena býti
nemůže, jako čte-li o sobě v novinnách něco, co
tomu velikému »Já« Vaší slovutnosti nelehodí;
než události právě uplynulých dnů, nutkají mne
k tomu, abych já nelítostný na svědomí si vzal,
několik chvflek Vašebo, Slovutný Pane radní, pro
město a vlast zásluh plného, klidného života.

Ale znaje velmi dobře, že na to +z vysoka«
mluvení Vaše Slovutnost nedrží, a boje se, abyste
snad dozela (a je to naprosto možné) něčemu ne
porozuměl, — povím Vám několik těch slov, dle
vzdělání a přirozenosti Vaši srozumitelněji. Nač
to brát sz vysoka? Že? — Nuž tedy poslouchaj
milý Pane radní: To maj' tak! Slyšeli už někdy
o tom co to je důslednost? co to je jednání muže,
který umí státi ve slovu? — Jest-lí ne, tedy od
pustěji. Ve škole, do které chodili jako malý hoch
snad jim to pověděli; Ale kde pak za tolik let se
to už vykouří z hlavy. Ale počkaj? Vždyť přeci
na tej vojně udělali tak velikýho pána (— to už
se tak stává, že někdy přicbází materiál ze kterého
se dá těžko vybírat). — a tu přeci myslím, že
aspoň tak, kde prý ns to tolik dbají, jim pověděli
co by to mohla být ta důslednost.

Tedy co myslejí? — Je tohle důslednost, co
jim teď pověděti si dovolim.

Jeli jednou dva z Mýta Vysok. do Chocně.
Ten jeden byli voni, a ten druhý já. No myslím
že vědí, kdo to je ten vjá.« Kdyby snad přeci
neuhádli, tedy je to ten mladší z blízkého soused
ství. — Bylo lo před volbama. Nu tu, jak už to
tak bývá, a často se stává, dělala se jistým pánům
busí kůže, strachem že by mohli přijít »o hvěz
dičky.« Bylo to nepříjemné pomyšlení zvláště u
téch pánů, kteří si na ty hodnosti potrpí, a ztrátu
jich »trpce«. velice trpce nesou.

Tek tenkrát, když jsme z toho Mýta jeli,
a jim snad ve slabe chvilce napadlo, že by to
atrachmanské voličstvo věhlasu a slovutnosti jejich
neporozumělo, dal jim Duch sv. to šťastné vnuk
nutí, že by snad o ty hvězdičky v obecním vej
boru nemuseli přijít, kdyby se jistá strana v městě
vzdala agitace před volbama. — Nu a tak, jenom
si vzpomenou žádali toho společníka svého, t. j.
toho co sníma jel na tom vozejčku, aby působil
k tomu, aby se stal smír mezi duchovní správou
a několika pány z obecního zastupitelstva. A tak
krásně to uměli, že opravdu, — toho druhého,
prosťáčka to nenapadlo, že by to mohl být jen
zvláštní manevr, anebo jak se jinak řekne finta.« —

Inu, kdo by nevěřil, když jskožto pádný ar
gument dobré vůle vejíti ve sbodu pravili: sZe
jsme tenkráte nevítali p. biskups, to uznáváme,
že jsme udělali hloupej kousek“. Teď jste proti
vítání agitovali. (Beru to jen mírnějším výrazem,
ale zdá se mi všesičko, že jak už to mejí milý pane
radní. ve zvyku vyjádřili se trošku, jak říkáme »tlu
stějí«. -- Doufám, že se snad ještě na to pama
tojou! — Nu a jest-li ne, tak to povím příště.



E O lonac V, Neškudla a syn
8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních pařamentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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M*>Prvníčeskál
americké cováharmonlazaří

spoclolněna lakáootns

Rud. Pajkr Kspol.,
v Hradci Králové,

toho druhu vwRakonseku-Uhorsku jediná.

Tatáž nabísí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy Bedoporučuje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cenaod60zl. výše.—Na
splátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

(©O00000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
sávod řezbářský a amělé. truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltéře, sechy, kazatelny, zpovědnice

> avice, mřížkya £ a. '
o slohu čistěgotickém a ronaisančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a s). úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
wm Nejstarší závod v oboru tomto. amm

©
©++000000009000000000
00000000000000000000000 2000000900000000000000000*

v Hradoi Králové.

— První výroba —

vé ČásLav

m v Čáslavi

KARLA ADAMGE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové hodiny, městské jat

ky v Praze atd. odporučuje se k vyhotovení ©všeho drobu věžních hodin se zárukou. Pro
, nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

jakost výborná.

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma

Molzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nebyli 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 mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporačiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v kašdá
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
barmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

wT7angeraÁ
časová novinka pro
pány na obleky, v mo
derní barvě zelenavé.

Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

frauko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Choeni.

Uržní zprávy.
, V Hradoi Králové, dne 21. dabna 1900. 1 hl

přenice k 12-80—1380, žito k 10 BO—11-50, jedmena
k 920—960, ovmsk 576—6.70, proso k 820—4-60,
vikve k 11-40—13 00, hrachu k 18:50—21'00, jáhly k
18-20—0 00, krup 16:00—42-00, bramborů k 400—4 60,
jetelového semínka červeného k 96:00—10400, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, máku k 32:00
olejky k 0'00—0:00, lněného semene k 18-00—25-00,
100 kg. šitných otrab k 12:00, pšenič. otrub k 11-00.
1 kg. másla k 2-40—260, 1 kg. vádia vepřového k
1:44—160, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 6 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 21. dabna 1900
pšenice 00-90 00:00, žito 1080, 11:00, 11-30, ječmen 9-80
oves, 5-20 600, brách 14.40 24-00, čočka 32-00 36-00
vikev 00-00 0-—, jáhly 18:—, 22-— kroupy 30-— 48 —
brambory 3:00 4-00, vejce (kopa) 3:00 0:00, máslo 2-16,
244, tvarob 28 h, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1-44, maso skopové k 112, 66
no k 6.00, sláma k 8—, k oves 12-40.

(Zasláno.)

Abitarientům „Vomdráčkovy“oktavy
roku 1981 gymnasia kralohradeckého!

Končí se dvacetiletí, kdy milé nám město, na které
tolik upomínek nás pontá, jeme opustili po odbytých

stadiích Aymenjních, Slíbili jeme si, že po dvacetiletech v HradciKrálové opětně se sejdeme.
Doba nadchází !

A tu natno již nyní postarati se, abychom všichni
v r. 1901 0 prázdninách školních slib učiněný splnili.

Bližší oznámeno bude každému účastníku písemně,
Poněvadž však neznáme adres všech kollegů, obracíme
se touto cestou na Vás, abyste účastenství své při
sjezdu zajistili a za příčinou dalšího dorozumění ně
kterému z podepsaných savé adresy laskavě oznámili.

S přátelským pozdravem:
Dr.Ladist. Klumpar, Dr. Váci. Řezníček,
sem. advokát, Žit. ul. 9. spisovatel v Praze.

Ant. Grégr,
člen redikce „Nár, List1“,
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První Královéhradecká továrna nábytku. | X Stavební truhlářství.

t v clearinku pošt. spoř. uher. č. 5916. Telefon č. 6.

Koupě| prodej
všech druhů losů, cenných
pspírů, akcií, priorit, zá.
stevních listů, devis a valut,

Výměna a oskont
tažených zástavních listů,
obligací a veškerých ku

ponů.kuom

Zálohy (půjčky) Obstarávání Konvertoránía obstarávání € 5
nacennépapírya zboží— vinkulacía derinkulací. půjček 2552

za mírný drok. "i

—— —— hypolekárnícha komu- E = p
Eskont směnek Přijímání vkladů nálních. ska

ajich umísťování (domicily). na spořitelní knížky, na . „m

—— pokladničnípoukázky Velkoobchod 552 8
Uschování cenných v běžnémúčtě a na účet cukrem a petro- DN a

papírů. girovýproti vydánícheků. lejem. 2 8



„THE GRESHAM““ život a důchody pojišťovací společnost v Londýně.
(Založena 1849), Vydaný akciový kapitál L 100.000— — K2,400.C00—.P. T.

Velecténému obecenstvu v Hradci Králové a okolí dovolujeme sí uctivě osnámiti, že vzdáním se p. m. rady Jul. Russa uprásdočné

hlavní jednatelství pro Hradec Králové a okolí
B. E. Tolmanovi koibkupcitamtéš. Týž jest oprávněnuzavírati pojištěníkaždéhodruhuna $ vot a důchodypro nás, Jakoě,

ýběra peměz. Doporučujíce pána toho P. T. obecenstvu co nejlépe, trváme v plné oddanosti
„The Gresham““

život a důchody pojišťovací společnost v Londýně; podřiditelství: Praha II. Havlíčkovo náměstí 24.

o F Ě4.
«S

F. T.
Vzhledem k předcházejícímu prohlášení, dovoluji sobě velevášenému obecenstvu zdejšímo i okolnímu

B- v pojišťováníživotním a důchodů "if
služeb svých co mejuctivěji nabídnouti; zejména nabízím se v příčině té všem velect. pp. úřadníkům, státním i samosprávným. professorům, učitelům
statkářům, obohodníkům, průmyslníkům a vůbec každému, kdo se ne život svůj pojistiti aneb sobě k stáří dýchod stálý zabezpečití chce. —

Výhody, které pojišťovací společnost tato ve všech způsobech poskytuje, netřeba tu zvláště uváděti a jsem ochoten každému a kdykoliv

B. E. TOLMAN,
knihkupeo, a hlavní jednatel pojišťovací společnosti „TheGreosham“v Londýně

w Hradci Králové, velké náměstí č 26. (vedle lékárny)

Prádlo |Turistky, Výbavy
©pro dámyi pány. cyklistických potřeb. pro nevěsty.

Obrovský výběr novotinek
kravat, límců, manžet atd.

Kněšské kolárky a náprsemky.

Bohatý výběr
dámských novotinek, nejjemnějších

sephyrů a cretonů stálobarevných.

Tovární sklad dam. garnitur
kávových a jidelnich,

ručníků, kapesníků a £ d.

OEP>v cenách nejlevnějších doporučuje "Jí
Hradec Králové

Spocislníobchod Gfanislav Jirásek. vekénáměstíčis.36klatovským prádlem.
Malázkouškapřesvědčí,

"PouogoKyjeYSIZAE

KXXXX| Oltáře, sochy aj.
Vo vkueném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
Zahájení od 7. května

až do konce září. odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P

v Sychrově (Ďeohy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.pLPLUIS W006

DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!

x<
Stávají od r. 1885.

Prospekty zašle
hraběcí správa lázní ihned.

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřel 1. dubna na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený $

závod veškorým zbožím ozdobným a galanierním
jakož i přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů.

3

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

: Petr Kopal a spol. )
o0UIU- NUMOLUMUNU



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury,

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v NovéPaco (Krkonoše)
doporušaje se ku zhocoveníoltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění olrkovníhoj též zhoto
vujesochysvětcůze dřevai zkamene.—Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i sa řádnou práci při cenách nmejmír

nějších. B úctou veškerou
Antonin Sucharda.Če.

První sportovní závodFrantiška Jiráčka s
ve Vysokém Mýtě

nabízísvůj bojně zásobený sklad
kol amerických, též premier He
lical a j. Ojetá kola od 40 K výše.

Ceny báječnělevné!
Opravy vyřizuji se rychle a levně.

8 veškerou úctou
František Jiráček. ae"eeNEE EO

PB LTAEE LCD
ň p5 "M

i “ ji ev
n

bí l

4

n l

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Uhlumce

nabízí pro zima a jarní vysa
vování stromy ovocné vysoké

krsky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,

láňata atd Statisíce sazenic
zzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poucný cenník zdarma.

Ludvík Knepr
vedle záložny.

Do HradceKrálové a širšího okolí!

Frant. Hlávka,
klempíř a instalatěr

v Hradci Králové, velké nám. č. 25.

vedle hostince „u modré hvězdy.“
pozorna Činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětiení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
správně vyřizuje. Dále se odporučuje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv
ních tlakostrojů a podobných prací.

Odporušují též svůj hojně zásobený sklad
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k iostulatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovují, správně, levně a se zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za hojnou přízeň
cténým obecenstvzm mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při
činím 8e o její rozmnožení. V hluboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér.

JAN KALIS

vyrábí a dodává

letou zárakou v dokonalé jakosti.
Hozpočty zdarma. LL

X

| Jan Horák, :
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní a letní ©
Též velejemné

látky na taláry,
BČetná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj

4 ného duchovenstva svědčí o poctivé ob
L sluze mého křesťanského závodu.

: Učiňte prosím, malou objednávku na

-1

ý zkoušku
á Při hromadném objednání větší výhody.

í Též na splátky bez svýšení cen!

C3 Ochranástánla: Kotva, "TT

LINIMENT. CAPSICICOMP ?
L zRichtrovy lekárny vPraze,
)uznává se za výbormé, bolesti utiča
| Jicínatirání; jest na skladě ve
;lékárnáchza 40kr, 70ke. al al
) Všesbeoně oblíbený tento

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních lábvích 61
naší ochrannouznámkou„kotvou“ )

Rlohtrovy lékárny. Buď opatrný a4
SS[P přijmi jen láhve s touto ochrannou JÍ[

| mámkou za původní přípravků. ©

| Pe Alohtrava lékárnu „U zlatého Iva“ v Praze, +

Veliká úspora a důležité pro každého,

© Žádných šlí a řemenů vice! (f
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené,alepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozlaštění otázky jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
sdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné segouvání se šlí 8 rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále pímé, volné a
zdravé držení těla, jakož i vkusné padnutí kalhot a lze
jej vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž by
noflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba,

Přesvědčení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalhbotáém poobdržení 60 kr., 3 kusy zl. 160

6 kusů zl. 3:— zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. 3. NOVOTNÝ, Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochvalné úsudky.

Wa$“ Humpvleckáji

SUKRDRA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci.
Vsorky k nahlednutá franko.

Ceny mírné.
Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

Rádbábábád!sí 4

orli saka
jaro a léto.

|

|Látky na převlečníky, obleky |
(a dámské žakety ve velikém

výběru doporučuje za nezvý
šené ceny

VJ Špalek
4 velkoobchodse sukny a podšivkami

4 v Hradci Králové.Zal. 1834.

+

M BarthelA (0, Videň,X.
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

ODOCOOOO0000000000

Klalorokékarafály
12 druhů za 2 zl., 26 druhů za 4 zl., 100 drubů

za 10 zl. a smíšeny 190 zu 5 zl,

Velikokvěté anglické pelargonie
v nádherných druzích již v poupatech 12

drubů za z zi.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích, 12 druhů 5 zl. 50 kr.

Růže | m. vysoké [2 kusů zi. 4.—.
Plnokvěté fuksie 1 kus za 8 kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr. Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za 20 kr. Jiřinky 1 kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.bb ěběběřěěě

:

:
i
:
i
i

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníhapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a střibřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. O ravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípsy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
kou sopravě kalichů, monstrancí, ci orií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
táckůna křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.



Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů
v Praze, Ferdinandova třída.

dámská pojišťovna starobní

k největší spokojenosti,

eškeré

: , | CostajícívepřijímajíneMádýplat a na proril

Ba pensů V stáří 8m CestujícíImajínastálýplat isl.
——a předčasnénezpůsobilestik výdělku.—— OODOOONOOOO000000

mo od čepu. ii
upravuje a obstarává

(čině těší se hojnému, lichotivému
£ Praby i z kraje.

Váolav Vacek, majitel.

O0000000000

původníšicí stroje Ř

ve kteréžto

ve Svitavech.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. října 1899 schválena
byla změna stanov zemského pojišťovacího fondu, na níž usnesl
se sněm království českého dne 8. května t. r., dle které nej
výše přípustná renta na místě dosavadních 360 zl. může ob
nášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně. (Zákonník zemský krá
lovatví českého, částka XVIIL č. 75.)

Prospekty a blankety přiblašovacízasílá a na osobní
přiblášku vydává kancelář ústavu v Praze, ma Malé
stramě, „U Montágů“, zdarma a franko.

PSTRUHY
marinované

výtečnéúpravy a chuti vkra
bicích po 6, 12 a 28 Kor. za
sílé nu dobírku nebo proti

zaslání obnosu předem

Rybářský spolek
v Jamném

u Jablonného n. Orl.
Obchodníkům a resteura

térům výhodné srážky.

GVOV 284i
AMCAÁGMCOGOIIOAKO

V
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?SŘiditelství.

Učedníka
z řádné rodiny přijme

J. Pultar,
modní krejčovaký závod pro pány

v Hradci Králové. — Eliščino nábřeží.

lynek
v Chrudimi

s vodní sílou na 6 H P hodící se pro živ
nostníka jako truhláře, zámečníka a pod.,
který by hybnou sílou pracovati chtěl se
pronajme.

Bližší sdělí majitel

Max Stránský,
továrník v Chrudimi.

JOSEF ŠTEPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubioich

opravuje jakož 1 nově stavá

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

vedení a v cenáchvelmí levných. P

(O O

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

Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr
po 1 zl. 75 kr.

Slivovioci 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 továreu 1litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůše býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; nebot 1 litr pra
vého prima cogaacn stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče 1 zl. 50 kr.

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

Vzorky sasýlají se sdarma a franko.
Prodejjem ea hotové boze srážky. — Při

odebrání v soudkm eejméně 25 litrů sleva 16 pro
cent.“

' [ v! I A 4 ozakožní úvěrní ÚSÍAV
W

SK v Hradci Králové o
a) saložen roku 1868. —Akciovýkapitál korun 1,000.000—.Regservni S

s " fondykorun370.000—. zp peby
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Sklady ve vlastním skladišti u nádraží Králováhradeckého. © GS

Dotazy zodpoví a podmínky sdělí s ochotou 2

Zvěrolékař dosel YíL,
em. klin. assistent c. k. vysoké školy ve Vídai,

dovoluje si uctívě oznámiti,

Kdo chceš míti
hojnost dobrých vajec a kůry výtečného masa, objed
nejš sobě vejce osvědčených bílých Leghornek, kus
za 8 kr. jež dodá

Raimund Jul. EKozel,
v Hradci Králové.

Kdo zaplativ obojí porto, zašle mi čistá. neo
plozená (avšak nikoliv zastuzená) vejce nerozbitá, mým
razítkem opatřená zpět, tomu vyměníta je za nová
zdarma.

Podporajme se vzájemně a nekupujme různá ne
osvědčená drabá vejce (často bezeenná:z ciziny.

pačné jé „JELIGHOVÁT“
+, hod jísdy od želez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

gap- Salsonaod 15.květnado 15. září.G

Něobyčejngpříznivěp železitouvodoupřipravované slatinné lázně (analysepane dvorního
rady prof. E. Ludwiga., elektrické lázně o dvou
komorách, korunní jodové solné koupele s boro
vého jehličí, léčení pítím, massage atd. Výborně
osvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, igchias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáblých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinojící lázeň lékařMed.dr. Jos. Pelaněk s Praby.
Bližší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.



třeba k povznesení jeho pracovat, ve kteréž pří
čině by zejmena potřebí bylo odborné školy, (Vý
boraě!) ——

Posl. dr. Mitsebe prohlašuje, že němečtí
poslanci se zprávou souhlasí.

Poslanec Krejčík si stěžoval, že vláda ne
činí ve prospěch povznesení stavu živnostenského
ničeho. Poslanec K. Adámek těší se, že Češi i
Němci uznávají, že země snahy živnostenské pod
poruje p konstatoval pak úspéch mistrovských
kursů. O instituci živnostenských inspektorů pravil,
že nelze o ni vysloviti definitivní úsudek, ale je
sejímevo, že pro 1300 českých živnostenských spo
Ječenstev zřízen byl r inspektor a pro 500 ně

meckých také n (Hlesy: To je ta rovnoprávnost!). Posl. Šamnámekpoukázal na smutné
poměry české průmyslové školy v Liberci, Škola
trvá sice již 12 let a je nejčetnéji navštěvována
v obchodu liberecké obchodní komory, má 240—

260 žáků, ale ete veřejné dosud nedostala.Poslanci Šťastný,Rataj, Prášek, Ne
vetmý a soudr. podali návíh na zavedení nor
málních cen chlebovin v královatví českém a návrh
na změnu zákona zemského ve příčině vybírání
ško'ného v království českém,

Posl. dr. Setanský hr. ZdeněkThun dr.
IKmeli a soudr. podali pilný návrh, aby zame
zeno bylo zamýšlené sproštění uherských státních
papírů od rakouské daně důchodové, Posl. Fer
mánek a soudr. podali na místodržitele dotaz
ve příčině vyšetření škod spůsobených živelními
pohromami za poslední zimy v okresích králové
hradeckém a nechanickém.

Další schůze se konala ve čtvrtek dne 3.
května o 11. hod. dopol. Dále bude sněm zosedati
ještě dnes a v sobotu.

Politický přehled,
Říšská rada zahájí svá zasedání v úterý

8. května o 11, hodině dopoledne. Především bu
de pokračovati v rokování o zprávě živnosten
ského oboru ohledné změny a doplnění 85 59. a
60. živnost, řádu. Dále se bude jednati o vydání
zákona ohledně margarinu, který se vyrábíz loje
a ze smeětany, ale cbyčejně se prodává za pravé
máslo. Pak se bude jednati o předloze zákona
ohledně titulu a hodnosti inženýra. Ještě v první
neb druhé schůzi dolní sněmovny zvolí se kvo
tová deputace. Jak známo, dohodly se v loni ra
kouská a uberská deputace o kv. tě 65:4: 443
na místé, aby dle práva a spravedlnosti platily
království a země v říšské radě zastoupené (Ra
kousko) 57 proc. na společné záležitosti a uher
sko-chorvatské země 43 proc. Vládní kruby oče
kávají, že kvotové deputace dohodnou se letos
opět o kvotě 654 : 343 na jelen rok, t. j. od
1. července 1900 do 30. června 1901.

Proti obstrukci českých poslanců
Vyslovilise slezští, slovinští a chorvatští poslanci, jmé
nem Rusínů Vachňanin a Barviňskí a jménem
Poláků jejich vůdce, rytíř Jaworski. Rumunské a
německé katolické noviny se vyslovují rovnéž
proti české obstrukci, poněvadž tato znemožní
všelikou plodnou práci na poli národohospodář
ském. Totéž myslí a od rozbití pravice velikých
pohrom pro nás obává se dr. Žáček a dr. Engel. My
v důslednou a vytrvalou obstrukci p. dra Herolda
a Pacáka nevěříme potud, pokud se o ní ze
skutků nepřesvědčíme. Desstileté zkušenosti nás
utvrdili v názoru, že mladočeští vůdci mluví v Če
chách radikálně z ohledu na voliče, ve Vídni však
že jsou obyčejně krotcí, V letech r. 1889 —1891
hrozili páni vůdci, še historické státní právo mu
sáme míti hned, še déle čekati nemůžeme. A proto
hrozili Mladočeši vídeňské vládě největší oposicí
e obstrukcí Ale již r. 1891 pravil dr. Herold na
schůzi »Selské jednoty«: Mladočeští poslanci ne
půjdou do oposice proto, „še nedovedou vymoci lu
cinou dobylčí sůl a aby tam dělali bestýznamnou
štafáš českému státnímu právu“. R. 1896 v nás
vrhu adressy stran pravice bylo české státní právo
již úplně vypuštěno, a dnes by se p. dr. Pacák
spokojil autonomif, jako mají v Haliči. Takovou
mají ovšem též v Dolních Rakousích i v Solno
hradě. Dr. Vašatý vytykal ostatně státoprávní
adresse pánů dra Grégra, Herolda, Kaizla, že »vy
nikala přílišným oportunismem u cenfralismem a
téš českého stáního práva ujímala se velmi sludě,
neboť je jmemovala tak jakoby jen mimochodem
hned vedle zákona proti opilství a proti padělání
potravin“. Jak známo vzali naši poslanci na do
mluvu Poláků i tuto adressu zpět. — Dnes pro
blašují vůdci a »N. Listye za nejpalčivější otázku
restauraci Gautschových nařízení. Roku 1879 bylo
»Národním Listům« zcela lhostejno, zda-li na
středních školách v německých městech se vyu
čuje češtině, nestály na tom, aby každý úředník
zde v zemi znal oba zemské juzyky, žádaly jen,
aby s obyvatelstvem českého jazyka úřadovalo se
při místních úřadech česky a při vyšších stolicích
aby měl buď každý jazyk svou zvláštní stolici
anebo aby aspoň při každé vyšší instanci byl
zvláštní senát pro každý z obou jazyků. Kdo se
spokojil r. 1898 s nařízeními Gautschovými, ne
stál na plné rovnoprávnosti a rovnocennosti n4
rodní a my nevěříme proto, že tak bude činit
bezohledav a vytrvale nyní, ač by to byla jeho

povinnost. My považujeme vyřízení národohospo
dářských otázek za důležitější pro náš národ, ne
boť dokud budeme ve většině na českém sněmu
a na říšské radě, nemůže se nám žádné hrozné
neštěstí státi. To je zveličování nebezpečía při
znávání se k naší nesmírné slabosti. Čím budeme
hospodářsky neodvislejšími a bohatšími, čím více

cbů bude v úřadech, tím více pronikne vliv če
ské řeči sám sebou. Nezanedbávejme tedy pro
samé theoretické hádky, praktické naše potřeby!
Úkažme tu českou neodvislost, nezdolnost a hrdost
především při nakupování našich potřeb!

Horavský zemský rozpočet vykazuje
potřebu 16,262.634 korun (r. 1898 obnášela jen
14,313.037 korun) a 1603633 korun. příjmů.
Schodek při tádné potřebě činí 14,906.791 korun
(r. 1899 činil schodek jen 13,191.016 korun. Zem
ské hospodářství na Moravě horší se za německé
nadvlády každým rokem. Patnáctimilionový de
ficit není věra maličkostí. Na umenšení deficitu
navrhl olomoucký starosta Brandhuber novou
20 korunovou daň zemskou z 1 hektolitru libu.

Delegace jsou svolány na den 12. května,
Uherskému říáskému sněmu předlo

žila vláda osnovu zákona o investiční půjčce 120
korun. Era dělání dluhů nastala tedy v Cis
i Trans.

V Dánsku bylo povoláno k vládě nové
ministerstvo. Předsednictví a zahraniční záležitosti
má sl. Sehested, spravedlnost prof. Goos, veřejné
práce baron Juel Ryssastón, orbu Frues, finance
prof. Scbarling, námořnictvo Middelbon, kultus
pastor Bjerre, válku Schnack a vnitro Bramson.

Návrh ma obžalování švédských
mímistrů podal ústavní výbor říšského sněmn
ve smyslu 6 107. ř. ústavy, protože Norvéžan v.
Ditten jmenován byl prvním úředníkem v mini
sterstvu pro zahraniéné zaležitosti pouze v malé
ministerské radě. Norvéžané chtí, jak známo pro
Norsko samostatného ministra pro zahraničné, ob
chodní a celní záležitosti. Švédské ministerstvo
chtělo Nory získat tím, že jim povolilo vynika
jící místo v ministerstvu pro společné zahraniční
záježitosti Švédska a Norska; to se však švédským

! nafoukancům nelíbí. Norové si budou ze Švédů
asi málo dělat.

Na bojišti jihoafrickém vyvinulyse
události válečné, jak na základě pravdě, podob
nosti jsme očekávali, Maršálek Roberts vzdal se
plánu, aby soustředěním svého vojska v jihový=
chodním Oránsku bury zaskočil a obklíčil, Hybní
a mrštní burové nutili 50000 Angličanů k una
vujícím pochodům, a ustupujíce od Wepeneru k
Ladybrandu a na saver přenechali zdržování pro
následující je anglické jízdy pouze svým zadním
četám, které stálými potyčkami anglickou jízdu a
jízdní pěchotu zdržovaly. Většina anglických vá
lečných sborů vrátila se již do Bloemfonteinu s ne
pořízenou. Maršálek poslal tedy pět svých divisi
na východ marně a svou frontu v pravo naklo
něnou musí opět seřaditi na sever. Kdož ví, zda-li
zatím část burů nespéchá na západ ke Kymber
leyi a k Mafekingu, který tento týden přestal již
své šestiměsíční obležení, Nezdar Robertsův, ne
hybnost Bullerova v Natalu a Methuenova v Rho
desii mrzí velice vládní kruhy v Londýně, U Ta
banehu byli Angličani poraženi,

Drobné zprávy.
Dámský odbor Ustř. Matice školské

v Hradci Králové uspořádávsobotu dne 6.
a v neděli dne 6. května 1900 ve prospěch Ústřední
Matice školské dětská představení jejichž program vy
plní dítky předvedením scénami: „Příchod Vesny“ a
pohádky „Popelka“. 1. Příchod Vesny. Sněburka M.
Ulrichová. Jarní vánek G. Bozděch Vesna Z. Scheine
rová. Dražky Vesniny. 2. Popelka. Popelka M. Ulri
chová. Olina, Dorka, nevlastní sestry Popelky M.
Knoblochová, V. Trappová. Macecha A. Sedová. Prine
Jarmil G. Bozděch. Maršálek B. Novotný. Žsbračka
víla Z. Scheinerová. Hosté a dvořané princovi, Začá
tek v sobotu o půl 8 hod. več. V neděli o 3. hod.
odpol. Ceny míst: Lože zl. 250. Křeslo 60 kr. Se
dadio na triboně 60 kr. Sedadlo I. třídy 50 kr. Se
dadlo II třídy 40 kr. Sedadlo na galerii 26 kr. Par
ket 25. Přízemí 40 kr. Stadenský a garnisonní lístek
do parketa 20 kr., do přízemí 10 kr. Galerie 10 kr.
Předprodej lístků obstará ze vzácné ochoty knihku
pectví p. B. E. Tolmana.

Povýšení ve vojště. Bratr zdejšíhopana
e. k. notáře Scheinera jmenován byl polním podmar
šálkem. Bývalý plnkovník 42, pluka Lebmann stal se gc
nerál majorem, Plukovníkem dělostřeleckým stal so zdejší
"a k. podplakovník Wilfsch. Podplukovuíkem se stal
major 18. pluku v Olomouci p. Dittert. Mojorauditorem
so stal p. Neubauer. Vojenským kaplanem I. třídy
jmenován dp. Richard Černý, oblíbený v Hradci
Králové. Zeměbraneckým plukovníkem o hulánů stal
se zdejší rodák p. Karel Pokorný. De -Libor Štefan
syn bývalého zdejšíLo poslance, dékiaranta a spiso
vatele, ředitelo měšť. škol, Atalse štábním lékařem

| j Josefově.) Vrchním štábním lékařem stal se p. Mdr.řevskovský, známý v kruzích bradeckých. Zdejší
četnický c. k. poručík p. Sérycký, jmenován nadpor.
číkem. Hejtmanem u 18. pluka stal se p. Hrbek,
bývalý velitel zdejší plovárny.

Na oslavu Z. máje konal se koncert c. a
k. voj. kapely 42. plaku za četné návštěvy obecenstva

v důstojnickém parku. Páni socialisté a dělnický spolek
Grégr oslavili dem 1. máje slavností dělnickou a kon
certem, Nu staveništích a v různých zdejších závo“ech
vyjímaje několik krejčovakých a obuvnických dělníků,
dělníci všady pracovali, Oslava 1. máje se strany 80
clálně demokratického dělnictva odbyla se všady klidně.

Internát chudých školských sester
mateřince Heoražďovického budeještěletos
přiveden pod střechu. Na staveništi v Pospíšilové třídě
Se pilně pracuje.

Magister farmnele pam Dvořáček
s Král. Hradce koupil lékárnu v Brně na Jose
fově „n naděje“ za 122.000 korun.

Šlechtleký sňatek. Josef hrabě Nostic
Rieneck, syn hraběte Karla Ervína Nostice, známého
předáka katolické strany v Čechách a zem. poslanec
slaviti bude 8. května svůj sňatek s princeznou Ryscu
Lobkovicovou, dceří nejvyššího zemského maršálka
království Českého.

Pohřeb vzorné hospodyně. V Novém
Hradci Králové zemřela dne 28. dubna t. r. po krátké
nepatrné chorobě tiše, jak byl celý její život, 8bletá
stařenka slečna Maria Magdalena Kurzová a byla
minulí pondělí na tamním svatém poli slavně pobř
bena. Jeouc dcerou biskupského lesního v Chrasti
vycvičila se k vedení domácího hospodářství v tamní
i Hradecké bisknpské kuchyni, stala se roka 1545
bospodiní u zdejšího gymnasijního katechety Lichten
berge, jehož provázela později na faru v Pouchově,
na duchovní správu ve věznici Kartousské a na ka
nonikat v Krkonošském Maršově, po úmrtí staré ho
spodině biskopské u 8amého pana biskupa Hanla, a
po jeho zesnutí u zdejšíh» kapitulního děkana Raise,
kterému též až k smrli r 1883 doslonži a. tak že
přes 38 roků v domech duchovních v jmeno:+ných
místech všeobacné vážnosti požívala a proto ji také
množství zbožných účastníků nejen z Nového Hradce,
kde byl+ svůj odpočinek trávila, ale i z Hradce Krá
lové, z Chrasti a odjinu! se zvláštní poctou ku hro
ba doprovodilo. Platíť © ní v plné pravdě pořekadlo,
že kdyby bylo možná, ioěla by se nyní po smrti
utlonci na prášek a mělo by se prášku toh> dáti
užívat všechném hospodyním, aby jí ve všech ctno
stech hodně následovaly. Odpočívejž v pokoji!

Padesátileté narozeniny oslavív kra
bu své rodiny zdejší rodák dp. Jan Dvořáček,
který již přes 10 let působí blahodárně jako farář ve
Slatině u Žamberka. V této chudé ale hodné cbci
jaště žádný farář tak dlouho nepůsobil.

Zdejší obchodní pomocnictvo svolá

„Živnostensko čtenářské jednoty“ veřejnou echůzi, kde
hodlá nejen své požadavky tlumočiti, ale i obecenstvo
upozorviti, kdy má svých potřeb nakupovati, Uváží-li
se dlouhá pracovní doba ve většině obchodů, jest
skutečněpovinností obecenstva náš obchodní
dorost podporovati. Je proto třeba, aby se naše obe
cenetvo této schůze pcětem co nejčetnějším zúčastnilo,
by přání obchodního pomocnictva vyslechlo a polalo
tomuto pomocné raky k uskutečnění jeho tužeb.

Mostní váha jest pro Hradec Králové nat
ností. Po 6 roků se jedná o její postaveví i v měst
ském rozpočtu stále se béře na ni ohled, soukromníci
kapojící uhlí, kteří i jiné věci na vábu kupují, aby se
vába kovpeného zboží zjistila, tak aby poškozování
nebyli — ale mostní váby, kterou má pomalu každá
ves, metropole českého severovýcholu pořál ještě
postrádá.

"TTetřível letos málo tukají * okolí Hradce,
V jílemnických, pardubických, chlumeckých, kladrob
ských a auerspergovských lesích zastřeleno bylo však
více totřívků,

Časová přednáška. Vjednotěkatolických
tovaryšů budo přednášeti v neděli dne 6. května dp.
ThDrC. Fr. Loskot „Lurdech“. Začátek ve 3 hod. odp.
Vstop hostum volný. Není pochyby, že přednáška
tato, konani sčitým návštěvníkem divotvorné jeskyně
lurdské, nalezne hojnost poslachčů. Zdař Bůh!

Proces v Polné. Kosačnísoudnídvůr zrušil
rozsudek porotního soudu v Kutné Hoře, ktorým
Leopold Hilsner oznán byl vinným vraždy a od
souzen k smrti provazem, a nařídil nové přelíčení

je jako řípa. Zprávy, že .o vězení sešedivě) a ztrud
nomyslněl, je židovský výmysl, Obhájci dr. Auředníček
o dr. Buxa byli o zrušení rozsudku zpravení. Židé
usilojí, ahy Dr. Boxa nebyl k líčení novému předpu
štěn, protože prý matka a Oratr zavražděné Hrůzové
Anežky neutrpěly její zavražděním žádné škody, Nové
vyšetřování prý bude sensační,

Proti zemskému poslanci p. Janu
Jarošoví zabájilo v „Osvětě židů“ několik pokro
kářsko realistických učitelů v čele s panem redaktorem
Aloisem Hajnem a „slovatným řečníkem“ jezbinským
Kratochvílem jizlivý, spíše zákeřnický a sprostý, než-li
věcný boj. Toť se rozumí, že páni Skrvnovéz Čistěvsi,
Pražáková z Ilořiněvsi, p. Kotland z Holohlav a jiní
rolníci dostávají takó co proto, Stoupenci t. č. po
krokáře Kratecbvíla, který, aby nemusil platit na stavbu
evangelické církve povinný příspěvek, odpadl od „či
stého evangelia“ ke katolictví a který, když pak k pla
cení přece donucen byl, dal se přepsat od katolictví
zase k „čistému evangeliu,“ který tedy mění svou víru
a politické přesvědčení jako obnošenou košili — ze
samého přesvědčenívytýkají panu poslanci Jarošovi
v „Osvětě židů“ še pracuje nu zklerikalisování
jaroměřského okresu. Cítí prý se to všulo, na všech
stranách, na vsích zejména, v každém téměř hostinci
prý se najde „Obnova“ a chtí-li prý lidé (pokrakoví)
věděti proč ji odebírají, odpoví prý, že pan poslanec
ji také béře, že se mn velice Ifhí, Noní prý ma'a:mi
zván redaktor „Oisnvy“ du 0bazr



daných, ano pan poslanec prý je jen tehdy v dobré
náladě, sedi-li týš po boku jeho, jak (p. Kratochvil)
viděl posledně o schůzi delegátů šupnícu bospodářské
Jednoty v Hradci Králové pořádané, kdež prý redaktor
„Obnovy“ byl poslancem každému představován.
Proslýchá prý se také, že sám p. poslanec „Obnova“
po svém okolí kolportoje !!!" — Hrosné, věru stra
šlévé věcí prosrasuje „Osvěta šidů“ na poslanci p.
Jaroše. Měl prý jetl 6 panem řídícím Karlem Skal
tétým do Říma, byl prý by se stal aspoň svatým a p.
Kotland z Holohlav uapoň blahoslaveným, Lidé pra
podivné víry a epojenci královédvorských židů a po
věstného „vlastence“ pana MUDra, Moravce, který na
místa sokolům prodal svůj dům na náměstí králo
védvorském německému šídu — patrně pauu Jaro
šovi a Kotlandovi jejích poctivou čipnosť od slušných
lidi řádně oceňovanou závidí, Nastydí-li se žid a evan
gelík za svou víru, DemosÍ 89 za svoa styděti ani ka«
tolik a pranýřování, že někdo edebírá a čte „Obnova“
a že mlaví s redaktorem „Obnovy“ který z malorol
nických rodičů pošel a všady hrdě k svému původu
se blásí a zájmy rolnictva vědy obětavě a nezištně
bájí a nebojí se ani dalekých a nákladných cest, vý
letů a pochůzek, aby sám zemědělské pokroky seznati,
své vědomosti rosšířiti a pak ve prospéch svých ro
dáků použíti mohl, fo dnes nikoho nesalekne. Rolníci
a přátelé rolnictva a českého rolnictva vědí již, že
v „Obnově“ vždy se uččeho pro sebe prospěšného a
zajímavého dočtou, kdežto v „Oavétě židů,“ podporo
vané od německých židů a v cizích službách stojících
internacionalistů a pokrokářů, kteří pro rolnictvo, je
jícn víru, potřeby a národní zájmy vždy jen posměch
mají, pěstuje se jen osobní skandál a banobení a je
tam leprve pak něco kloudného, kdyš se to koupí
od Hutlů, Zákravských aneb Petříčků. „Osvětažidů“
a p. Kratochvíl svým věděním a charakterem již nej
méně imponuji. Protože je dnes ne veukově prohlédli
a dalí jim vale, tedy se páni nechají chválit výsost
sami. Nemámo příležitost znáti a oceniti pana Trax
lera. V národním ohledu není však jistě borším než-li
spojenci p. Kratochvíla, Dr. Moravéc a jeho židovsko
pokrokoví přívrženci, Náš venkov již prohlédl své Pap
penheimy a proto se jen amál tomuto článku „Osvěty“
ze dne 21. dubna: „Tážete se, kde že zůstali tí Ka
valírové, Reichertové, Kotlandové, Pražákové a oni
další všichni synové našeho uvědomělého venkova, kde
zůstal pan poslanes Jaroš, jenž přece snad aspoň kva
litu člověka oceniti dovede, kam uchýlili se páuové
Sebnoutka, Boh, Čerych svými ušlechtilejšími názory
známi? Všichni ti blus svůj položili pro p. Traxlera,
na všech těch spočívá nyní spoluvina korrupce a
reakce, ješ volbou touto se u nás se spánku pro
budila. Občané, kteří při takové příležitosti, jako jest
volba do okresní rcpresentace, vyvolí si muže, o němě
všeobecně je známo, že jak v ohledu národním, tak
i bospodářském a komunálním jenom neblaze proslul,
ti sami nemohou býti dobří a ašlechtilí, amo, kdyby
je 6 někdo špatnýmy naeval, z těžka budou se brá
niti, Hanba také samouprávě, kde intrika, osobní kom
pliment a konvence více platí, nežlí charakter a dů
slednost, hnnba těm, již vo zbědovaném politickém
životě našem ještě ij program kandidáta nepoctivosti
podopsati dovedou a myslí, že jsou moudří a rozšafní
občané, A obzvláště sám poslanec náš za obce ven
kovské, pan okresní starosta Jaroš, měl by si tobo
býti vědom, že nedůstojno jest důvěrníka lidu, aby
lajemnou svoji machinací podporoval mravní nízkost
vůči svědomitosti a občanské statečnosti, což aní
jeho bázní před konknrencí na místo starostenské ni
kterak odůvodniti se nedá. A vůbec vy všichní občané
národa, již etojíte v příkré opposici vůči vládám ví
deňským a vůči vojenské správě, jež syny vaše pro
jediné slůvko zavírá, jste vbozí, slabí a nebodní ně
jakých úspěchů, když toho, který před měsícem smál
se vaší cpposici a plval arrogantně přes vaše hlavy,
vyšádav si vojenský odvod do Josefova, ačkoliv vy
opposičně jste se vůči této věci usnesli, na povrch
vynášíte, ještě však nbožejší je národ náš, jenž při
takovýchto svých bojovnících věru málo má naději na
splnění svých ideálů. Zháří jsou všichni, kdo mluvá
a píší o „uvědomělém“ venkově našem, amed aspoň
hrubé ignoranti, neboť ne uvědomělost, ale nízkost,
samolibost, pohodlnost, prospěch a bessásadnost tu
vládne. Co si pomyslí o takovýchto občanech zástapce
vlády, ckresní hejtman, když odbalí mu všechny svoje
slabiny? O čem může pak vyprávěti paaníčko jeho
těm vyšším tam, až i tém nejvyšší: ? O rabech ske
tách a třtinách větrem 80 klátícíob. A pak chcete
úspěchy blouzníto a křičíte po [českém žezle a ko
rané! Bibí byli by ti řiditelé tohoto podivného atáta,
aby vám vyhověli“ — — „Trichochea Cacolette*,
známí taškáři z Molierovy veselohry, nebyli by do
vedli napsati o českém národě a o předácích našeho
rolnictva hanebnější a potapnější dopis, Poctiví čeští
rolnici si však z tohoto darebáctví nemusí pranle dé
lati. Velebiteli pana Kratochvíla z Jesbin, o němě se
prokázalo při posleďní volbě do okresního zastupitel
stva v Jaroměři, že se (ěší nejmenší přízni rolojka
jen malou doušku: Nemyslí, že asamochvála smrdí?
Na Jaroměřsku rolníci to vědí a proto se „Osvětě
židů“ jen smějí.

Nedělní klid. V záložnímúvěrnímústavu
w Hradci Králové od 1. května £. r. v nedělí ae ne
úřaduje.

Nový oltář v chrámu Páně v Žam
berku v ceně 860 zl. (a ne 560 sl., jak omylem
vysázeno) daroval p. Camill Schopf,

Zvěsti z východních Čech.
Bisk. visítace ua Cáslavsku, 3 tou

fobností čekána byla návštěva J. B. M. na Cáslavska,
neboť nikoho nebylo tajno, že kraj tento četněobývaný
evangelíky a zliberelisovanými katolíky bude důleži
tým měřítkem vzrůstajícího uvědomění katolického.
A věru nesklamali jsme se my, kteří sledujeme nové

proudy: Čáslavsko promluvilo a prromluvílo tak velíolepě, že radostí zachvívá se nad tím urdce. Lid
ukázal ta své katolické sebovědomí způsobem velko
lepým. Však venkov manifestoval se jako katolicky
uvědomělý. Cesta J. B. M. byla jedním triumfem!
Nejvíce posedu zůstalo mésto Čáslav, kde několik
jedinců, kteří mohou úlohy své hráti jenom pomocí
hlasů katolických, tsjným j veřejným terrorisováním
chtělo odvrátiti obyvatelstro od uvítání biskupa, o
němžjeden z důvěrníků mladočeských, městský tajem
ník Milinovaký v poslední valné hromadě Besedy
vyznal, že jest Čechem u tělem i daší, který jediný
pozvedl svého hlasu, když těžká křivda stala se če
skému oárodu. Bohudík podvratné dílo to ae jim ne
podařilo. Ačkoliv páni zůstali doma, lid přišel a to
v počta velkolepém. Po mnohých poradách městské
rady většinou usneseno, aby vítal J. B. M. p. park
mistr a e ním, kdo bude chtít. Jak viděti měl se vlk
nasytiti a koza zůstati celá Menšina městské rady,
menšina koneervativní, jež byla pro slavnostuí vítání,
dostavila se a tak s p. purkmistrem vítal J. B.
M. pan městský rada Fr. Minufík a p. Jeřábek,
jakož i zástupcové občanatvap. Seidl, p. Zástěra
a p. Čálek. — Apatie většiny na radnici jevila se
i v tom, že městu nebylo učiněno vyzvání, aby okrá
šlilo ue prápory. Než i tu občanstvo samo zdobilo
bez vyzývání domy četnými prapory Českých barev.
Leckterý ovšemdal se zastrašiti, ale my aspoň víme
nyní, kdo jde s námi a dle toho zařídíme své jedná
ní, vědouce, že můžeme podporovati jen toho, kdo
nestydí we veřejně přizrati se katolíkem. Jednání
městské rady, respe tive jednotlivců jí ovládajících,
odsuzováno všeobecně a poukazováno k tomu, že když
jedou městem cyklisté, když jedou prušáčtí
důstojníci, tu hned vychází rozkaz ozdobovati domy,
ba celá městská rada v parádě jde je vítati, když ale
přijedevlastenecký, český biskup, tu jde se
schovati. Myslíme, že bude dán tomu výraz ještě jin
de. O půl páté hodině objevil se nejd. pan biskup
v městě a uvítán p. purkmistrem dal ei předsta
viti jednotlivé pány a pak uprostřed obecenstva pro
volávajícíhoslavu provázenzástupcí všech ck.
úřadů, četnébodůstojnictva etředemdítek krá
čel k děkanství, kde vdp. děkan Folta promluvil
hluboce procítěná alova vítaje nejvyššího pastýře.
S četným duchovenstvem (25) odebrala se f B. M.
do chrámu druhým čpalírem spolků katolického, ve
teránského a hasičského a studujících c. k. gymnasia
s celým sborem professorským shromážděných jakož
i spolku sv. Ludmily a tam vlasteneckými slovy pro
mluvila k shromážděnému lidu tíanícímu se hlava na
hlavě v prostorném chrámě. Po kázání následovalo
biřmování studujících a věřících dospělých. Korunou
slavnosti toho dne bylo slavné zastaveníčko pořádané
výše jmenovanými spolky (na něž mimochodem řeče
no, také nátlak se činil, ale marně) po osmé hodině
večerní za osvětlení celého kostelního náměstí krásně
dekorovaného. Při dosta-eníčku zapěny byly písně ře
ditelstvím p. regenechoriho J. Boka a zahrána čísla
kapelou veteránského spolku kutnohorského. Druhého
dne následovalo biřmování dítek školních, po němž
byla officielní hostina, kde s dostatek přesvědvili se
zástupcové obce o milém zjeva J. B. M. Při ní kon
certovala kapela 21. plaka z Kutné Hory. Vypsali
jsme proto šířeji slavnostní příjezd J. B. M., še ze
všech stran čekáno na zprávy, jak zachová se Čáslav.
Lid zachoval se s konservativními zástupci evými,
jak sluší uvédomělým katolíkům, krahy svobodomysl
né dle své líberálností, Nevíme, je-li pravdou, co pra
vile se o některých předácích té strany, če jednak
proto nevítali, še prý dostalý komando s Prahy,
jednak še prý J. B. Milost nestojí na dobré nose
s vyššími byrokratickými kruhy, 6 kterými nerad
si kasí dobré oko ten, kdo touší výše sa Aramice
města, okresu, kraje a semě, a konečně, še vítáním
mohli by st uškoditi u svých klientů šidů a evan
gelíků. Co se posledních ale týče, ta musíme konsta
tovati 8 pravdou, že chování tak zvané intelligence
katolické sami odsuzovali, podotýkajíce, že u nich by
se to atáti nesmělo a také sami zachovali úplný klid
a nestrannost. — Následujících dnů vyjíšděla J. B.
M. do okolních far.

Kluky byly prvoušťacívenkovskou, v níš měl
Dejd. pan biskup udíleti sv. biřmování. Jiš od časné
ho jitra panovala v celé farnosti zvláště v Močovi
cích nálada sváteční. Od obce Močovické vyjel k 7.
hodině zástup statečných banderistů, který na hrani
cích Čáslavských ústy p. Vančury ml. přivítal nejd.
p. biskupa a žádal o svolení, aby provoditi ho mohl
jsko čestná stráš do chráma Páně. V prvé osadě far
nosti přičiněním zvláště téš cukrovaru postaveny byly
slavnostní brány a všecky stožáry elektrických lamp

ozdobeny národnímiprapory: Za cukrovarem i kašdáchýžka v šat slavný se oděla. U slavobrány čekal ce
lý průvod školní dítky s pp. učitely a občanstro se
svými zástupci, spolky bratrský s praporem a hasič
ský se svými fankcionáři. Všichni uctivě a srdečně při
jali J. B. M. ústy p. Vondry, uvědoměléhorolníka.
Odtud hnal se průvod ke Klukům. Tam sbadována
byla druhá alavobrána, u níá vítál J. B. M. p. farář
Malich, p. starosta Jelínek, p. patronátní komi
sař Sitt1 a p. řídící Náhlík. Četně zastoupeno by
lo úřednictvo cukrovara v čele a p. účetním. Mesi
přítomnými pozorovati bylo i četné vynikající evan

gelíky. Po posv. obřadech a obědě ubírala se J. B.. spět do Čáslavi, opět provázena četnými zástupy
a v Močovicích pozdravována i paními v čele s paní
řiditelkou Marešovou. Banderium J, B. M. provázející
vedené p. Vančnrou at. dovedlo J. B. M. aš k samé

za
ma děkanství Javskému.

příjsoda J. B. M. +statků i chaloupek třepotalo
Chotusice oděly se

slavnostní háv, Zovšech
a hrálo plno červenobílých praporů a u slavnostní

m

brány sešlo 06ssta s sta lidí, tpešebně Th íšejícáchk bílé silnici, na míš objevití an měl kočár J. B.M.
Sotva zaleskl se v jarním slunku, osvala ae střelba
s bmosšdířůa p. starosta Chotusický Fr. Powkočil
uprostřed zástupu vítel krátkou sice ale pěknou řečí
J. B. M. jmenem obyvatelstva městečka i všech při
fařených obcí. A vedle otce jsko poupátko vystoupila
jeho dceroška Mařenka, aby promlnvila za své spolu
Řáky a spolužačky. J. B. M. děkovala za tento hold
upřímné lásky, neboť psána byla zřejmě na tvářích
všech přítomných. Prostřed spolků hasičekého, řemesl
picko-živnostenského a dělnického z Cbotosio a hasič
ského, řemes|nicko-šivnostenského a podpurného děl
nického z Žehněic, jakoš i hasičskéhoz Rohošce
kráčel nejd. pan biskap do chrámu, kde na praha
vítal ho dojemně p. ferář. Chotusice po celý den skvě
ly se slavnostní nálsdou a každý s těžkým srdcem
provázel odjíždějící povos J. B. M. Zapsal ae nejd.
náš pastýř do srdcí všech.

P přijaly J. B. M. v neděli. Jako všecek
venkov i osada naše, ač hojně erangelíky a to boha
tými osazena, manifestovala se dne toho jako obec
výlučné katolická, to uvědomnělekatolická. Rolnictvo
s celé farnosti vyjelo mu vatříc na ozdobených ořích
až k samé Čáslavivedeno p Říhou s Tapadel a

přsvál ho do svého středu vedlo ho do náračí spolů, které poblíže Potěh J. B. M. očekávaly. Byly to
hasičeké sbory z Potěh a velitelem p. Hniličkou a
z Bračic a velitelem p. Kotrbou provázeny hudbou
„Sokola“ Potěšského s kapelníkem p. Meckařem. U
slavobrány průvod zastavil a ta s prostřed ehromáš
děných zastupitolstev přifařených obcí vystoupil pan
Moravec, L. radní z Potěh a slovy upřímnými ví
tal českého, dobrého biskupa. Po něm pak i sbory
učitelské v čele s p. říd. Dvořáčkem. Středem Za
ctva došla J. B. M. k faře, kde přijali J. B. M. nej
prvé p. patronátní komisař a řiditel panství Žlebské.
ho Holešovaký a pakdp. farář. Připomenouti tře
ba i proslov žákyně V.tř. Růž. Semerádové. Přeplně
ný kostelíček div pod těly mačkajícího zástopu se
neroztoupil, když J. B. M. vystovpila na kazatelnu a
tu poutavě, přesvědčivě a erozamitelně mluvil o uvě
domění katolickém. Všem šla ze srdce slova, která po
posvátných obřadech promluvil knejd.- panu biskapu
žák V. tř. Karel Dvořáček. Po 4. hod. ubírala se J.
B. M. zpět opět pozdravována tisícíhlavým zástapem
a provázena spolky, hudbou a banderiem, tímto aš
k samé Čáslavi.

Zblelav. Pondělek byl věnován vísitaci Zbi.
slavské. Jako v okolních obcích i tu přijat byl nejd
p. biskop 6e slávou velikou. Na hranice farnosti vy
jelo banderiam, aby doprovodilo ho ku bráně na po
kraji obce vztyčené. Tuuvítal jej p. starosta Fro
mek jménem občanstva a p. říd. učitel Kněžourek
jménem učitelatva, které spolu se sástopci přifařených
obcí počátek slavnostního průvodu činilo. Za volání
slávy, střelby z hmoždířů a svaku hudby kráčel ndp.
biskup prapory okrášlenou obcí provázen apolky ha
sičekými a šivnostenskými. Dojemné bylo oslovení
družičky Vobořilové, která jménem žákyň J. B. M.
oslovila a nádhernou kytici ze žlutých růží mu po
dala. Chrám byl do posledního místečka naplněn a
všichni nadšení byli řečí svóho nejvyššího pastýře.
P. farář Michl může býti úplně e«důchem osady své
spokojen, ač tato velikou většinou jest evangelická,
Odchod byl stejně slavnostní jako příchod, jen že při
mísila se do radostných chvil hořskost rozloučení.

Bučice. Koranou slavnosti visitačních na Čá
slavska byl příchodJ. B. M. do farnosti Bočické. Za
hlaholo zvonů Čáslavských vyjela J. B. M. o půl 7.
hod. z místa dosavadního pobytu. a májovým jitrem
spěla k cíli své apoštolské cesty. Na kopci přetínají
cím rovinu čáslavskou a okolí Bučické stála řade ko
čárů, čekajíc na příchod velepastýře. Mezi účastníky
bylo pozorovati p. sekretáře cukrovaru Lustiga ml.,
p. Pacita, p. říd. cukr. Brože, p. účetního Fie
dlera, p. správceStrejčka a více jiných vynikají
cích osobností, známých a vážených v celém kraji
Čáslavakém. Za kočáry Červemaly se šerpy statnýc
banderistů, kteří pod vedením p. Č. Vančary statkáře
s prvního radního s Bačic uvítalí J. B. M. Úchvatně
nesla se tišinou slova nadšená p. Vančury, která
zaslouží, aby byla uvedena, protože promluvena byla
ústy muže, který pošívá všeobecné vážnosti. Pravil:
„V. B. M. Nejd. Pane! Jménem veškerého našeho rol
nictva a občanstva osměluji se na branicích obce naší
vítati V. B. M. co našeho milovaného českoslovanské
ho biskupa. Posdravoji ve V. B. M. pravého apoštol
ského nástupce Světců Cyrilla a Methoda. Srdce naše
chvějí se toušebnosti vstříc V. B. M. a práním, aby
dobrý anděl doprovovázel V. B. M. po všech apoštol
ských cestách a aby Bůh ka blaba vlasti, národa a
církve dlouho a dlouho Vás zachoval. V tomto po
sdravu vítáme V. B. M. co nejsrdečněji a prosíme za
první apoštolské požehnání. V. B. M. „Slával“ Dojat
děkoval nejd. p. bískup zs tento neočekávaný, pře
kvapující projev věrných svých oveček. Na to bnol
se všechen malebný průvod k Bučicům, kde jíš tísni
lo se množství lidstva u slavobrány nádherně vysdo
bené. Množství praporů malých a velkých zdobilo jí
a uprostřed trůnil znak král. českého spolu se znaky
zemí koruny svatováclavské a snakem biskapovým 8
nápisem : „Vítáme Vás“. Tu se zastopitelstvími stáli
i starostové p. Havránek z BučicD., p. Horáček
z Vrdů a p. Hruška z Bočic H. Pan Havránek,
spolu člen okr. výbora čáslavského vítal srdečně J.
B. M. a po něm delší řečí oslovil ho p. farář Lim
berský, poukazuje i na obětavost osadníků, kteří
nákladem mnoho tet slatých vyzdobili avůj chrám.
Drůdička Havránková vítala pak J. B. M. jménem
žactva. Ze spolků zúčastnil se živnostenský s předso
dou p. Hofhansem. Jak srdečné bylo vítání, tak
srdečná byla i slova biskupova. Vzpomenuv své ná
větěvy před 80 lety, jako mladý bohoslovec unesl a
dojal všecko množství, že viděti bylo i muže slasti.
Z Bačic provázena žehnáním osadníků ubírala J.
B. M. k Ronovu, končivší tak svůj pobyt Čáslavský,
Co sanedbalo město, to nahradily s dostatek obce a
mezi nimi zvláště Bučice. Zůstanou okamšiky v nich
nezapomenutelny. Páni, kterí chtěli i obce odstrašiti
od vítání, jako odstrašili částečně město, anad. nyní
nahlednou zbytečnost a nezdar svých prací. Nechť
energií podobnou vyvinou na věci národní)



Výkazsaduben.
Členevé saklédající splatili dle čísel:

19— = 10 ul.
Členové skuteční po 5 sl: 54., 188.,124.,

320., 186., 127., 128., 120., 130., 181., 132., 212.,
386 (10-—)., 393., 296., 299., 808., 316., 823. — 100 al.:

Členové přispívající po 3 si. 50 kr: 109.,
318., 149., 379 (4"—)., 284., 411., 413 — 19 sl.

Dary na Adalbertinum platí pánové:Ig.
Horký 13 ul. 46'/, kr., Lud. Horv 6 sl. po 6 sl:
Boh. Kubák., Jos. Martinec., K. Pablásko. po 2 al.
80 kr: Nejmenovaný, po 1 sl. Ang. Kristian — 87 zl.
95:/, kr. celkem 166 sl. 961/, kr.

"Cržní zprávy.
V Aradei Erálové, dne 31. dubna 1900. 1 bl

přeaice k 12-60—16 20, žito k 11:10—11-40, ječmene
k 900—060, oves k 680—700, proso k 0:00—0'00,
vikve k 11:00—13 60, hrachu k 18'00—22'00, jáhly k
18-40—0-00, krop 16-40—42-00, bramborů k 8-80—4 00,

jetelového semínka červeného k 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00,mákuk 33-00
olejky k 0:00—000, lněného semene k 18:00—26'00,
100 kg. žitných otrub k 12-00, pěenió. otrub k 1100.
1 kg. másla k 2'16—252, 1 kg. sádla vepřového k
1'44—160, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 6 h.
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čo při ústavu zřízené zabývá se prodejem o
26, bílého cukru, petroleje, ce- 95
BO mentu a vápna o
ne WB>jakostí nejlepších i ©
k ve velkém1partiích menších. s

B Sklady vo vlastním sklatiští u nádraží Králověhradeckého os

CJG

AMEXDC:

NO

(A(©5)(G5)(€5)(€5)(66)(C4
Z AAATAAA AAA VTANATANA

Řiditelství.

Zahájení od 7. května
až do konce září.

„První Královéhradecká

Prádlo

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ihned.

X

Turistky
cyklistických potřeb.

pen Je „TELIGHOVÁV“,
1/, hod jísdy od želez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovnía telegrafní stanice v místě.

SRB" Salsona od 415.května do 15. září. "B

Něobyčejno příznivě působící, želesitou vodou při
pravované slatinné lázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga), elektrické lázně o dvou
komoréch, korunní jodové solné koupele = boro
vého Jehličí, léčení pítím, maasage atd. Výborně
osvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáhlých jehličnatých legů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékařMed.dr. Jos. Pelaněk s Prahy.
Bližší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

Rud.Pajkr « spol.,
v Hradoi Králové,

toho druhu w Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonis sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnou konstrukcí
americké soustavy 8e doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 80 zl. výše - — WRsplátky od 4 zlatých. — Záruka
pětiletá. — Illustrované cenníky

franko a zdarma.

Pedálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rosměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

t00000000000000000000(0

FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanoch
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
0 slohu čistě gothickém a renatssančním.

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
venstvaa sl, úřadům proti Bdennímnvrácení.

Plány a rospočty shotovuji zdarma.
sme Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000

Účednika
z řádné rodiny přijme

J. Pultar,
modníkrejčovský závod pro pány
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v Hradoi Králové. — Eliščino nábřeží.

Stavební truhlářství.

Výbavy
pro nevěsty.

Obrovský výběr novotinek
kravat, límoů, manžet atd.

Bohatý výběr
dámských novotinek, nejjemnějších

sephyrů a oretonů stálobarevných. |

kávových a jidelnich,
ručníků, kapesníků a t. a.

Malázkouškapřesvědčí,
Specielní obchod

klatovským prádlem.
Hradec Králové

"POUogoKyr8A“SIZAJE



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

u Hradei Králové, Molé náměstíč. 117
vedle záložny.

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář

v Hové Paco (Krkonoše)
doporučuje +e ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění cirkovutho; též zhoto
vuje sochy světců zo dřeva I = kamene. — Starší
práci, nměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších, 9 úctou veškerou

Antonín Sucharda.

Frant Hlávka,
klempíf a instalatěr

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

posorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětiení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které

aaa správněvyřizuje.Dálese odporučujek zařizování
U vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv
. První spořtovní závod nícb tlakostrojůa podobnýchprací.
a ov . * Odporažuji též svůj hojně zásobený sklad
s" Františka Jiráčka Hempířskýcha veškerýchmosaznýchvýrobků
a" k iostalatérské práci patřících.
a" ve Vysokém Mýtě Klempířské práce stavební veškerého drubu,
a" nabizi svůj hojně zásobemý sklad shotovuji, správně, levně a se zárukou.

u kolumerických, té! premier He- Vzdávaje nejvřelejšídíky za hojnou přízeň
lical a j. Ojetá kola 0140 K výše.

Ceny báječně lovné1w
a Opravy vyřizuji se rychle a levně.
a" 3 veškerou úctou

“ Frantiň.k Jiráček.i E “" E“a“n“ ÚU.o

etěným obecenstvzm mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér.

EENNANA„

Úplné výbavynevěstám.|
Ceny mírné.

Opony (draperie),záclony. Žiněnky.

Rakábábki44 kka48

jaro a léto.
Látky na převlečníky, obleky
a dámoké žakety Ye velikém

výběru doporučuje za nezvý
Šené ceny

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny a podšivkami

v Hradel Králové.
Zal. 1834.

PYPYTTTTT.TTTTTTT
e—=— wg-Velký výběr"s

zlatých a stříbrných skvostů, svatobnich
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 o. k. okresního soudu.

ND zam Obrázkové cenníky na požádání zašle.

V VACEK, | B

a ohký C. k. státní medailívyznamenaná
v Pamět- první moravská Výoba věžích hodin

FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8

níku

vyrábí a dodává

u Ublumce

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlodho

nabízí pro zim“ a jariií VyBA
zování stromy ovocné vysoké

letou zárukou v dokonelé jakosti.
Rozpočty zdarma.

a krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
+zásobě. Levné cenyVýborné
zboží. Poučný cenník zdarma

e©0000000-00000009%!
Jan Horák,

Veliká spora a důležité pro každého,

(© Žádných šlí a řemenů více! (
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, zlepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozluštění otázky jak odstraniti veškerá
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí s rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále p'ímé, volné a
zdravé držení těla, jakož 1 vkusné padnutí kalhot a lze
jej vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž by
knoflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalbotám poobdržení 60 kr., 8 kusy al. 1:60

6 kusá zl. 3'— xasílá franko majitel c. k. privilegie

F. 9. AOVOTNÝ,Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochvalné úsudky.

|SUKRA

soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelni ©

látky na taláry,
8 Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj

néno duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, mslou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

ÓOOOOOOOOOUOOOOOOOCOOC*

:

Bag“ HumpoleckájjSUKA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ově, vlny v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflatelský závod

ŘCZTTY Odramátánka: Kotva. j

LINIMENT. CAPSIGICOMP.:
z Riohtrovy lekárny v Praze,

) uznává se za výborné, bolesti utišu
?jící natírání; jest na skladě ve všech
; lékárnách za 40 kr, 70 kr. a 1 al
) Všeobecně oblíbený tente

onohorval

* známkou za původní přípravku —« v Humpolci.

o Rlohtrova lékárna „U zlatéhove“ v Praze, JJKRLAJÍ © Vzorky k nahlednuá framko.

Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

. nejlevnější u

M Barthel 4 Go, Vídeň, X,
Keplerova ulce č 21, do

Popis zdarma.

OODOOO00000000
Fřěřěbřěětt

Ovětoznámé

Klatovská varadály
14 druhů za 2 zl., 26 druhů za 4 zl., 100 drubů

za 10 zl a smíšeny 190 za 5 zl.

Velikokvěté anglické pelargonie
v vádberných druzích již v pvupatech 12

drubů za 2 zl.

Vysokokmenné růže 2let. šlechtění
1—1 a půl metru výšky, v nejoblíbenějších

druzích, 1%drubů 5 zl. 60 kr.

Růže | m. vysoké I2 kusů zl. 4—.
Plnokvěté fuksie ! kus za 5 kr. Krásné
vanilky 1 kus za 8 kr Růže do hrnců
(květináčů) 1 kus za z0 kr. Jiřinky 1 kus

za 10 kr. nabízí

JOSEF VOZKA,
zahradník v Klatovech.Přět

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ve stříbra, bronzu a jiných kovů —

vše alině v ohni zlaceně a stříbřené začseručí:
Vlastní výrobaumodňuje veškeré obj y co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
naňjou se již svěcené se styrzením Jeho biskup Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporučuje se tedy Kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,.
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lastrů, kaditelen,

t
i

tější, patenek atd. co uejvíce.
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Mí| Solidní, rychlá avzornáobsluha!"E
"84

Š SUKNA
| nepřekonatelné jakosti stálých ba

£rev, nejnovějších vzorů a bez zvý
9 šení cen lze dostati pouze v mém
s prvním českém zasílatelském zá

vodě, o jichž trvání co důkaz
S podávám jedno z posledních mne

došlých uznání:

P. T.

Děkuji za laskavou nabídku,
musím však s politováním sděliti, s

< Žejsem posud šatstvem tou měrou 8
©zásoben, ze na delší dobu nemohu «
wpomýšleti na nové objednávky;“
Gyinu toho nesou Vaše látky vý- a
o tečné jakosti, které nejsou „

3
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La +
+takřka ani k roztrhání. s.

+ Trvámv úctěoddaný >a
K 3 František Parti, správce školy «
"= Kunratice. y
cd = > had

e.Karel Ri„Karel Richter, 4
» F velkoobchod suknem M+ )
M“ KAradec EKrálové. M

Veleoténé P T. obecenstvo
v mistě a v okoli upozorňuji že
za přičínou zvětšení obchodních
mistnosti přesídlil jsem sklad (8
svůj do prozatímního krámu na
náměstí. “

—— Zuloženo 1880. ——

v363632068

Nádherné -byty
v novém renesančním domě

-na Eliščině nábřeží k pronajmutí
od 1. červenoe t. r.

Dva čtyřpokojové, jeden tři pokoje, dva
dva dvoupokojové s příslušenstvím. Parní,

vanové lázně v domě.

Bližší u stavbyvedoucího p.
Krčky na stavbě.
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i JOSEF ŠTEPAN,závod pozlacovačský v Pardubicich
opravuje jakož i nově staví

architekta

oltáře, kazatelny,všeho druhu socby a veškeré do
oboru toho 8 lcí práce v nejmodernějším pro

vedoní a v cenách velmi levných.

a svůj výtečný

srážky.“
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KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové bodiny, městské jat

€ ky v Praze atd. od poročuje se k vyhotovenívšeho druhu věšních bodin se zárakou. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

jakost výborná.

DOOOOGO0000
Oltáře,sochy aj.

ve vkusném a levném provedení

„přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučnje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelni

v Syolirově (Čechy) založena roku 1859.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnntí franko zašleme. :

Nejlepší odporučení! ©Plánya rosp čty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

oGuk mna
kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V. J. SPALEK,
velkozávod

se sukny a podšívkami
Hradec Králové.

Založeno 183.
Vzorky se na požádíní ochotně jhned zašlou,

n '

AomátV, Moškata2 9101
=

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

j výrobní závod
8 všech kostelních paramentů.

Cennfky, vzorky, i roucha botová na ukázku [č
se na požádání franko zašlou. Ů

ON" M u MTMTEUTM

wT angeraÁ
časová novinka pro

pány na obleky, v
derní barvě zelenavé.

Metr zl. 3.60.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
drubů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

. franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

Právě vyšlo č. 8.
„Časových úvah“

Girkeo pronásleduje
vědu.

Napsal Dr. František Reyl.

stran 24. Cena 8 h.
Časové úvahy vždy větší těší se oblibě.

Poslední číslo „Zánik světa dle bible a
astronomie“ opět úplně rozebráno.

Objednávky pokud možno obratem
pošty vyřídí

Administrace Časových úvah
v Hradci Králové.
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Pstruhy
marinované

výtečnéúpravy achoti vkra
bicích po 6, 12 a 28 Kor. za
sílá nu dobírku nebo proti

zaslání obnosu předem

Rybářský spolek
wJamném

u Jablonného n. Orl.

eškeré

9 Cenníkyzdarma.

Obchodníkům a rostanra
térům výhodné srážky.
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Nejvyšším

lovství českého,
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původníšicí stroje

ve Svitavech.
Cestující se přijímají na stálý plat a na proviši. O

.*vV

poskytuje

ponsě v stáří
rozbodnutím ze dne 8 října 1809 schválena

|
|

|
částka XVIII. č. 75.)
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Cognao pravý, £ italského vína, tříletý, 1

litr po 3 zl.
Cognao z víne ovocného,lestiletý, 1 litr“

po 1 31. 75 kr.

i - s o slivovijoi starou1 litrpo80kr. .

Založna, V J esenIcI Borovfěčkupilenouztatránskýchjalovčinek, 1 litr po 80 kr. vše jakosti výborné

u České Skalice vakvopskchJostpřmiajch,se
JUC. Josefa Tomáška

ve Vysokém Mýtě. M
zapsané společenstvo s neobmezeným ručením

.. - Cognac, který se z uherských továren Litepřijímá vklady věřitelské V neobme- po80i sl. vývelkémprodávádoPrahy+
i: , -. , značném maožství dováží, nemůše býti a není

zené výši a zúůrokuje je následkem usnešení se valné cognacpravý,nýbrá padělaný;nebot1 litr pra
. vého prima cogaacu stojí výrobce samého, kdy

schůze ze dne 22. dubna 1900 z apparátuteče 1 zl. 50 kr.
Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,

ubal net soudky účtují se v cenách vlastních.

4 o. DH Vsorkysasýlají84sdarmaa franko. |
Prodej Jen za hotové beze srážky. — Pi

odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 16 pro
Tonto zvýšenou sazbou zúrokují se též vklady staré cent.=

a Sice od r Července1900. 00060000

Za vklady věřitelské ručí závodní podíly a reservní Zvěrolékař JosefYj
fond záložny sumou 24851 K 36 h a kromě toho “ „AMTOM-o v M Vin,

veškeří členové solidárně svým jměním. ©dorolujesiuctivěomámiti,
že záhůjí dnem 1. května t. r.

Řiditelstvi. praxi zvěrolékařskou

Podporujte křesťanský Závod!—„iasrsátený«chralněmamý

obchod konnfekéní pro dámyANNY F. HOROVE v HŘadci:Králové, Klic nbtová ulice
odporučuje

ku jarní a letní saisoně svůj bobaté zásobený sklad elegantníchamoderníchvšehodruhuavelkostí as jupiček a 'pláštěnek.
—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných —— Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

bluz, dětských šatočků,černých abarevných zástěr na skladě. . -=Objednávkydlemíryserychlezhotovují.< LAILI E" Ekorová.

DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ!
1

Dovoluji si velectěnémmuP. T. obecenstvu oznámiti, že otevřel 1. dubna na velkém náměstí v po“
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

nově zařízený a nejlépe zásobený:

A Závodveškorým zbožímozdobnýma nlaením
Jakož i přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
Hedvábné 1 prací blůzky nejnovějších vzorů. |

O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Petr Kopal a spol.
0C-MU MU MOLUMU MUJ

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Zodp. redaktor Frant, Štábl. — Fiskemobisk.knihtiskárny v Hradvi Králové.
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Cisař Františak dosef I, v Barlině,
Rakouský císař zavítal dnes do Berlína, kdež

bude v neděli německý korunní princ prohlášen
sa plnoletého. Náš císat nepojede do Berlína skrz
království České, snad Aby do pruského králov
ského zámku nemusel jeti Královéhradeckou tří
dou a nebyly tím oživeny tradné upomínky na
rok 1866. Císař odjel včera z Vídně skrz Moravu
a praské Slezsko, r. 1749 trvale nám odňaté a byl
slavně uvítán dnes o 8. hod. ranní ve Frankfurtě
nad Odrou generálem pěchoty a křídelním poboč
píkem v. Lindeguistem, komandujícím 18. armád
ního sboru generálem hr. Hůlsen-Hůselerem, veli
telem 2. pěší gardové brigády v. Ravenem, veli
telem gardového pluku císaře Františka Josefa v.
Mechowem, velitelem husarského pluku císaře
Františka Josefa křídelním pobočníkem v. Bůlo
wem atd., kteří byli našemu císaři přidělení jako
čestní kavalíři.

V Berlíně uvítají císaře našeho císař Vilém
a chotí a královskými princi, německými epolko
vými knížaty, ministry, vojenskými hodnostáři atd.
Od Braniborské brány aš po zámek budou ve
ápalíru posádky z Berlíns, Špandavy a Charlotten
burga v parádě. Na počest příjezdu rakouského

císaře vypálí I. gardov
ránu z děla a oba císaří pak pojedou slavobra
nemi, slavně vyzdobenou třídou „pod lípami“. O
9. večerní hodině bude velké čepobití, při němž
plšteové zahrají také parádní pochod, který po
vzoru proském zaveden byl přávě do rakouské
armády. Uvítání Rakouského císaře v Berlíně bu
de mnohem slavnější, nežli price italského, švéd
ského a dánského, ale v Čechácha namnozetéž
ve Vídni bude návštěva-buditi city velmi smíšené.

Velkolepé vojenské cvičení dne 5. května a
problášení praského korunního prince 7a plnole

- tého dne 6. května svědčí o utažení německo-ra
kouské ailiance. Německé říšské časopisy přizná
vají, že prý význam sjezdu obcu císařů nespočívá v
obledu na vnitrorakouské politické poměry, že
však politický význam cesty má vliv na zahra
ničné styky obou říší. Za doby vlády br. Bade=
na a hr. Thuna udály prý se pokusy, vylíčiti
Prusko. Německo jako přirozeného nepřítele Ra
kouska a bylo prý proto usilováno, aby Rakou
sko z domnělého manského poměru vůči Německu
se vymanilo a učinilo spolek s Ruskem a s Fran:
cíí. Vládní a vojenský orgán „Reicbswehr“ psal
prý proti Německu články, které Badeni prý ins
piroval. Badeni prý sice odmítal zodpovědnost
sa tyto články, ale zjištěno prý b:lo nade vší po
cbybnost, že Reichswehr dostávala velké podpory
z disposičního fondu.

V Berlíně prý byli velice rozhořčení a nap
jati, když pozorovali, že za vlády hraběte Frant.
Thuna klerikálně-feudální kruhy oživovaly znova
směle nepřátelství proti protestantskému německé
mu císařství. V Berlíně prý byli ovšem přesvěd
čeni, že starý císař, na jehož vůli jedině zahra
niční politika Rakouska závisí, je ve svém nitru
pro spolek s Německem; ale v Berlíně prý stále
upozorňovali, že pokračující poslovaňování Rakou
ska ohrozí v budoucnosti spolekRakousko- Uher
ska s Německem. To prý teď všecko přestalo. Ra
kousko-uherský velevyslanec vBerlíně Szógenyi v
Berlíně a kníže Eulenburg ve Vídni za pomocí
sahraničného rakouského ministra hraběte Go
Jaucbovského odstranili nebezpečí. Hrabě Thun
padl, v Rakousku ovládla šlechta německoliberální
a na výsluní přízně obou mocnářů nalézá se teď
kníže Max Egon Fůratenberg, na jehož statcích
v Donauescbingen císař Vilém právě návštěvou a
na honech meškal.

Mnichovská „Allg. Ztg.“ a různé berlínské
časopisy přiznávají až příliš okatě, že rakouská
vnitřní politika nalézá se teď pod berlínskou cen
surou a že ji ve Vídni kontroluje kníže Eulen
burg. „Berlínskému Pondělnímu Světu“ zdá se býti
tento velký úspěch pruské politiky ve „východní
marce“ nepatrným. Návštěva rakouského císaře v
Berlíně prý by znamenala něco teprve pak, kdy

by se jednalo při nejmenším o uzavření celního aobchodního svazko Rakouska 8 Německem. Ra
kousko nazývá státem drubé třídy. Německo prý
v budoncnosti bude snad počítati s Anglil, 8 Ru

Hradci Králové, dne 4. května

skem, s Amerikou e snad s Japonskem, ale nikdy
s Rakonskem jakožto se spojencem.

Jak viděti, v Berlíně si myslí, že Rakousko
jiš spolkli. Při poslední naši velikonoční návštěvě
v Pruském Slezsku, odkudž jsou Čechové a ra
kouští Poláci zcela bezdůvodně vypovídáni, nesly
šeli jsme o rakouském spojenci šetrných řečí. My
se proto pranio nedivíme, že starorakouské a Če
ské katolické kraby hledí na nynější berlínské
slavnosti s velice smíšenými pocity. Pro rakouskou
politiku by bylo jistě zdravějším, kdyby zahra
ničný rakouský ministr byl k berlinské návštěvě
neradil. V Petrohradě nepřikládali prohlášení pru
ského koranního prince za plaoletého tak veliký
význam a též italský král dumbert nenavětívil
Berlín, vymlouvaje se ohledy na -— Francii. Ce
ský národ noočekává od berlínské nárátěvy pro
nás a pro naši říši pranio dobrého.

Přípřež
Již vymřeli ti staří čeští „sedláci“, kteří tak

dojemně dovedli vypravovati, jak ve francouzských
válkách museli se svými koňmi na „fýršpon“, na
přípřež. Mnoho a mooho neděl jezdili 8 vojskem
do cizích krajů zanechavše doma statek i rodiau,
a byli rádi, když bez vozu a koní po dloubých
utrpeních domů se dostali.

V naší vlasti vůbec mnoho bylo a jest té
přípřeže. V sedmnáctém století byl celý národ náš
přípřeží— německým knížatům, revolucio
nářským dobrodruhům.

V německé říši byla totiž zařísena „ovapje
lická jednota“ (unie). Jak se sdálo, byl to spolek
na ochrann evanjelické víry. Ve skutečnosti to
však vypadalo zcela jinak V Německu totiž byl
císař oproti knížatům takřka nallou, ničím. Tam
knížata i mnobá města násilím zavedla novoa "Í
ra Lutherovu anebo Kalvínovu. Poddaný byl těm
pánům i do té míry otrokem, že 8e na př. Be
dřich III. falcský nestyděl říci, že i svědomí jeho
poddaných patří jemu. Staré otroctví záleželo v
tom, že si pán přivlastňoval tělo otrokovo, a proto
se takovému otroctví říkalo: Leibeigenschaft —
vlastnictví těla. Po domnělém osvobození duchů
od pout víry katolické, jak to prováděl Luther a
jiní, spatřil svět „Seeleneigenschaft“, vlastnictví
duší. A toto neslýchané vlastnictví duší se i jinak
dobře vyplácelo, Kde se provedlo „evanjelické
vlastnictví duší“, tam se provedlo i „vlastnictví
bývalých církevních statků“.

Toto tedy vlastnictví duší i cizích statků
bylo po vůli knížat v Německu provedeno. Sem i
tam císař odporoval, ale nevydalo to nic. Jen ve
avých „dědičoých“ zemích, tedy taky v českém krá
lovství — povolil tomu zotročování čili přivlast
ování duší a svědomí pouze částečně. Ale to ne
bylo vhod „evanjelickým“ -- luteránským, kalvín
ským a bratrským — „pánům stavům“. Pokad si
mnoho duší zachovalo starou víru otců svých, vítu
obecnou, tu zůstávalo katolíkům ještě mnoho stat
ků. A proto „páni stavové čeští“ spojili se 8 „Pá
ny stavy německými“ z evanjelické jednoty v ci
zině. Křičíce o svobodě víry lačněli po
statcích! — A kdo jim v tom překážel, to byl
právě císař a král český Ferdinand II. A. proto
se dali „páni stavové čeští“, mezi nimiž byli však
mnozí domácí Němci, — ve spojení 8 pány stavy
německými z ciziny do vojny proti králi. — Jak
je vojna, tak jsou fyřpony — říkával starý Michá
lek. A je tomu opravdu tak. Páni stavové vzali
si k towu na fytpon — na přípřeš — celý če:
ský národ. Ten měl těch bouří dost a dost. Ale
„na fyřpon“ se nutilo, kdo se protivil, toho za
střelili. — Z násilnictví a z lakoty „pánů stavů“
pošlá válka skončila na Bílé hoře vítězstvím krá
lovým. Cizí dobrodrazi němečtí zmizeli a národ?
Národ brzy vypadal jako starý český fyřpoňák
z válek francouzských. Až k smrti udřený a ože
bračený — i na právech jazykových i politických
zkrácený — přijel z té přípřeže.

Císař a král bleděl se pak nespolehlivých poddaných s německými luterány v srdci i Častočí
nem spojených zbaviti. Nastalo pak „vyvlastňo
vání duší“. Dle vzora kofžat německých měl se
každý poddaný v Čechách „ve víře srovnati s krá
lem“. Ublížili bychom císaři Ferdinandovi, kdyby

Imserty se počítají levně.

chom řekli, že se jemu pranic při tom n>jednalo
o duševní blaho poddaných. Dle svého přesvěd
čení měl za to, že jest to jeho povioností o věč
nou spásu poddaných ge starati a domníval se, že
so to stane nejlépe obrácením jich na víra kato
lickou. Ale není nám zapotřebí umlčovati dějinnou
pravdu, že se při tom jednalo i o zachování moci
světské pro Vídeň.

A tu musela jíti na přípřež též — víra
a církev katolická. Z Vídněchodily násilné
rozkazy, dle nichž 8e mělo obývatelstvo rovnati
ve víře s vrchností světskou. A rozkazy ty 86 no
voui pozůstalou, z největší částí poněmčeloušlech
tou, vlastně jejich úředníky — plnily tak, že ťo
bylo přivlastňování si těla i duše poddaných. —
Arcibiskup Harrach psal dopis za dopisem do
Vídně, varoval násilí, prosil, aby se působilo jen
poučováním; šlecbetní kněží působili nnjen slovem,
ale i skutky lásky u chudých, nemocných a umí
rajících. Ale dějiny se napsaly tak, že trpkost
násilím vzbuzena uvázla na církvi. Ta se ovšem
pak v Čecbách zase rozšířila, ale od té doby
ztratila vrakouských zemích svou 8vo
bodu. Světská moc přivlastnila si i vrchní správu
církve Církev stala se přípřeží světské moci,
přípřeží Vídně. Víc a více hyla pak zapřahována,
až věci dospěly tak, že to za dob Josefa II. ne
byla církev obecná, řízená Petrovým nástupcem,
nýbrž církev rakouská, vládní, vídeňská. Jen proto,
že se lidem v něco věřícím lehčeji vládne, trpělo
se náboženství. Starý jeden kněz říkával mi 0 ji
stých vysokých osobách vídeňských, že měly zá
sadu: Wir braucben nur Salber, Bischófe sind
wir selbet. Potřebujeme jen pomázavače, biskupy
jsme my. Na takovou přípřež státu honili tedy
církev. Což divu, še se jí v mravním ohledu ne
mohlo lépe vésti, než každému přípřežníku, který
celý oškobaný a sešlý vrátí se z přípřeže a na
lezá domácí hospodářství ve stavu bídném. A po
dnes to není leckde o mnobo lépe. Liberálnický
stát doby naší dělá se po dnes všude v přemno
bém obledu biskupem, to jest správcem církve.
„Salber“ — to jest udíliteli svátostí nechává bi
skupy a kněze. A krom toho dělá jejich úkolem,
blásati jeho poddaným poslušnost, úctu k záko
nům, ano i lásku atd. zvláště pak dětem a kri
minálníkům. Jen mezi divochy je církev svobod
ná; v bývalých křesťanských státech je všude na
přípřeži státní.

Což divu, že za takového stava věcí náro
dové vůbec a zvláště národ náš na své mravní
síle nesmírné utrpěl škody. Což divu, že nemůže
náboženství vychovati národy k té síle a bujarosti,
v jaké by byli, když státy užívajíce jí Bice za
přípřež, působí, že její vlastuí hospodářství pust
ne neb živoří. Kéžbv když už mnozí „státníci“
zrovna slepotou po.ovni jsou, aspoň náš český
národ srdečně přilnul zase k víře otců svých a
sám svou sílu nebubil podporováním Vídně k za
přahování církve k vozu přípřežnickému.

Vždyť sám chuďas stále jen je na přípřeži.
Nebudu povídati zase znova od bitvy na Bílé ho
ře, od které doby národ náš přípřeží Vídně víc
a více se stával. Máme dost na době nejnovější.
Začneme rokem 1866. — Tenkráte se vedla zase
vojna, do které podobně jako roku 1620 národu
českému nic nebylo. Jednalo se o to, má-li v Ně
mecku — tedy ne v Rakousku — vládnouti Ví
deň nebo Berlín. Výslovně nazvána byla válka ta
„válkou Němců s Němci“. Z toho tedy patrno,
že národ český zajel zase jedenkráte na přípřež.
Mnoho-li teokráte krve vylili synové jeho, kolik
českých vojínů vydechlo duši svou na bojištích,
kolik matek zalkalo, co běd zažil tenkráte lid
náš, to se dá dnes jen poněkud pocítiti. Ale —
ač to byla válka Němců a Němci — jak dětinně
a srdečně loyálním (rodu panovnickému oddaným)
byl národ nášl

Zdálo se, že se tenkráte ta přípřež vyplatila
lépe, nežli kdykoliv před tím. Berlín sice vyhrál
a Vídeň neměla od té doby co poroučet v Něme
cku, ale národ český se těšil, že už vícekráte na
takové přípřeže 'ezdili nebude.

Avšak jsou už ty přípřeže zrovna jeho osu
dem. Po roce 1866, po tom děsném prolití české
krve ve válce Němců s Němci nový nastal opět
způsob té připřeže. Německý liberální protestant
Beust za ministra u nás zvolený udělal z Rakon



ska dra kasy. V jednom pid! ako v kočáře Ma
darav drahém mec. i tam přípřešíbSlovan. Beust řekl to výšlovaě, že Čeeby bude
„tlačiti ke sdi“.

Kéž by si to sárod český pamatoval, že toto
tlačení ke zdi, tuto novoňipřiptež uchystal mu
zase — „ovaujelík“, protestant A kéš by 8i pa
matoval že dne80 prosince m. r. Wolf, který
shání zdeduše pro protestantismus — tahle
slova Beustova o tlačení Čechů ke zdí ns sněmě
království českého surovými slovy opakoval. —
Na všdy jen přípřež k protestantské
mu Prusku — to je přání tobo vlka.

Bohužel! Ta věčná přípřež Čechů k Něm
cům nechce ani z hlavy, ani ze srdce těm, kteří
přece vidí, půjdou-li Češi na přípřež pruskou,
půjde s nimi i celé Rakousko i Vídeň. Věšdytbez
tobo Již nyní jsme bodně k Prusku připřažení.

Ale zdá se, že pobrdání českým národem jde takdaleko, — uspoů 8e to tek mluví — že je prý u
jisté části vysokých kruhů německo rakouských

Bada: Raději poddánu býti Prusku, než povoliti
hům! To je však zoufalství. Lépe by bylo od

přáhnouti Čechy od Němců, a tím i Rakousko odPruska.

Z českého sněmu.
Jednání českého snému je na konci zasedání

vážnější a věcnější až na některé sprosté výstupy
p. Wolfa et tutti guanti.

V pátek skončeno rokování o návrhu dra
Pacáka v příčině provedení rovnoprávnosti jazyka
českého při soudech a úřadech v království Če
ském a mávrh přikázán 24 členné komisi, kdež
zůstane buď nu věčnou památku ležet, anebo se
ještě do sněmu dostane, ale ani v případě schvá:
lení příslušného zákona sněmem, k proktickému
uskutečnění nedojde, Vlída jej nepředloží k císař
skému schválení. Politické rokování na sněmu če
ském nemělo a nebude míti praktických úspěchů,
Na konec schůze předčítán byl návrh poslanců
dra Engla a br. K. Buguoye, aby vlála poskytla

českému sněmu delšího času k zasedání, Vláda
již na návrh odpověděla tím, že na den 8. května
svolala říšskou radu a od 5. května by ráda usku
tečnila pokračování ve vídeňských punktacích.

Usiluje o to ministr krajaa dr. Rezek, kte
rého za to řeže dr. Stránský, věčný kandidát hof
rátství.

Vpondělní schůzi toužil poslanec Hoffimamm
na fakt, že se u nás věnuje péče jen odchovu
koní vojenských, nikoli však pracovních. Náklady
na zvelebení konf stojí sice 2 miliony zl., ale ze
mědělci z toho nemají nic. Rolníci žádají volný
vývoj na přirozeném základě. Země neučinila pro
zvelebení chovu koní vlastně také nic. Původní
chvalné známé netolické hřebce vláda nelicentová
ním jich vyhubila, netolickou rasu degenerovala
a stejně macešsky chová se k plemcení chrudim
skému, Poslanec Dolešal vyslovil s řečníkem sou
hlas a přál si, aby se u nás chovali koní těžšího
rázu; lehčí koňové se pro rolníky, kteří mají těžší
půdy, naprosto nehodí. Jako člen komitétu pro
zlepšení chovu koní v tomto směru již pracoval.

Poslanec Udržal vysloviv své potěšení nad
tím, že to byl právě posl. Hofmann, tedy pří
slušník strany německé, který konstatoval, že stat,
který chov koní vzal jaksi pod svou patronanci,
nedovede vychovati koně vyhovující ani jeho vlast
ním požadavkům, Kdyby to konstatoval Čech,
řeklo by se, že tomu snad tak není, nýbrž že vy
plývá to z ducha vojenství nepříznivého. Dokavad
ještě chov koní nebyl pod vládní kuratelou, byly
výsledky skvělé, Iečník porovnává způsobilost
konf uherských a polských z jedné a koní českých
z druhé strany pro účely vojenské a vyvozuje,
že se kůň český zejmena pro dělostřelectvo a vo
zatajstvo lépe hodí, než koně jmenovaní. V Ně
mecku jest pro naše koně porozumnění mnohem
věší, nel u vlády naší, Německá vláda vystlá kaž
dého roku celé zástup; tržníků do východoče
ských trhů koňských. Ministr zernské obrany při
znal vůči řečníkovi, že není možno koní těch do
statečné množství u nás rekrutovati, protože se
z Německa skupují, Není to jinak možno, než že
Němci dávají větší cenu a nedali by jí, kdyby
koně naše té ceny neměli. Rečník jest přesvědčen,
že tyto koně jsou lepší, než materiál, který vojsko
našel má ve svých řadách, Lze to seznati na ma
teriá u, který se rolníkům k užívání půjčuje, ne
boť jest bídný. Rečník líčí poměry při zadávání
koní do soukromého držení a dovozuje, že po
měéry tyto se zhoršují. Nedovedeme ani za po
moci státu chovati koné vyhovující potře bám eráru,
právě tak jako naše obilní skladiště nemohou do
dávati státu obilí, Koně české přicházejí do ma
jetku eráru ze třelí ruky pod cisí markou. Tuto
třettí ruku representují židé. Rečník není antise
micou, ale nemůže si utajiti faktum, že přímí pro
duenti ani koňstva ani obilí nemohou s těmito
třetími dodavateli konkurovati, Řečník zmiňuje
se o poměrech koňského odvodu. Stane se, že
ze 500 až 400 přihnaných koní odvede komise
2—3, ostatní se odmítnou z toho důvodu, že prý
jsou měkcí | Potom přijde židovský zprostředko
vatel, obrátí se na dotčené producenty a řekne
»Vaše koně jsou bídní; vidíte ani stát jich net
chce. Když je chcete odbýti, musíte mi je dá v

lacinějie. A tak zprostředkovatelé skoupí celé
smečky těchto koní, přimísí do nich nákolik koní
medarských; 2 ostatních maďarské koné nadělají
velice jednoduše: nedají jim žráti a nedají je čí
stit. Pak je vezmou k odvodu a koně ti se ssen
tují jako dobrý uherský materiál. (Veselost a sou
blas. Také u německých poslanců). S obilím je
to zrovna tak. (Výborně! Bravol) Když navrho
vatel vzdal se závěrečného slova, byl jeho for
mélní návrh schválen.

PoslanecWikelfeld podalaodůvodnil návrh
na změnu říš. zákona o reformě berní v tom
směru, aby osobní daň s příjmů podrobena byla
přirážkém obecním, okresním a zemským. Země
uvaluje přirážky stále jen na přímé daně a utla
čuje tím jen rolníky a živnostníky. Roku 189
obnášely daně, z nichž se přirážky vybírají
31,659.534 zl., r. 1898 však jen 29,179.665 zl.,
tedy o 2'/, mil. zl méně. Při 55 proc, zem. při
rážek musí proto majitelé pozemků a jiní poplat.
níci přímých daních platit 1,364.000 2l. více při
rážek nežli dříve. (Poslanec Jaroš: Nejpotřebnájší
třídy a boháči jsou z toho vyloučeni.)

Posl. Nikelfeld: Touto změnou jest nejvíce
postiženo rolnictvo, poněvadž živnostnictvu sle
veno na státní dani 22'/, proc., ale rolnictvu jen
14 proc. Rolnictvo naše musí dále platit ze
slevených 11'/, proc. veškeré přirážky nejen zem
ské, nýbrž i okresní, obecní a školní, kdetto živ
nostnictvo takových přirážek již neplatí. Dle ze
ského rozpočtu celou polovinu vydání obnášejí
vydání na potřeby školské. Veškerá tato velká
vydání na potřeby kulturní musí zaplatiti plati
telé autonomních přirážek, naše rolnictvo, živnost
uictvo a majitelé domů. V poslední době také
otázka upravení platů učitelských stává se ukutní
takže s ní nebude moci býti na dlouho již odklé
dáno. Vyřízení otázky této bude vyžadovati znač
ného nákladu, který nelze opět uvaliti na bedra
poplatníků nynějších přirážek. Uskutečněním ná
vrhu získala by pokladna zemská ročně así dva
milliony zlatých. Návrh čelí dále k tome, aby
naše poplatnicivo reálních daní bylo i nadále
účastno slev na daních téch a zemský fond aby
obdržel onéch 20 proc. z výnosu osobní daně
z příjmů, i kdyby osobní daň z příjmů od zem
ské přirážky osvobozena nebyla. V posledních
dnech byla rozdána poslancům zpráva zemského
výboru o finančním účinku případného zvýšení
okresní školní přirážky z 10 na 12 proc. Zemský
výbor v ní uvádí, že po vydání berní reformy
klesl příjem z této přirážky o 140.929 zl. Byl by
kryt nejen onen úbytek, nýbrž zůstal by ještě
přebytek, kterého by bylo možno upotřebiti ku
zlepšení platů učitelských. Řečník ujímal se pak
vřele rolnictva a praví, že uznává, že na uzdra
vení zemských financí výdatného nějakého příjmu
docíleno býti musí, ale nechť nikdo nechce tento
příjem získati nějakým způsobem od těch, kteří
jsou již novými břemeny přetížení, nýbrž ať roz
dělí se na široké vrstvy pvplatnictva vůbec a na
poplatníky silnější zvláště, Řečník žádá, aby byl
návrh přikázán komisi rozpočtové, (Výborněl Vý
borně| Potlesk.) Přijato,

Poslanec Barták odůvodňoval na to návrh
ohledně změny sřísení obecního. Následkem ne
jasného znění 9 61. jsou obecní starostové často
libovolně přetěžování v přenesené působnosti,
takže se stávají otrůčky politických úřadů, Staro
stové byli pokutování až 50 zl, za to, že nechtěli
četníkům podpisovati německé jejich knížky. V
Mnichově Hradišti nařídil c. k. okr. hejtman pod
výhrůžkou předvedení četníkem, aby se účastnili
úředního řízení. Starostovi se dále ukládá, aby
to neb ono kontroloval, ale četník pak jeho udání

měry ústavní, nýbrž zakrytý abs lutism. Doktoři
Moravec a Klouček mluvili k téže věci.

Poslanec Udržal horlil pak na zvýšování
neproduktivních výdajů. Rolník musí se dříti až
18 hodin denně, šetří, kde může, ale rolnictva ne
věnuje se péče žádná. Ministři jcho poměrům ne
rozumí. Zájem pro meloraci v rolnictvu stoupá.
Dnes pracuje již technická kanceláře pro království
české asi polovici všech projektů a druhou polo
vici pracují technici soukromí. Peníze, které se k
účelu tomu povolují, neodpovidají ovšem nikterak
ohromnému maožství projektů. Dosavadní finanční
prostředky stačí sotva na 8-29, všech projektů,
jež se pracují, čímž se stalo, že máme jich v zá
sobě na 50 až 60 let. A přece nemůžeme a ne
smíme se postaviti na stanovisko, aby byl rozvoj
melioračnízh prací zastaven, protože jsou to pod
niky produktivní, které slibují podnikateli zisk.
Náprava dá se ovšem ziskati jediné zmohutněním
finančních prostředků. Nejdříve dlužno ovšem při
kročiti k úpravě velkých žil vodních, Zemský výbor
aby aspoň nejpalčivější závadu na Labi dal do
pořádku, provádí t. zv. průpichy, kteráž práce jest
jen příštipkem. K soustavné úpravě Labe musí se
sábnouti v době nejkratší.

Posl. Prášek a soudr. podalina místodrži
tele 4 dotazy v příčině státní podpory na úlevu
nouze a škod způsobených živelními pohromami
vkrálovství Českém, zejmena v obci Hrubá Skála
v okresu turnovském, dále v okresu jilemnickém
a obci Bedrči v hejtmanství benešovském.

V úterní schůzi sněmu odpověděl místodržitel
br. Coudenhove na dotaz posl. Udršala a soudr.
příčině vyšetřování škod spůsobených polními

hraboši v okresích pardubickéma cbrudimském“
Zeraské finančal ilství vyšvslo jiš $. 1896 a
znovu r. 1900 veškeré příslušné úřady pró vy
měřování daní, by ihned po oznámení lkodněha
Fizovaly nálešitá šetření, nýbrž volily pro toto je
tření vhodnou dobu, v níž škoda na naltráldích
užitcích celoročních v celku se dá posoudíti, Sod
hlssné nařízení vydáno bylo okresnímu hejtinanství
v Chrudimi, na téhož dotaz, jsk zachovati se má
vzhledem k došlýmoznámení škod, spůsobených
na ozimu hrabočem polnísh, ú to tímspíše, jeto
zjištěno bylo, že část ozlíhu byla jiz přeorána a
část k přeorání na jaro ponechána, tak že zne=
možnéno bylo ibned po oznámení celkovou škodu
vyšetřiti. Okresníma hejtmanství v Pardubicích
zvláštní podobné vyzvání se nestalo. V Jetožním
roce dosud pro ubnormální povětrnost k vyšetřo
vání škod přikročenobýti nemohlo, ježto dle zpřávy
okresního hejtmanství v Pardubicích z mésícedubna
polnosti do nedávna sněhem pokryty byly a ve
getace tak zpozděna jest, že škody na plodinách
polních s nižádnou pravdivosti a správností zji
štěny býti nemohou. Jakmile škody v celém srém
obsahu stanoviti se dají, budou dle vyzvání na
zmíněná okresní hejtmanství učiněných náležité
šetření dle předpisů zavelena a nebudou tudíž
poškození majitelé po emků nijak vé svých prá
vech na případné odepsání daní ani v nejmenším
zkrácení.

Dr. K. Kramsáé odůvodnil pak svůj návrh,
aby se každoročně povolilo 20.000 K na zakou
pení uměleckých děl domácích. Návrh jeho byl
přikázán komisi rozpočtové. Poslanec Mtelner
navrhl zrušení cukrovarnických kartelů v severo
západních Čechách. Kartely zatročují rolníky a
vyssávají je. Vláda se musí ujati rolníků, kteří
platí skoro polovici daní.

Posl, Štěpán Rfehrter podal zprávu komise
pro záležitosti zemědělství o návrhu poslanců Ja
roše, Horáka a soudruhů na podporu skladišťobil
ních v království českém. Komise navrhuje sněmu,
sby povolil za tím účelem na subvence 200.000
kor., na nezúročitelné půjčky 100.000 kor. Zem
skému výboru budiž pak uloženo, aby zahájil jed
nání s vládou a dále vydatně podporoval zřizo
vání skladišť. Řečník líčí vžnik a význam obilních
skladišť v Americe, skladišť to spekulativních.
V Čechách mají býti zřízena skladišté producentů,
aby zlepšil se odbyt obilí, odstranily se špatné
stránky obchodu cbilníbo, aby obilí bylo lépe ulo
ženo a pořízeno lepší zboží na trh. V Prusku
zřizují se obilní skladiště na státní úiraty. V Ra
kousku poméhsy k zřizovaní obilních skladišť
zejmena Ra fleisenovky. Zpravodaj doporučuje po
řeči nesmírně dlouho návrhy komise k schválení.

Posl. Kutseher podporuje rovněžnávrhy
komise a stěžuje si zejmena na převahu a velikou
moc obilního kapitálu, na zadlužení rolnických
statků Velkostatky ovšem tuto tíhu tek nepocitují
jako sedlák. Řečník nesouhlasí 3 posl. Horákem,
aby byla zřizována veliká obilní skladiště, V ob
vodu každého okresního soudu mělo by se zříditi
takové obilní skladiště. (Výborně !)

Posl, Jan Jareš prohlašuje proti posl. Kut
scherovi, že čeští rolníci plně souhlasi s návrhem
posl. Kramáře. Řečník ukazuje ke vzrůstajícímu
zadlužení rolnictva a proto musí se bledati pro
středky k zachrané rolnictva. Skladišté přispějí
zejmena malému rolnictvu. Řečník líčí zbědovaný
stav rolníků a dokazuje, že rolník právem může
požadovati pomoc v této těžké situaci.

Poslanec Němaee podal zprávu komise živ=
nostenské o zprávě zemského výboru týkající se
zemské akce na povznesení malých živností za r.
1899. Poslanec Mlaterma pravil, že království

eské nejvíce pracuje ve prcspěch živnostníků.
Od roku 1892, počítejíc v to i rozpočet na rok
1899, obnáší vydání státní v akcii maloživnost.
nické 736.850 z'. naproti v stejné době vydání
zemskému 1,230.000 zl (Slyštel) Z toho jasně
vyplývá, jak království České přes smutné své fi
nanční poměryplní svou povinnost k živnostnictvu
a jak na druhé straně málo činí vláda. Každému
z nás musí býti jasno, čí vinou se stalo, že Cis.
lajtanie v posledních letech jest předmětem vyko
řistování ze strany německé a uherské, jejichž
vlády zcela jinou podporu poskytují k rozkvětu
svého průmyslu a obchodu. Snaha českého lidu
o svéprávnost království Českého není ani utopie
ani přežilým požadavkem národně předráždéných
mozků, nýbrž jest spůsobilou cestou k zachránění;
jinak bychom musili zahynouti a němečtí krajané
naši s námi.

Bylo by v zájmu věci a v zájmu súčastně
ných kruhů si co nejvřeleji přáti, aby znalost těchto
poměrů a všeho tobo, co se v tomto směru děje,
vnikla co možná v nejširší veřejnost. Řečník líčil
program a význam technologického musea v Praze
a promlouval potom šíře o poměrech společenstev
živnostenských zákonů a přichází po té k insti
tuci živnostenských instruktorů. Vefkou váhu kladl
řečník na dokonalou svépomocnou organisaci ře
meslnickou k účelům hospodářským, v níž vidí
jedinou obranu proti drtivé převaze velkokapitálu.
Do rámce této organisace náleží zejména teké or
ganisování úvěru —Řečník odporučuje návrh ko
mise k přijetí. (Výborně! Potlesk).

Posl, Macháček sněmu uvedi na pamět
úpadek důležitého kvetoucího kdysi odvětví živ
nostenského, totiž živnosti koželužské a pravil, že



Osvěta,a povodně
(Dozvak k lokálce „Z Nechanicka“ v A, 13. Obnovy).

Říkává se: „Komu není rady, tomu není po
moci! a pozdě— bychá honit!!“ o

Naše doba jest prý dobou osvěty — dobou po
kroka; a v skutku nalózá se nynější pokolení v plnóm
proudu úžasných vynálezů a všestřanného pokroka
na poli přírodovědeckém, chemickém, fysickém i me
chanickém, což všecko směřuje k jednomu velikéma
cíli, totiš ku osvěžení a rozmnožení lidské
blaženosti na zemi! Avšakaž dosad podobá te,
jakoby tato blaženost posemeká soazena byla toliko
jednotlivcům, čili jednotlivým vratvám lidstva, jež
pomocí všech těch novověkých vymožeností duševních
nabývají jmění a statků, a tím postavení panajícího
nad slabšími, v jichž krozích čím dále tím všeobec
něji,porobaa bídase rozšiřuje.Toťjest prazvláštním
— ba neblahým ovocem té osvěty, -a tóha. pokroku!

— Ale každéproč né véprolo. Řekl jemně hoře:naše doba jest dobou osvěty — dolití pokroka“—
a dokládám: „vzdělání ducha, a půršechné ty novo
věké vymělezy a výzkumy vědecké jsou také darem
Božim!“

Bible nás učí, že dobrotivý Bůh národu ierael
skómuna pouštinechalpršet mana*<%jsko pokrm—
aby nezahynul;a národ ten musel:daru toho

ožívat, nechtěl-li zahynodt! s to platí o
každém dara Božím Toho jsou si nejlépe vědomí po
tomci právě toho národa israelského, ješ žijou mezi
námi, a dědily schopnost praotcův svých: hbytě a
pilně sbírat a požívat tu manu naší doby — totiž:
oni dovedou nálešitě využitkovati voškeré vynálezy 8
vymoženostilidského ducha nové dobyve“ prospěch
svůj, a to v obora výrobním, téš obchodním, — a
obratnostíevounás — národ drahdy panující,
— všudy předběhnouti, a chopiti se všeho, z čeho
sisk kouká — i spojenými silami, (co akcionáři) věrné
držíc se hesla svůj k svému! — — a my — ná
rod nadaný i pracovitý — my pokulháváme za nimi,
závidíme jim jejich úspěchy — a nenávidíme jich pro
jejich siskolačnost i hrabivost, jíž za oběť padají nej
četnější vratvy střední — o živnost a výdělek při
pravené — — ale my nedovedeme osvojiti sobě vlast
ností jejich — alespoňty dobré, totiž: pokročilost,
píli a epořivost, a zvláště heslo jejich „svůj
k avému“; naopak — náš lid houfně za skrovnou
mzdu jim slouží a vydělává jim: miliony —- v továr
nách, v dolech ubelných i v obchodech. Áno, my do
vedeme pro jiné pracovat, bobáčům alonžit, a při tom
nouzi i hlad trpět — ale (až naKapatrné vyjímky)
neznáme podnikavosti, vypočítavosti, Svornosti ka

. spojování sil slabých, abychom čaliti mohli velmoci
itálu a sami požívati mohli ovoce avé práce —

Aduševní i tělesné. v OSNepravím tsk z přízně ktěm, jenž — chytře
- myužitkujíce naší slabosti a nečinnosti — hromadí
"Wómění, a tím již nyní takřka světem vládnou, — nýbrž

mlavím z bolu srdce nad tou pokračající bídou všech
slabých a trpících, jea přesvědčen, že ten náš národ
dovedný a pilný — duševně velice nadaný — snadno
"by mobl vládnout na poli povšechně výroby vevlasti,
a těšit se
podnikavost a pro svorné spojování sil slabých —
v oboravýroby i obcbodul

Novověké vymoženosti vědy -a důvtipy dachá
lidského jsou nyní majetkem všeobacným. Již ve ško
lách obecných, měšťanských i odborných bystří se ro
sum mládeže, — a dospělému muži každého stavu
jest po ruce otevřená kniha vědy, každému v oboru
svém potřebná a prospěšná. I rolnictvu dospělému
podává se slovem, písmem, i příklady přesvědčujícími
nanka o všem, 00 mu činiti jest, aby netoliko roz
množilo a ušlechtilo, ale také před rskázou — co
možoá — zachránilo povšecbnoa výrobu stou, i lépe
ji speněžilo, a tím zvýšilo statku svého výnos —
ovoce savétěžké práce!

V krajích a osadách, kde rolnictvo těchto nauk
a příkladů horlivě se chápe, tam vyplácí štědře do
bročinná příroda — mistrem svrchovaně moudrým
účelně zařízená — práci účelně vynaložencu, i ro
sumný náklad, — Rolník svláště masí být sobě vě
dom toho, že příroda to jest, která požehnáním
s hůry povšechnou výrobu polní i gvířecí ovládá, a
hospodář toliko pomahačemjest v této tajuplnédílně
přírodní, s dle toho odměňován bývá, jak dovedesi
lám přírodním pomáhati — aby měrou bohatou pů
sobiti (ploditi) mohly. Proto jest také jednou z hlav
ních a předních povinností polního hospodáře: čeliti
škodám s překážkámživelním — zvláště vodním,
jež (co voda v půdě zadržená) úrodnost půdy snižují,
a co voda tekoncí — úrodu ničí, i půdu samu pu
stoší nebo odnáší. Jak velice prospěšnáa nalehavě
nutná jest úprava vodních toků, a odvodnění mokré
půdy, to nám důrazně připomínají letošní povodně, a
mokrá role v dolinách, jež enad ani v prvních dnech
května osóvati nebude možným; a taková jara opa
kují se ne zřídka.

Nářek na letošní škody vodní ozývá se jedno
blaeně ze všech stran, a též tak jednomyslně jeví se
touha po spáse, jakouž jest, a se osvědčuje řádná
regulace toků vodních všude,kde tato již pro

. vedena byla. :
Tato spása kynnla jiš před patnácti lety také

jednomu z našich českých okresů, jejž protéká ne
upravená říčka „Bystřice“, ježto notoliko v době jarní,
ale často také v době vegetační po větších letních
srážkách po celé délce okresu Nechanického — od
Sorětic nad Sádovou, až pod Krátonoby n Cblamce

úrodné to údolí pustoší i osadyzatání, (jak to bolestně značí zoufalý výkřik v dopisu „Z Nechanicka“
uveřejněný v Obnově'. Podobné bědování a hořekování
osývá se letos ovšem též z wnohbých jiných českých
krajin, — ale vodní pohromaua Nechanicka má po
zadí zvláštní; ona jest zaviněne, a takřka trestem
neblahé zaslepenosti a vzdorovitosti převášné většiny

puzování — neuvědomělými vůdci — čili škůdci
ida a falešnými proroky — bludně zamítli pomoc a

spásu jím nabízencu — již v roce 1886 — nechtíce
přistoupit společnč se aspolatrpícím velkostatkářem
J. Osv. hrabětem z Harrachů -- k provadení — již
projektovaného družstevního podniku za účelem řádné
úpravy oné říčky Bystřice a jejich přítoků —ač v soused
ním okreuu rolníci svorně ve Brazek devíti vodních
družstev za účelem regulace všech toků vodních a
odvodnění pozemků vodou poškozovaných se sostou
pili s podnik ten (svého druha v Čechách první také
zdárně — epojenými silami — pomocí 60 proc. pří
spěvka zemského a státního — v objemu 80 katast.
obcích ve skutek na Hořicku uvedli.

Byla-li omlavou norota podniku v roce 1886
kdy ani první dílo podobné na sousedním okresu
ještě nebylo zahájeno) — pak nebylo výmlavy, když
v roce [991 ono dražstevní:dílo na blízku.—již pro
vedené blahodárné výsledky Avétakřka makavé jevilo.
A v skutku také v roce tom dospélu „učanatvo na

bude celému údolí skutečnou spásou, pročež se mi
co půrodci a náčelníka řečených sousedních vodních
družstev Hořických na podzičn roku toho (1891) snadno
podařilo, pomocí zemědělského inženýra p. Trojana
co projektanta podniku docíliti jednomyslný souhlas
všech shromažděných účastníků, čímž, kyčená úprava
říčky Bystřice u přítoků zabezpečena byla, a to tím
více, an odpadla výmluva na nízký rozpočet (co zá
klad obnosu sabvence) poněvadž projektant — vzhle
dem ku (mezitím zvýšeným) cenám pracovním — po
měrné opravil rozpočet tak, če by se bylo družstvu
tomu dostalo asi o 180.00U zl. sabvence více, čímž
odvaha účastníků velice obšivia.

Avfak i tenkráte dovedli jednotliví odpůrci a
špatní rádci místní — převrátit myel účastníků díla
tak mnohoslibného, — a údolí podél říčky Bystřice
zůstalo na dále babništěmi — Porodně každoročně
zatápí na celé čáře pozemky i osady, ničí úrodu, i ne
moce v krajině se šířící. — To vše mají na svědomí
oni škůdci naší doby, jimž náš bodrý český lid dů
věřuje— Bohužel — k své zkázel

Osvěta —jest heslem nové doby. Ale osvěta
znamená zdokonalení lidského pokolení, tedy zašlechťo
vání mravů — bystření rozumu — šíření se uvědo
mělosti a lásky k bližnímu:.-- pokrok v lidské práci!
a toho všeho účelemjest: osvěžení blahobytu
lidského. K tomu cili nechť veden jes“ náš lid, aby
obstál v nepříznivém pro živnost všech malých —
proudu časovém! To bude pak zvláště našemu těžce
zápasícímu rolnivtvu zajisté spasitelnějším, než, když
se nechá svádět na cestu osvěty falené, jakož se
žel v době naší i na venkově šíří a kteráž vrcholí
v zkázonosné nauce: že poznání Boha (náboženství)
jež jest původem povšechné osvěty na zemi — prý
tmářstvím jest! neboť vidíme, kam nás dovedla
— v našem blahobytu — ta falešná osvěta, Proto
pozor — na falešné proroky KT

BESÍDKA
Pařížská světová výstava

la
zahájena byla v polovici dubna presidentem repu
bliky za účastenství ministrů a státních hodnostá
řů i cicích zástupců. Výstava jest ješté nehotova
a do měsíce bude sotva všechno v pořádku. V ne
děli bylo vysvěceno oddělení pro církevní umění
a jiné části výstavy.

Je to podnik velkolepý, na jehož uskutečně
ní daroval stát 20 milionů frankůčili korun, mě
sto Paříž 20 milionů a 60 milionů Crédit foncier
tím, že vydal 3,250.000 poukázek s 4 20 vstu
penkami do výstavy; bony rozprodány mezi pří
ští navštěvovatele světové výstavy po 20 francích.
Úvěrní ústav a jeho prodavači vydělali tedy na
Gotimilionové půjíce 5 milionů franků. Pořadatelé
výstavy počítají na nejméně 65 miilonů navštěvo
vatelů, tedy na dvakrát tolik, co navštívilo minu
lou světovou výstavu v Paříži. Výstava je impro
visované město po obou březích Sekvany na roz
loze 105 hektarů a procházka po výstavě je asi
10 kilometrů dlouhá, Do výstaviště se vchází 50
branami. Na nábřeží, mezi mosty invalidů a ď Al
ma nalézají se -výstavní paláce: Italie, Turecka,
Spojených států amerických, Rakouska, Bosny a
Hercegoviny, Uher, Velké Brittanie, Belgie, Nor
véžska, Německa, Španělska, Monaka, Švédska,
Řecka a Srbska. Na levo jsou menší pavillony:
Rumunska, Bulharska, Finnska, Lucemburku, Per
sie, Peru, Portugal a Dánska, Na druhé straně u
mostu ď Alma jest pavillon Mexika. Výstavu obe
slalo 39 států. Republiky Andora, Liberia, Orán
sko, Salvador nemají žádných vlastních pavilonů.
Salvador vystavuje s Mexikem, Nicaragua s Eku
adorem, Oránsko, Andora a Liberia v mezinárod
ním paláci. Pavillony to jiných států jsou na
poli Marsově a Trocaderu. Na pravém břehu je
pavilon města Paříže, dále jsou vystaveny atrakce:
dům smíchu, živé obrazy, roulette, vv. 7 hansvuřt,
bonhommes Guillaume, divadlo veselých spisova
telů, obrácený dům a palác tance. U mostu d Al
ma je palác kongressový, dále na pilotech stojí
stará Paříž s množstvím paláců, kostelů, krámů
atd. Dále je nalác pozemního a námořního lod
stva na nábřeží ď Orsay, Výstava retrospektivní,
palác krásných umění, panorama cest kolem světa,
palác kostymů, pavillon Siamský a Monacký, pa

norama alpských klubů, pavillon mexický, palác
žen, transatlantické panorama, velký globus nebes,
palác průmyslu, zahradnické výstavy, palác hor
nický, kovů, přádelen, oděvnický, mechanický,
elektrický, palác slavnostní a koncertní pro 10.000
posiuchačů, paláce zemědělské a potravin, mly
nářů, hostinských, mlékářen, ovocnictví, pro lu
čební obchod, inženýrství, dopravu, vyučování a
vychovatelství, knihkupectví, tiskárenský, fotogru
fií, medicínu a chirurgií, hudební nástroje, umění
divadelní, lesnictví a obchodní paroplavbu, paláce
kolonií atd. Toť jsou asi hlavní budovy výstavní.
Na výstavě panuje pestrý a čilý život; zde lze
viděti, nač si jen člověk pomyslí. Hotel nejlépe
je si objednati písemně. Oznamovatel bytů »Bo
kine obsahuje seznamy všech bytů. Vybeř si ka
ždý 3 až 4 hotely ve čtvrtí, kde chceš bydleti,
s kde ti písemně nabídnou nejlevnější cenu, ten
si objednej pro určité dny delší dobu napřed. V
nejlepších a největších hotelích lze dostati pokoje
rozmanitých cen. Byty lze dostati za 3 až 10
franků denně. Jíst jest nejlépe v restaurantech
Duvalových, které jsou ve všech hlavních ulicích.
Ceny slušných obědů od 2 do 5 franků i s vínem.
Zpropitného se dává 10 proc útraty. Drožkářům
se platí za každou jízdu 2 franky, zpropitného se
da půl tranku. Z+ hodinu se platí od voiture de
remise 3 franky a kočímu několik sous diškrece.
Kdo jede v omnibusu, koupí si u zastávky za
30 centimů jízdní lístek; na galerii (střeše omni
busu) platí 15 ceniimů; na omnibus se pustí jen
lidi mající lístek. Kdo jede s kočím, ať si vezme
jen staršího, neboť ten se vyzná v tisíci ulicích
pařížských. Doutníky je nejlépe koupiti v trafi
kách; v hotelích a restauracích jsou předražené,

Z oboru zubní techniky.

Navštívil-li kdo o poslední vídeňské výstavě
oddělení zubních techniků, utvořil si správnou
představu o zubním techniku jakož i o umění
zuby scházející umělými doplňovati.

. Snaha scházející zoubky umělými nahražo
vati jest tak st rá, jak poznání, že krásná řada
2.ubků jest překrásnou ozdobou physiognomickou.
Již Odysseus si libuje, jak z ohrady perlefových
zoubků plynula něžná dívčí slova, V starověku
již u egyptských mumii nalézají se zlaté plátky,
které zuby zasupovaly a lebku krášlily. Pozlacené
kousky dřev, dovedně spracované, přírodní zuby
zastupující se dosud nalézají v památkách starého
umění milovných národů.

+ V antickém Římě těšily se umělé zuby zvlášti
"ní pozornosti ano i vážnosti. Pod trestem smrt
bylo zakázáno zlatb ze zubů odnímati. Spisovatel
Martial se zmiňuje o krásných zoubcích z indi=
ckého rohu, pstrně ze slonoviny. Zuby z tohoto
materiálu byly vyřezávané a dobře leštěné, jak
nálezy v Herculanu a Pompei dosvědčují. Z útva
ru jejich jest vidno, jak staří Rímané snažili se
co nejvěrněji přírodu napodobovati. Po pádu vel
mocí římské počala veškerá umění, spojená s pře
pychem, klesati, Téměř 1000 let umění živořilo
trpíc jednak nepokojnou dobou, jednak hmotným
úpadkem. Zámožnost a vytříbenost novějších dob
přinesly opět lásku a nadšení k uměnám.

Tak nezůstalo ani umění zubaí techniky bez
vlivu nových časů a čile rozvíjelo a pokračovalo
s časovými potřebami. Práce zubní v 16, století
ovšem nepodobají se ani přibližně pracím technis
ky moderní, Již tehdá vyžadovaly veiké řemeslné
zručnosti, přesnosti a vytrvalosti. Tehdejší zubní
technik jako sochař neb řezbář dlabal s pílí mra“
venčí zuby z masivní slonové kosti.

Práce taková ze slonových kostí byla ozdo
bena často zlatem a jinými drahými kovy. Tedy
i zlatnické obratnosti vyžadovala. Těmto umělým
zubům tehdejším nejvíce chyběla přirozená barva
a tak často i přírodní zuby byly používány v
umění zubním. Práce toho druhu byly velice ob
tížné a tím i dosti drahé. Míti umělé zuby bývalo
jen privilejí bohatých tříd obyvatelstva. Teprve
v tomto století se zubní technika stále více zdo
konalovala, rozšiřovala a tím se stávaly její vy
robky též lacinější.

V roku 1830 byly poprvé zpracovány zuby
z mineralů porculánovitých. Tyto předčily zuby
dřívější majíce zaručenou tvrdost, krásnou formu
a věrnou barvu, Zubní dílny zpracují nyní ročně
přes 18,000.000 zubů.

Zavedením mineralních zubů bylo velkou
vymožeností a rozhodným krokem v před, ale
přece nemohl zubní výsaz dosíci té všeobecnosti
jaké dnes požívá.

Teprve roku 1850 bylo vynalezeno vulkani
sování kaučuku; tím pak dostalo se zubním uměl
cům materiálu, který jest příčinou popularity zub
ní techniky. Mnohostranný jest zubní výsaz mo
derní jak v materisliích tak i v technickém jich
konstruování,

Nejen kaučuk, zlato, platina, ale i práce z cel
luloidu, aluminia v nejrůznějších kombinacích shle
dáte v ateliéru řádného zubního technika.

Učiňme ještě zmínku o krásné, důmyslné
práci můstkové a korunkové a o namohavé práci



emaillové, která vyžaduje zdlouhavé manipulace a
velké zběhlosti a tím jsme se zběžně dotkli vý
voje zubní techniky od nejstarších časů až po naší
dobu. Dnes vysazují se již skoro bezbolestně kos
runkové zuby, jimiž možno kousati jako přiroze
nýsni. Jaký to pokrok, jak četné tu zabránény
choroby vznikající následkem nedostatečného roz
kousání a zažívání potravin. Zubní technika a mo
derní zubní technikové, kteří činí stále nové,prak
tické a zdravé vynálezy, získali si tím nemalých
zásluh o člověčenstvo, B. Fišara dentista.

Zvěsti z východních Gech
Výstava plemenného skotu v Opoč

mě na počet sedmá, jež každoročně bývá pořádána
místním družstvem plemenářským, komati 80 bude v
neděli dne 6. května t. r. Výstava ukázatí má vý
sledky výchovy skotu čistokrevného simenského a jeho
míšenců, jež v tamní krajině po více roků 8eprovádí.
Táž dále poskytne možnost v „oddělení na prodej“,
býčky i jalůvky čistokrevnó i křížené, pokud na ně
členové nereflektají, zakoupiti. Družstvo Opočenské
zúčastní se letos krajské přehlídky skotu koncem
května t. r. v Rychnově n. Kněž.a výstavy ústřední
hospod. společnosti v Praze v polovině téhož měsíce.

Z Křesetle. Tak jeme tu měli míti také
stávku. Chtěli stávkovati právě nyní v nejle ším čase
čeledínové a děvečky. Ale rozmyslili si to. Jenom je
den znich „že prý nepeče“ a „že raději uteče“ a když
nemohl dostati hned, co chtěl, obořil se na svého ho
apodáře tak, že tento musil bledati útalek u starosty.
S podávkami v ruce dobýval se zpurný čeledín do do
mu starostova a nedal se zkrotiti ani starostou ani
policajtem. Teprve když z četnické stanice Malešovské
dostavil se v plné zbroji četník, byl přemožen, spou
tán a soudu dodán. Pěkné to časy Čekají na hospo
dáře, a přece tady i v okolí přemnozt jsou tak ne
prozřetelní, že čeleď k náboženským výkonům neve
dou, v dny sváteční ku práci nutí a tak- poslední
zbytky mravního základu ničí. K tomu přistupuje
netečnost občanů a. starostů k rozmahání 8e agitace
sociálně demokratické, která zbankrotovavší v městech
houfně vrhá se na venkov. Voláme všem občanům
pořádku milovným: „Vzpamatajte se, dokud čas

Z Tachotic u Kutné Hory. Úmrtí.)
V posledních dnech zemřel ta rolník p. Josef Slaby
a byl za velikého účastenství okolního rolnictva po
břben na hřbitůvka ve Vysokém. Zesnalý byl milým
stařečkem 74 r.) upřímným katolíkem a vynikajícím
hospodářem, který přičinlivostí svojí přes těžké doby
otcovský statek nejen udržel ale i valně rozmnožil.
Byl tchánem uvědomnělého katolíka, p. starosty Bry
nycha. Tachotičtí sousedé, zvláště společnost taro

kářů,dlouhobudena něhoNá est jehopamátcel! — (Nákaza.) V obc ch ku zdejší škole při
dělených vypukla tohoto týdne tezi dítkami spála v
takové míře, že škola jest zavřeha. Několik případů
skončilo již smrtí. Nemoc tato má příčina ve vlhkém
a studeném počátku letošního jara. I v sousedním
Suchdole, jak ee právě dovídáme, zaří.

„Odbor společenstev mlókařských
ústředního svasu českých hospodářsřých společen
stev v markrabství moravském“ konal v dubnu svoji
výstavní schůzi za přítomnosti 60 delegátů z 28 mlé
kařekých drožstev. Tato se súčastní lékařské výsta
vy v Praze od 12. do 17. května, Pražskou výstava
obešle 28 rolnických mlékáren. Útraty s tím spojené
uhradí se za subvence českého odboru zemědělské ra
dy, zem. sněma, po případě súčastněných dražstev. Ve
sbora znalců při mlékařské výstavě v Praze budoa
zasedati rolníci z Moravy. Lze donfati, že se na Mo
ravě zřidí brzy česká mlékařská škola. Mají téš po
řádány býti dva neb tři kursy účetnické pro účetní
a pokladníky rolnických mlékáren.

Clo z ječmene pro účely sladovníckémá
býti dle přání německých agrárníků zvýšeno 1 metr.
centu ze 2 marek 26 feniků na 60 marek. Žádost tato
znamená útok na vývoz českých ječmenů do Německa.
A co dělají naše zemědělské korporace? Mičí jako
hrob. A to je pak také vytrvalá, honževnatá, cílů
svých vědomá — prácel

Živelní pohromy a vyšetřováníškod.
Jak se proslýchá — c. k. hejtmanství a berní úřady
na vyšší rozkoz žádosti za vyšetření Ekod za účelem
odpisu daní klidně ukládají a odbadních komisí nevy
sflají. Komise ty vyšlou prý až v červnu a v červenci.
— Rolníci potřebují pomoc. Ta státní „pomoc“ je
prapodivné. — Drubé obdělání půdy a drobé semeno
vyžadoje nový velký náklad, který všecek výnos po
zemků i v případa zdaru pohltí. Proto musí se vyše
třiti škody hned, kdy jsou patrné a pomoc k drahéma
obdělání je nutná. Daň gruntovní plalí se přece
2 čistého výnosu a čistý výnos je vypočílám při jed
nom obdělání pozemků a mikoli při ztrátě semena,
a nákladném obdělání druhém. — Olhady v červoua
červenci znamenají křivdu a příčily by se zásudám
zákona o odpisu daní. Upozorňujeme rolníky, aby jarní
škody dali vi od svých sousedů a starostů zjistiti a
stvrditi.

Ze Sedlova u Kolína. Dne 27. dubna
zesnul po delší nemoci p. Karel Kralich, statkář
v Sedlově, bývalý starosta obce, člen obecního zastu
piteletva a okresního výbora kolínského, výbor hosp.
záložny atd. Pan statkář Kralich byl muž práce ne
únavné, který z malých počátků vyšinul se na vel
kého rolníka. Byl opatrným a vynikajícím hospodářem
a pro bodrou, veselou, sousedska svou povahu byl na
celém Kolínska, Kouřimsku a Kutnoborsku osobou
velmi oblíbenou. Nimrodem býval neunavným a jako
takový byl také znamenitým latinářem, který nikdy
nikoho nezarmontil. Pobřeb jeho konal se 29, dabna na
hřbitov v Radboři za velikého účastenství občanatva

. z dalekého okolí. Čestná budiž mu památka!
Z Kundratic u Semil. Politickýklub

křesťansko socialní pro polit. okresy jišínský, jilem

pický a semilský pořádal v pondělí velika..oční dne
16. dubna 1900 v sále p. Sedláčka v Kandraticích vo
řejnou schůzí klabu, do které vzdor nepříznivému po
časí se dostavilo asi 800 členů a hostí z Kandratic,
Kruhu, Roztok, Jilemnice, Staré i Nové Paky, Sta
dence, Líbštátu, Mříčné, Semil a Pefimova. Také svý
mi důvěrníky byli zastoupeni protestanté, radikálové,
pokrokáři, národní dělníci, sokolové, herrenhuťáci a
jiní, Po přednášce p. redaktora V. Myslivce: „O úko
a politickýchklobů křesťansko socialnich“ příhlásil

seke slovu p. Hoňka, expedient z Paky, jenš býval
kdysi katolíkem, pak delší dobu nic, pak přičachal
trochu k pp. dr. Iékoví a dr Matysovi a nyní někteří
říkají, že je herrenbntákem, jiní zase, že je českým
bratrem, kterých ovšem dle Františka Palackého vů
bec již -nikde není. Z jeho řeči nebylo lze ten rozdíl
také vypozorovati, poněvač hned na začátku jeho feči
přivedla jej = konceptu uvědomělá katolička pí.Tá
mová z Líbštátu, která veřejně mu na to poukásala,
kdo ji při výplatě v továrně okradl. Na otázky jeho
o Třebízkém, Havlíčkovi, Palackém a Komenském od
pověděl p. redaktor V. Myslivec svým známýmzdr
cujícím způsobem, že nejen p. Haňka ale i protestant

vá společnost uznala za dobré — vytratiti se. Pak
rozvinu! dp. J. Kousel, farář z Mříčnéprogram na
šeho politického klubu křesťansko socialního 8 po
ukázal na to, že klab náš jest křesťanský, vlastene
cký, lidový a atisemitský s tudíž v nynější rozhárané
situaci politické pro lid. náš nejvhodnější a nejbezpeč
nější. Pakhovořil vp. J. Filler, kaplan v Semilech o
poměrech dělníka, řemeslníka, rolníka, učitele a kně
ze k lidem jsoucím bez náboženství a bez národnosti
ať patří k politické straně jakékoliv. Opět přihlásilo
se mnobo nových členů; všech členů jest již přes 200.
I z této schůze bylo patrno, co pravých drahokamů
českých — katolických ardcí — v lidu našem jest
skryto a dosud nepoznáno. Na konec byla ode všech
přítomnýčh jednohlasně přijata tato resoluce: 1.) Jsou=
ce přesvědčeni, že bez zavedení úřední řeči české jest
všechno smiřování obou kmenů v Čecháchmarným,
žádáme za vyplnění tohoto našeho požadavku, od ně
hož nikdy neustoupíme a ustoupiti nemůžeme. %)
Majíce na zřeteli zbědovaný stav zemských financí
žádáme, aby vláda vrátila zemím to, co zemím ná
leží. 3.) Přihlížejíce k smutným důsledkům stávky
uhlokopů, žádáme vláda, aby vývoz ublí do ciziny,
dokud domácí potřeby nebudou kryty, zakázala a vůči
samovolnému a libovolnému zdražování ahlí obyva
telstvo vzala v ochranu. :

Z Přibyslaví. Jednota katol. tovaryšů v
Přibyslavi pořídala dne 1. dabna t. r. valnou hro
madu, kterou zahájil náš,p. předseda P. Ferdinand
Jehlička a ihned promlavil delší řeč: „Jak ceněna

Římané štítili se v době,svého velmocenského posta
vení práce počestné teleané i také z části dachovní;
na ně pracovati museli otroci, kteří byli naprostým
majetkem svého pána a ceněni jako nějaká věc. Starý
o*rok práce nechopný býval zabit anebo hladem usmr
cen. Kdož otroků neměli, stali ge raději kejklíři, ša

by se počestnou práci ,fjvili. Tu sostoupil na zemi
Kristus Pán, pěstounemjeho byl chndý řemeslník,
učedníky jeho rybáři. „Om posvětil práci počestnou,
již ei proto křesťané vždycky vážili, ale i těch, kdož
pracovali, a jen tito máli právo na živobytí.

v klášteřích. „Prací v ráj se pouště mění, rostou chrá
my z pustých skal, a Bůh jen dle práce cení šivot,
jejž ti daroval“. Práce byla zdrojem živobytí alei
majetka a blahobytu všech vratev lidatva, čehoš stkvě
lý příklad nám podává historie z dob Karla IV., otce
vlasti, kdy i zaměstnání a jejich zaměstnavatelé bla
hobylu se těšili. — Vylíčiv stav práce u pohanů a
naproti tomu v dobách křesťanských tázal se p. řeč
ník: Jak jest tomu nyní? I daes se pracuje aš do
úmoru, že ani den nedělní a sváteční není od práce
ušetřen. Na to uvádí neslýchané příklady z Anglie,
kde-nejen dospělí, ale i pětileté děti 14 až 16 hodin
denně musely pracovati. A při této úmorné práci byla
bída pracujícího lidu brosná: příbytky malinké a ne
čisté, nedostatek vzduchu, světla, potravy, lůžka a j.
k životu nezbytných věcí. A nejson na tom lépe ani
dnes tkalci, u nichž, kde si celá rodina vydělá doma
lýdně 2 sl., = nich se má živiti, Batiti a ještě jisté
potřeby si -opatřovati. A co má z toho celoročního
dření rolník při nynější láci obilí a velikých platech?
Hyne stav rolnický vůčihledě. Práce stala se dnes na
místo požebnáním kletbou pracujícímu lidu a proč?
Protože se jí zmocnil nekřesťanský liberální kapitál,
jemuž se jedná o to,. aby se nromada zlata stávala
vždy větší. A proto nekřestanštía liberální kapitali
sti svýma drsnýma železnýma rakama sovřeli těsně
rolníka, řemeslníka i dělníka a uč.nili je evými otroky
— a soc. demokraté a osvětáři ve své zaslepenosti ještě
těmto kapitalistům nadhánějí a slouží. Není však di
vu, še se dělnictvo dlouho utlačované a nemající ná
ležitého rozbledu a vedené zrádnými vůdci cbytá jako
tononcí třebas i stýbla. Ale kdyby znali vš.chní naše
zásady křesťansko socialní, tu každý člověk dobré
vůle by se jich přidržel, neboť jenom v nich jest ji
stá pomoc a ochrana pracujícího lidstva. „Proto kaž
dý z nás — skončil p. předseda — budiž horlivým
členem Jednoty a křest. socialem s duší i těle:, a
byť bychom se nedomobli ihned kýženého cíle, ale
spoň pro budoucí poutníky a poutnice urovnávej sil
nice“. Řeč vyslechnuta a náležitou pozorností. Po té
následovaly zprávy p. t. fankcionářů. Jednota účast
nila se četných slavností církevních a pořádala četné
přednášky. Počet členů se zmenšil odcestováním nebo
odchodem na vojnu, ale stav hmotný, ač má Jednota
drahé místnosti, přece se zase o něco zlepšil, takže
obnáší letos čisté jmění Jednoty 69 zl. 6 kr. Vyko

nány nové joby, v nichž zvoleni jednohlasně ablamací pp.: Smejkal J. sa' staršího, CoufalJos. jedna
telem, Štobansl K. pokladníkem a účetním, Král Fr.
knihovníkem. Do výboru zvoleni pp.: Pohořelý Ad.,

KasalFr., de Bárta Al.,SmejkalFr., ConfalJan. Nábradníky: Čáslavský F., Kubíček A. a Dvořák
K. Kromě toho svolen předsedou zábavního kroušku
p. J. Jaloušek. — Dále osnámil vip. předseda, de r.

1900. bude pro Jednota památný, budet posvěcen le
toa spolkový prapor, jenž v r. 1898 byl dary dobro
dinců pořízeh. Poděkováním všem pt. fonkcionářům a

přísnivcům Jednoty a přáním všeho zdara v lepšíudoucností byle, valná hromada zpěvem spolkové
písně zakončena. Zdař Bůh.

4 (Zasláno).
(Do České Skalice a okolí.

Byl jsem'z více stran tarán, zda-li se odsté

dorozumění ozoamuji P. T. svým známým a přá
telům, le raxi zvěrolékařskou dále jako dříve

pro váděti budu a prosím o rachování další důvěry.
V České Skalici, dne 29. dubna 1900,

Jan Forbas,
okresní zvěrolékař.

(Zauláno.)

Ctění: příznivci a dělníci
smýšlení křesťansko-soolalníhol

Jelikož sdajší tkalcovská továrna dříve p. Abe
lesa, vešla v majetek akciové společnosti, vešel v plat
nost též i nový pracovní řád, v mnohých ohledech
dělnictvu velmi nepříznivý, jak ohledně svobody, tak
i hlavně ohledně mzdy. Ž těchto příčin zastavilo ve
škeré dělnictvo dne 2. dubna práci. Poněvadž my čle
novézdejší katol, jednoty v továrně zaměstnání, jeme
nuceni zároveň atávkovati, nároků však na podpory,

které od dělnictra z dřoýeh továren došly, úplně protistranou naší zbavení jsme, obracíme re na ctěné pří
znivce a děloíky strany naší se snažnoa prosbou o
hmotnou podpora, pevně doufajíce, že nebudem osly
šeni; neboť podpory nám jest velice zapotřeby, nemá-li
nás hlad vehnati do spárů nesvědomitého kapitálu.
Za každý sebe menší dárek, který budíž laskavě přímo
na jednota katol. jinochů a mašů zaslán, předem dě
kujeme srdečným „Zaplať Pán Bůh“.

Stávkující dělníci křest-sociální.
V Čerreném Kostelci, v dubna 1900.

Zasláno.

Některá bezkarakterní klepna, jíž pravda jest
věcí na světě zcela zbytečnou, zaslala o mně zprávu
do Školského Obzoru, Časopisu to pro šíření aesthe

K mezi jistou částí učitelstva, še na útraty J. B.M losti kcnám poať do Říma 'a za ton příčinou že
vymobl jsem si předstíraje nemoc —dovolenou. Zprá
vu tato otiskla takó známá „Osvěta židů“ v Hradci
Králové, která ' vůbecvelmi ráda s „Obzoru Škol.“
zprávy vystřihuje — neboť vrána vedle vrány sedá.

evím, čím jsem, sobě zasloušil pozornosti těchto
dvou slovutných redaktorů, neboť mně aní ve snu ne

napadne, bych pátral po tom, zdaž oni podnikají cestudo Haliče po vyúikajících polských fidech a rabínech;

onu zaslala, bídně liřala.Tato věta budu oné klepně
v kalhotech opskovati do očí veřejně,jakmile se osob
ně dostaví. Neboť perně doufám, že Pán Bůh mi opět
bývalého duševního zdraví poskytnonti ráčí, své dří
vější ofly a prožnosti tělesné jeem pak dosud ne

zbyl. — Ku koncipodotýkém, že právě trávím několik dní u ové sestry ve Chlamci u Třeboně, jehož
krásné jihočeské okolí na mou myel blaze působí, a
kde mne i někteří ctitelé „Šk. Obzóra“ osobně viděli.
Zároveň jsem oběma pp. redaktorům zaslsl odtud po
hlednici. Z toho pak nechť sobě velectpp. čtenářové
učiní pojem o věrohodnostidopisovatelů „Školského
Obsora“.

Karel Skultéty.

Sennam příspěvků na stavba nového
chráma Páně v Opočníeci.

Frant. Andres 1 sl., Karel Novák dto 5O kr.,
V. Stejskal dto 1 sl., Jan Čínek dto 5O kr., Andres
V. Kolaje | sl. Matěj. Pilař 1 zl., Frant. Fatera dto
1 zl., Jan Průša dto 1 sl.,. Č. 2. V. Kohoutek dto
L zl., V. Šisler dto 1 zl., Frant, Kohoutekdto1l.,
Vojtěch Sodoma Opočnice 10 sl., Václav Kukaň Opoč
pice B zl., Frant. Škořepa Vrbice 60 kr., Rathonský
Podmok 1 sl., Chválinský Jan dto I zl., V, Sondholz
dto 60 kr., Kníže Jiří Lobkovic Praba 5 z). Frant.
Kladiva, farář Sány 1 zl., Cukrovar Libice 10 zl.,
Frant. Stroková Velký Osek 1 zl., Kotolis dto BOkr.,
Za obec Velký Osek Daneš 2 sl., Jan Daneš Velký
Osek 1 sl.,-Josef Karban dto 1 zl., Jan Karban dto
50 kr., Nejmenovaný Veltraby 1 sl., Jaroslav Vocek
dto 1 zl., Knirš Kolín 60 kr., Klášter Kolín 1 zl.
50 kr., Kramer, ředitel Úvěrní banky 1 zl., Záložna
Občanská Kolín 2 sl., Veletonský Václav dto 1 l.,
Fraut. Kužička Kocvera dto 1 si, František Brůno
klášter dto 25 kr., p. Alois Nývl, děkan Holoblavy
9 zl Sbírka v Jestřábí Lhotě: JosefErben5
sl., Václav Novotný 1 sl, Fr. Kratochvíl 1 zl., Fr,
Souček | sl., Fr. Pack 1 sl., Anna Erbenova 1sl.,
Frautišek Mrázek 1 £l., Josef Roudnický 1 zl., Fr.
Erbeu 1zl., Matěj Kozák 1 zl., Václav Pacík 1sl.,
Kateřina Soběslavová 1 zl., Matěj Ježek 1 sl., Václ.
Daaoš 1 <l., Matěj Cbválenský 1 sl., Matěj Vokoan
1 zl., Antonín Dobrý 1sl., Matěj Kinský1 zl, Matěj
Karban 50 kr., Václav Karban 5ÓŮkr., Fr. Vlastaík
20 kr., Anna Nedbalová 20 kr., Josef Sedláček BO
kr., Anna Stehlíková 60 kr., Jednota katolíků ve Lhoté
Jestřábí 6 zl. (v jednom zasláno 62 korun 80 ha

kterýšto dar byl prostřednicívím důstojného
farního úřadu v Ohařích dne 7. břesna 1900 sa
sláno). Budiž Věsm, kdož pro Slávu Boží svoji hřiv
nou prospěly nebo dobrou radou spolupůsobili: saplať
Vám Báb!

Frant. Vrbemský,
předseda kostelního výboru.
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V obstrukcí.
| Článek 19. státních základních zákonů ze

dne 21. prosince 1867 č. 142 ř. z. praví:
»Všechnynárodní kmeny státu jsou rov mo

právné a kašdý národní kmen má neporušitelné
právo na sachování a pěstování své národnosti a
jasyka.

Rovnoprávnost všech v semí obvyklých řečí
ve škole, úřadě a veřejnémšivotě se od státu usnává.

. V semích, kde bydlí více národních kmenů,
mají býti veřejné vyučovací ústavy lak sařízeny,
aby bes poušití nucení k naučení se druhé zemské
řeči dostal kašdý a těchto národních kmenů po
třebné prostředky ke vsdělání se ve své řeči“.

O tom není žádného sporu a pochybnosti,
že čl. 19. státních základních zákonů je stále
porušován. Kčrbrova osnova jazykových zákonů
nevyhovuje požadavkům čl. 19. st. z. z., zejmena
ustanovéní o užívání jazyků v úřadování zev
ním, jež zní: „Strany, ješ mejsouadvokátem nebo
notářem zastoupeny, mohou podávati písemná po
dání u úřadů jednojasyčných úsemí také v druhém
semském jasyku. Uzná li úřad toho potřebu, mají
býti pořízeny úřadní překlady takových podání a
mají sloužit sa sáklad dalšímu úřadnímu řízení“.

Stejně se příčí článku 19. st. z. z. toto
ustanovení: „Před úřady budiš jednáno v obou

Snan yčných úsemích se stranami v jazykuúřadním. ŠStranámtohoto úřadního jazyka ne
znalým budiž poskytnuta úřadníkem jazykově
spůsobilým a u úřadů, které bývají obsazeny
zásadně úřadníky konceptními, konceplnímúřed
níkem jasykově spůsobilým mošnost účastnili se
jednání a hájsti svých práv“.

Tato Kórbrova ustanovení porašují čl. 19.
st. z. z., který v zemích nějakých jazykových
pásem českých, německých neb smíšených ne
zná, příčí se i jiným starším zákonům, které
Po státních úředních v Čechách žádají znalost
obon zemských řečí. Sami Němci uznali v proti
memorandu proti názorům českých říš. poslan
ců z r. 1880, še rovnoprávnost jasyků v zemi
obvyklých při úřadech se zaručaje a ježto jest
článek dotčený obsažen v státním základním
zákoně o právech státoobčanských, uznávali i
Němci, kteří rovnoprávnost ve vnitřním úřado
vání z toho článku dovozovati nechtěli, še pro
sevní úřadování dává čl. 19. straně právo na to,
aby činila kterýmkoli jazykem v zemi obvyk
lým svá podání a dostala v tom jazyce vyří
zení, aniž je lo právo omeseno na okolnust, číní-li
podání právním sástupcem čili mic amebo,jeli ja
syka druhého smalá čí nesnalá.

Tak jsme si po léta čl. 19. st. z. z. vy
kládali, tak soudili vůdci různých stran pra
vice i oposice. Na tomto výkladě měli naši
poslanci zůstati a trvati a mohli právem do
vozovati, že jazyková osnova Kórbrova zna
mená změnu ústavy, sejména čl. 19. a že tedy
k její změně třeba kvalifikovanét. j. dvoutřeti
nové většiny blasů všech 425 říšských poslanců.
Těchto 284 hlasů by Němci nesehnali,i kdyby
se spojili s nimi němečtí klerikálové, Italové,
Rumuni a sooialisti. Poláci, Rnsíni a Jihoslo
vané a konservativní šlechta a j. by nemohli
přece hlasovati proti nám, neboť tím by hla
sovali proti sobě samým a pletli by v bližší
neb další budoucnosti karabáč na sebe.

Z té příčiny byl pro ostrou sice oposici,
ale proti obstrakci rozvážný dr. Žáček s Mo
ravany, i zkušenostmi poučený předsedaklubu
českých poslanců, pan dr. Eogel. Jsouť náhle
du toho, že oposicí se škodlivá pro nás usta
novení Kórbrovy jazykové osnovy odstraniti
a pomocí pravice opraviti dají, kdežto ob
strakcí nedá sezlepšiti nic, ale pokaziti se
může všecko. Pak-li se nebude vládě zdáti toto
zasedání říšské rady dělným, pošle poslance
prostě domů a uzákoní jazykové osnovy Kčr
brovy prostě na základě čl. 14. st.z. z. V tom
případě bude však pro české zástupce ztra
Cena všecka možnost oprav, po kterých obsah

loh arovna volá. Zákon s mousea takým
je zákon prohlášený na základě čl. 14. st. s. s.
nepodlehá totiž šádné specialní debatě více, neboť
se buď smahem schválí, neb šmahem samítne. Na

stoupením obstrukce vzdávají se tedy mlado
čeští poslanci již předem možných oprav, a

Boo je na cestě obstrakce ani konservativnílechta, ani slovanští poslanci nechtí násle
dovati.

Obstrukce znamená zoufalost. Dobře pra
vil vídeňský jeden publicista tyto dny dru
Bráfovi v Praze: „Vypadá to mezi vašimi po
litiky, jako v domě, v němž hoří. Každý hle
dá ve zmatku nějaký východ. Ten východ,
který má stranu zachovat, jmenuje se — ob
strakce. A přece jest už skoro nepochybno,
že výsledek té obstrukce může být jen dvojí:
buď obstrakce vyhraje, pak savřouparlament a
nastane dočasnýabsolutismu, který provede to
svou cestou, co parlamentární se nepovedlo —
anebo bude obstrakce parlamentárně povalena
a pak nám kynou chvíle neskonale těžší. Mla
dočešství na hlava poražené nebude míti dě
dice, který by se mohl opfrati o silnou vše
obecnou důvěru národa“.

Praví se, že čest národa vyžaduje ob
atrakci. Že wmusíbýti někdy uastavována čest
národa za politické chyby stran, o tom máme
již smutné zkušenosti. Až pošlou obstrukci
domů, povolí se $ 14. miliony na rozmnožení
armády, nová děla a pušky.Rolníci a ostatní vý
robní třídy pak to jednou zaplatit mosí. Vláda
třeba nedá po delší dobu prozatímné zákony
k schválení, ale jí přece záleží, aby k hlasování
o nich brzy nedošlo. A když o nich nebudo hla
sováno, nemohou býti neschváleny, více pak
není třeba, neboť aby se stal prozatímní zá
kon neplatným, jest třeba meschválení přímého,
k platnosti schválení mení potřebí.

Náš lid volá po regalaci, po stavbách drah,
škol, po investicích. Mohou tomu naši po
slanci dlouho odpírat? Slovinci praví, že po
třebují jižní dráhy nezbytně vídeňský lid volá

ee jiných potřebách. Třeba jen ten vídeňskýid proti českým poslancům poštvat a co bu
dou dělati s obstrakcí v parlamentě, nebudou-li
jistí svým životem ani na ulici ani v parla
mentě? Ubrání se surovosti a násilí? Pomo
hou naše protesty proti tomu? Vždyť víme,
co pomáhají barům jejich plamenné protesty
proti anglickému násilí. Z té příčiny se ne
nadchneme pro obstrukci, nevěříme, že 62 če
ských poslanců vydrží ve dne v noci v parla
mentě, aby důslednou obstrakci každým oka
mžikem prováděti mohli. Nežádejme věci nad
lidské! Nejostřejší oposice ve Vídni i ve všech
zemích českých může nám po našem náhleda
více prospěti nežli obstrukce. My pochybuje
me v zdar obstrakce, protože třetina českých

slanců se vyslovila proti ní a proto že dr.
Engel se předsednictví v klubu vzdal, an v

úspěch obstrakce ve Vídni nevěří a ten zná
přece sílu našich poslanců ve Vídni asi nejlépe!

Není zákona.
Za dávných časů žil muž, který kdyby nyní

žil, nevím jaké by obliby docházel, ač srdce jeho
láskou k vlasti a k národu jeho hořelo. Tak ho
roucným citem lásky k lidu, z něhož 8e zrodil,
hořelo srdce jeho, že až lkál a plakal nad úpad
kem jeho a nad skázou vlasti. A tento svůj hoř
ký pláč zvěčnil tím, že sepsal delší báseň, v kte
ré naříká slovy podivně mocnými a dojemnými
nad neštěstím národa svého. Mnohými a mnohými
překrásnými slovy vyjádřuje bolest svou a ukazu
je na příčiny zármutku svého. A jednou takovon
příčinou bolesti jeho bylo to, co jsme dnes vyvo
lili za nápis článku Obnovynaší: Není zákona.
(Jer. Tbr. 2, 9)

A dnes na konci devatenáctého století pust
ne tak mnohý národ, hyne tak mnobá vlast. A co
toho nejvlastnější příčinou? Není zákona. —

Jako ve dva válečné tábory rozpoltaje se
nyní lidstvo vůbec a tak mnohý národ zvlášť. Na
jedné straně stojí ti, kteří praví: Jest zákon!
Jest věčný zákon nejvyšší bytostí živou a rozum
nou daný; jest zákon vepsaný do srdce našeho,
do duše naší a hlásí se nám svědomím. A co zká
zou člověka satemněno z toho zákona duši lidské
daného, to vysvětleno, stvrzeno, sdokonaleno zje

Imsertyse počítají Icumě. W
Obnovavychází v pátek v poledne. VI. Ročník. ©
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vením, křesťanstvím, původním, katolickým kře
sťanstvím. Na jedné straně vlaje prapor nábožen
ství 8 nápisem: Ejhle! Zákon.

Ale na druhé stojí pochybovači, podrývači,
až i úplní bezbožci. Srdce jejich hnáno šílenou
touhou po úplné nezávislosti uchvacuje rozum je
jich, že nevidí a necítí zákona v nezkaženém srdci
lidském se ozývajícího. Ne! Nechceme zákona.
Chceme činiti, co se nám jen líbí. Rozkoš a li
bovůle jest naším heslem. Bůh se svým zákonem
nám ukládá přemáhání se a odporování chtíčům
našim. A sladko a milo nám jest vyhovovati chtí
čům i náklopnostem. Pryč s přemáháním se! Jez
me a pijme, rozkoše užívejme, nikým a ničím 86
nevažme. A poněvadž nejpřísnější jest křesťanství
katolické, proto boj proti tomuto náboženství, proti
této církvi musíme si učiniti úkolem. — Na této
straně vlaje tudíž prapor bezbožectví s nápisem:
Není zákona.

Pravda nemůže škoditi — to snad uznává
me všickni. A pohled na národy nynější dnes již
patrně svědčí, že hyne vše tam, kde mnoho lidí
kupí se kolem praporu 8 nápisem: Není zákona —
Božího. Jest ovšem pravda, že i ti, kteří se ve
řejně nepřiznávají k heslu: Není zákona Božího,
břešívají, ale v celku zůstává pravdou, kde se
žije dle zákona tohoto, tam se žije tak,
jak to k provému blahu národů třeba
jest; a kde se žije dle hesla: Není zákona Bo
žího, — tam se žije dle vášní a náklonností i nej
Šerednéjších, a takový právě život hubí říše a
národy.

Vládní pražské noviny přinesly kdysi v úno
ra článek o Francii a pravily, že říše ta stůně
na marasmus —(u lidí se tomu říká sešlost
věkem). Mají pravdu, ano jest ještě více pravda.
Jsou ještě jiné státy, které jsou nemocny maras
mem.

Dobrý lékař pátrá po příčinách n*moci, an
jest přesvědčen, že nemoc masí trvati, dokud trvá
příčina její. Tak n. př. někdo nemá spaní; a co
je toho příčinou? Večer mnoho jí a pije. Zkrátit
večeři anebo si ji vůbec odepříti a je po nemoci.
Dokud to nebude, nepomůže žádný uspávací nápoj,
koňak anebo něco podobného. Žít podle zákonů
přírodě daných Stvořitelem a není potřebí nápojů
lidmi vymyšlených.

Naše Rakousko stůně již dlouhá let a ve
řejně se mluví, že jeho nemocí jest =rasmus
— sešlost věkem, stáří. Kdyby tomu bylo tak, tu
by ovšem léky neprospěly. Proti věku není léku.
Ale zdá se, že se ve Vídní v nezhojitelnou ne
moc Rakouska ještě nevěří. A proto shánějí se
mu ustavičně doktoři — lékaři. Ale uzdravení 8e
nechce dostaviti. A proč? Protože páni doktoři, 8
máme jich téměř každý rok celou řadu, nechtí vi
děti příčinu nemoci.

Hlavní příčinou smrtelné nemoci Rakouska
jest právě to, co jest nápisem dnešního úvodního
Článka našeho: „Není zákona“.

Tak! To jste tomu dali, namítnou nám páni
právníci a poslanci. V Rakousku není zákona!
Máme jich plné almary (skříně) a potíme se v
říšské radě ve dne v noci, pracajeme tam hlavou
i hubou, rukama i nohama, jen abychom zákonů
narobili a vy řeknete: Není zákona!

Iou to je právě taky tou jednou známkou
nemoci naší. Kde se ve státě musí příliš mnoho
zákonů dělat, tam je vidět, že se tam příliš mno
bo lidé hádají a si ubližají. Ale co je nejzname
nitější při tom všem, to jest to, že se ve státech
s těmi mnobými zákony den ode dne množí pře
stupování zákonů. A co jest příčinou této nemoci
našeho obyvatelstva? I

Zase a jedině: Není zákona; to jest, není
dostatečné úcty k zákonu Božímu. Dejte mi Mid
opravdu bohabojný a nebudete —krem správních
věcí — u soudů mít co dělat. 2. t

Naše Rakousko jest jako ten nemocný, co
neměl spánek. Není u nás pokoje aodpočinutí
myslí v nižádném ohledu. A léčí ho páni ustavič
ně koňakem liberalismu, v jehož duchu robí so
zákony. A přece není pokoje. A pomohl by jedno
duchý prostředek. Zkrátit trochu tu bezbožnickou
večeři a žít podle zákona Božího — a přijde po
koj sám sebou.

Ale kde pak? Takhle ještě takovému života
překášet, to ano. Dovolit n. př. muziky v postě,



rosmoožit putyky, mít velkou starost, aby ve ško
lách nebylo mnoho náboženství, volat lidi k úřa
dům v neděli, náboženství vydat na pospas bez
božeckému tisku, usazovat na nejdůležitější místa
neznabohy, hájitele zákona Božíbo nazývat štváči
a fanatiky, bezbožnické kývaly a lichometníky
chválit jako nejloválnější, přirozená práva dusit a
žoky lichvářů a vyssávatelů chránit a 00 je ještá
jako zvláštní specialita Rakouska, církev všude
v jejím životě ochromovat a nad ní policajtsky
bdit, nad vlastízradou zavírat oči — čili hojnou
Jiberalistickou večeři atrojit, a když je z toho ne
pokoj, koňakem zákonů to přemáhat — to je ta
stará praktika těch našich „doktorů“!

A vedle tohoto koňaku jest oblíbena ještě
jedna „likérka“, jako neomylný lék proti maras
mu Rakouska. Je to liguor germanicna — Staats
sprache — říšský jazyk — uěměijna. Proto prý
Rakousko je v nepokoji a stůně slabostí, že se
nyní málo této likérky užívá. Proto nám ji v říjnu
zrušením jazykových nařízení zase větší „štam
prle“ předepsali. A byl z toho takový klidný spá
pek Rakouska, že jsme vypadali, jako když z bor
ké uemoci někdo „fantasýruje“. Teď zase couvají,
„Štamprle“ o trochu menší — ale jen „in Techás
lau“ — jak posměšně říkají. Ale v celku jen ne
upouštět od „liguor germanicos“, němčiny.

Ale že to je proti zákonu Božímu, brát ně
komu statek časný, k němuž i jazyk se čítá, to
pánům ani nenapadne, — dokud se befe Čechům.
Ale kde se břeší proti zákonům Božím v přírodě,
přednášívá pan ředitel Dumek, tam přijde trest
na hospodáře, tak je to i vůbec. Dokavád tedy
Rakousko neuzná, že mu hlavně nedbání zákonů
Božích škodí, bude čím dále tím slabší.

Kdyby tedy vládní noviny naše, dříve než
s Francií, zabývaly se s nemocí Rakouska a
té pravé příčině pátraly a ji statečně do Vídně
blásaly, tím by k uléčení nemoci přispěly. Ale
v odporu biskupů proti „zákonům“ bubícím zákon
Boží v srdcícu a ničícím práva národů, hledati
příčinu nemoci státův, — to právě jest marasmem.

Jazykové zákony pro Čechy a
Moravu.

První punktace r. 1890 dály se za předsed
nictví a nátlaku koruny, která usilovala o polo
žení základů národního smíru v zemích českých
a tím i v zemích mocnářství Hababurgského, pro
tože se jinak obávala, že by država rodu panují
cíbo mohla státi se předmětem dělby mezi Raskem
a Pruskem. Tehdy se nám Čechům nabízela opra
vou volebního řádu většina na sněmu zemském
na věčné časy. Zásada rovnoprávnosti byla sice
též punktacemi z r. 1890 protržena, neboť znalost
obou zemských řečí neměla se žádati od všech
úředníkův Čechách, ale oproti faktickému
stavu, kdy v mnobých politických a soudních
okresích nebylo tehdy vůbec konceptoího úředuíka
českého jazyka slovem i písmem zcela znalého, mělo
nastati zlepšení potud, že Čechu v celých Čechách
mělo se dostati rovného práva v jeho jazyku a
že u každého úřada měl býti nejméně jeden kon
ceptní úředník a protokollista úplně českého jazy
ka mocen. Oproti stavu ve skutečnosti panujícímu,
mělo se tedy v uzavřeném území zlepšiti úřado
vání v náš prospěch. Tento faktický stav ilado
Česká strana přeblížela, ona hleděla více na formu
rovného práva než-li na faktické provedení rovno
právaosti a rovnocennosti a hrajíc si na patento
vané ochránce českých menšin, problásila vídeňské
puoktace za národní zradu a dra Riegra, který
počítal 3 panujícím nátlakem a 8 naší faktickou
silou, problásila za zrádce národa, který za ko
ňak a nalžovský sýr prý prodal zájmy českého ná
roda, které od r. 1836-—1890 obětavě, nezištně a
neobroženě byl bájil. Lid se dal svésti, odsoudil
Riegra a jeho strana a uvěřil těm, kdož více a
s hlučnějším křikem mu slibovali. V neblahé před
tuše, když jednou dr. Rieger v důvěrné rozmluvě
blíže nám objasňoval veškeré okolnosti a vlivy,
které k uzavření vídeňských puuktací nutkaly, pra
vil: „Mladočeši budou jednou rádi, podaří-li 80
jim prosaditi aspoň takové punktace. Možná, že
přijdou horší časy dříve, než-li se nadějeme“. Slo
va Riegrova se splnila dříve, než-li uplynulo 10
let. Dnes i poblaváři mladočeští v nitru svém li
tují, že punktace z r. 1890 se neuskutečnily, ne
boť dnes je Čech v uzavřeném území zrovna tak
psancem, jako v říši německé.

Druhé vídeňské konference a punktace se
pekly letos ve Vídni, nikoli za účastenství císaře
Rakouského a krále Českého, ale sa vlivu němec
ko-pruského velevyslance knížete Eulenburga a mi

mnobem více ve prospěch Němců, nežli ve pro
spěch náš.. V Čechách se považuje za smíšený
okres teprve ten, kde je 20 proc. druhé národno
sti, tedy pátý díl obyvatelstva. Němci se jiš posta
rali o lo, aby v usavřeném území nebyl národně
smíšeným ani jediný okres. Do německéehnobvcdu
sařaděny jsou a př. okresy: Hostinné, Ústí, Bi
lina, Č. Lipa, Broumov, Dubé, Duchcov, Jablonoé,
Jablonec, Kralíky, Vrchlabí, Liberec, Rokytnice,
Roketnice, Žatec, Tannwald, Teplice, Děčín, Trut
nov, Varnadorf atd, kde žijí tisice Čechů. Za to
patří mezi smíšené okresy Praha, Dvůr Králové,

Nové Město n. M., Polička atd. V Čechách bude
tedy ryze německé území co největší, moloch gor
mácský spolkne bez ochrany co nejvíce českých
menšin, sa fo na Moravě bude kašdý okres smíše
ným, kde žije nejméně 10 proc.šidů, renogátů a
také — Něémoů. Na Moravé chrániti se tedybu
dou Němci všěadydo krajností.

Úředníci v českých okresich budou musit smáti
úplně česky, slovem j písmem — a německy ovšem
také, jiš k vůli své karieře. V německých okresích
nebudou musit úředníci uměli česky. Aby tam bylo
lze použiti i druhého jazyka, onšem jen kde toho
potřeba slušby vyšaduje (I). ustanoví se úředníci
extra statum, kteří zaají úplně německy i česky.
Počet jich má býti dle potfeby i napřed stanoven.
Němci se tam tedy postarají již o to, aby tam
přespočetný Čecháček nebyl ani jediný. Co se týče
okresních soudů v Čechách, bude 94 -ryze němeo
kých, 6 dvojjasyčných a 133 českých. Oblast če
ského jazyka zúží se velice. Pro Úecby se zřídí
nový okresní soud v Čermné u Laněkroune, na
jihu ve Velešíně, Zlaté Koraně, Vel. Ždikově k
veliké škodě Čechů v Kaplici, v Krumlově a «
Prachaticích, v Bobušovicích, sby Tereziu tím
bezpečučji byl poněmčen, a ve Staokově, za to
pro Němce ua Jaroměřsku zřídí se německý soud
v Hradišti u Dvora Králové, v Opatově u Svi
tav atd.

Ve styku se etranami musí v uzavřeném
území užívati úřady němčiny jako úřední řeči.
Strany, jež nejsou zastoupeny advokátem neb no
tářem mohou v těchto obvodech předkládati pí
semná podání také v české řeči. Podání toho, ale
jen usná-ls (o úřad potřebným, zhotoví Be úřední
překlad, jenž bude podkladem úředního jednání.

ve které zhotoveno podání. „Překlad a tlumoční
ci“ — pro strany a písemné vyřízení nevždy Bpo
lehlivé a správné, toť hlavní známku navržených
zákonů. Pro české území platí sice obdobně totéž,
ale tu víme ze zkušenosti, že od česk. úředníků žido
vi neb Němci dostalo se vždy v řeči německé ne
zkráceného práva. Při ústním jednání v usavřeném
úsemí bude se všecko projednávati ovšem němeo
ky a když strana neb svědcí německy neznají,
použije se k jich výslechu « obraně tlumočoíka.
Protokoly musí býti sepsány ovšem německy. Jak
ta znalost češtiny u německých úředníků, kteří ji
při zkouškách „prokázali (!!!)“ velmí často a
obyčejně dopadá, víme ze zkušenosti. Oproti roku
1590 půjdou tedy práva českého jazyka zpět za
rok 1879. O staročeské vymoženosti jsme přišli,
a o těch „mladočeských“ cbtí dnes nejméně sly
šeti mladočeští poslanci.

Co se týče úřední řeči ve vnilřní slušdě a
úřední korespondence, tu se bude úřadovati v če
ských okresich česky, v německých německy, ve
smíšených pak jazykem podávající strany.

Vzdor tomu kouká při vnitřním úřadování
ze všeho německá prostředkovací státní řeč, byt
by to bylo i všelijak zabaleno. Platiti má usta
novení: Zeměpanské semské úřady v Čechách jsou
oboujazyčné, vyjma vrchní zemský soud v Praze,
kde pro každý jednojazycný obvod zřídí se zvlášt
ní oddělení, v jehož čele nalezati se bude po mí
stopresidentovi. Z každého toboto oddělení složí ae
senály pro vyřizování záležitostí dotyčného jedno
jazyčného obvodu.

Záležitosti obvodů smíšených, byly-li v I.
stolici projednávány jedním jazykem, dle tohoto
přikázány budou jednomu ze senátů pro jedno
jazyčné území, jinak přikážou se senátům, jež mají
býti sestaveny z členů obou oddělení, kteří mocní
jsou obou jazyků zemských. Jednání a rozhodnatí
v záležitostech stran má 8e díti dle předpisů, jež
platí o jednání a vyřízení věci v I. instanci. O
záležitostech stran, pro něž jest vrcbní zem. soud
prvou instancí, má býti jednáno dle předpisů plat
ných pro úřady dvojjazyčné.

Pro listiny, výkazy a záznamy, které se ve

dou u politických úřadův o věcech nojenkých,pro úřadní spisy, jež mají býti předloženy ú
ním úřadům pro záležitosti státní policie a kvali
fikační tabulky státního úřadnictva platí předpisy
dosavadní, t. j. privilej němčiny. Rovněž zůstane
v platnosti vojenský jazyk alužební a předpisy o
styku s úřady mimočeskými, zvláště pak s úřady
ústředními.

Vestyku s úřady na roveň postavenými nebo
s úřady podřízenými, zeměpanskými a nevojenský
mi jakoži s úřady II. stolice, nalezajícími se v zemi,
užívají jednojazyčné úřady avého úřadního jazyka,
úřady smíšené ve styku 8 jednojazyčnými úřady
úřadního jazyka těchto úřadů, ve styku s úřady
dvojjazyčnými, jakož i s úřady II. stolice onoho
jazyka, ve které záležitost se projednává.

Osnova zákona, týkající se Moravy (0 Slez
sku, které je obětováno privilegovanému němčení
se nemluví), obsahuje 21 S$ů a ustanovuje ohledně
úřadní řeči v zevní službě, že se má u zeměpan
ských úřadů na Moravě při zevním úřadním jed
nání, t. j. při jednání ústním a písemném se stra
nami jednati zásadně v jejich jazyku. Úřady tyto
jsou tedy povínny podání ústní i písemaí od stran
přijímati v obou jazycích a vyřízení nebo roz
bodnutí dodávati stranám v tom jazyku, ve kte
rém bylo podání ať ústní nebo písemní učiněno.
V zevní úřadní řeči jent provedena úplná rovnost
obon zemských jazyků.

Ve vnitřní službě mají soměpanské úřady
užívati obou jazyků zemských dle těchto pravídel:
V záležitostech stran, které byly projednávány vý
bradně v jednom jatyku, budiž užito jazyka po
davatele také ve vnitřní službě. Jsou-li při některé
sáležitostí záčastněny strany, jež při svém vystu
pování neužívají jazyka jednoho, má se ve vnitřní
slušbě užíti jazyka, který jest přiměřený okolno
stem a účelu úřadní korrespondence.

Zápisy do podacího protokolu a do rejstříků
sloužících k úřadnímu jednání anebo záznamy, ješ
Jsou stranám dle platných předpisů přístupoy, nebo
se kterých se jim po jejich žádosti vyhotovují opisy,
mají se vyřizovati v jazyku žadatele anebo v ja
syku, ve kterém byla záležitost projednána a vy
Hzena. Ostataě zůstanou ve vnitřní službě včetně
8 poradamí a s úřadní korrespondencí v platnosti
dosavadní ustanovení,

Totéž platí pro jednáni a úřady mimomo
ravakými.

Dosavadní jazyková nařízení zůstanou pak
v platnosti na dále:. 1. ve příčině platnosti vo
jenské služební řeči pro jednání s vojenskými úřady
a pro jich služebné požadavky, 2. pro zeměpan
ské pokladny a pro úřady peněžní na Moravě, 3.
pro záležitosti dopravní ve vnitřní službě a v ma
nipulaci služby poštovní a telegrafní, pro voitřní
službu erárních průmyslových závodů, jež jsou pod
řízeny bezprostředně správě centrální, jakož i pre
vsájemné styky dotyčných orgánů a úřadů.

Dle $ 17. má se požadavek jazykové znalosti
úřadníků pří obsazování jednotlivých služebních
míst posnzovati dle skutečné potřeby. Každý úřad
ník musí míti tolik jazykové znalosti, kolik služba
jeho při dotýčném úřadě skutečně vyžaduje.

V $ 18. vyslovuje 8e možnost jazykového
ohraničení v jednotlirých územích země.

Závěrečná ustanovení jsou v podetátě sou
hlasná s oněmi, jež jsou obsažena +osnově sro
královatyl České.

K osnově jest připojena krátká správa dů
vodová. Dále jsou k ní přidány dvě příloby, z nichš
jedna podává přehled administrativního rozdělení
Moravy na základě ačítání lidu v r. 1890 a druhá
obsahuje abecední seznam všech soudních okresů
na Moravě s udáním počtu jich obyvatelstva a po
měrů národnostních.

Dle toho jest ze 77 okresních soudů na Mo
ravě čistě českých 39, převahou Českých (menšina
něm. nad 10 proc.) 20, čistě německých (menčina
česká pod 10 proc.) 10, převabou německých (men
šina nad 10 proc.) 8. Ze 77 okresů dovedlí na
Moravě při všem kroucení udělati jen 10 němec
kých okresů a 8 prý převahou německých! Co
tu kroucení a utajování pravdy! Že vládní jazyiko
vá osnova v četných případech se příčí státním
základním zákonům, netřeba dodávati. Křivdy ty
to se však neodstraní obatrukcí!

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. V Pána zesnul: pan

P. Viktor Jan Bozděka, O, Prasm. kanonie Želiveké,
jubilár, $+21. dubna 1900 (naroz. 1828, prof. 1846,
vysvěcen1847.) Vyznamenáni jsoa: p. Václav
Strnad, farář v Karli a p. Jgn. Zeman, farář v Dol
ním Ojezdě, obdrželi Exposit. canon. Ustanovení
jsou: p. Ant. Mrkvička, farář v Nasavrchách, za fa
ráře do Slatinao, pan Jan Zítko, admin. Slatinanský,
za administr. do Nasavrcb, p. Vino. Gottwald, koop.
v Hradišti, za sdministr. do Velké Borovice, p. Ed.
Kasal, kaplan v Přelouči, za kaplana do Vamberka.
Uprázněné místo: Nassvrchy,fara, patron, kníž.
Auersperga, od 27. dubna b. r.

Osobní. Pen Aug. Volejník, rodák Slati
anský, jmenován byl c. k. soudním adjunktem, v ob
vodu vrchního zem. soudu v král. Českém, bez urči
tého místa.

Pražské Národní divadle bylo zem
ským výborem (hlasy Mladočechů a Němců) zadáno
mladočesko-radikálnímu družstvo, v jehož čele stojí
p. Alois Wiesner a p. JUDr. Klampar. Řiditelem
se stal p. Gus chmorans, kapelníkem opery
p. Ka ve Vevýboradivadelnímzasedají
Pp- rie) Blažek, K. Dimmer jun., prof. dr. Ja
roslav Hlava, dr. Otekar Kose, inž. Rosenberg; ná
bradníky json pp. ředitel Fr, Mikulejský, arch. Šebek
s Fr. Šimáček; revisoři účtů jsou pp. F. J. Materna
továrník, Jo«. Šulc obchodník a Fr. Topičknihkupec.
Náhradníci mají ve výboru hlasporadní. Doufáme, že
nové družstvo bude hiedět aplniti, co se od něho oče
kává. Zda-li bude lepší než-li staré, muef dokázati
teprve skutky. Venkov, který na Národní divadlo po
měrně velmi mnoho připlácí, má na prospívání Národ
ního divadla ovšem zájmy nemalé a nebyl by rád to
mu, kdyby se mělo s Národním divadlem na zdař
Bůh experimentovati.

Dětské představení v městském dí
vadle. Dámský odbor Ústř. Mat. školské pořádal v
sobotu večer a v neděli odpoledno dětské představení.
Školní mládežsohráladramat báchorka „Popelka“;
předtím předneslaúvodní scónu „Přícbod Vesny“
od 3. Vrehlického, Hru pečlivě « dětmi nastudovala
pí. Bozděchová, pp. Čtvrtečka a Paul. Provedení bylo
velmi zdařilé, zvláště menaet něžných děvašek a či
perných hošíků v kroji rokokovém, Dům byl po oba
doy vyprodán a obecenstvo již dávao ueodcházclo z
divadla s takovým nadšenímjako tentokráte. Člstý
výnos věnuje se Matici školské,



Pohřeb Jano Krměvíce, býva
Jého obchodníka suknem, majitele domo a měšťana
Královébradeckého konal se v pondělí o A. hodině
odpolední z domu smutku č. 141 v Klicperově ulicí
za uesmírnéhbo účastensíví lida. Pan Jan Krušvic na
rodil ve r. 1829 na Novém Hradci Králové z rodičů
nezámožných. Zvěčnělý P. Mužík a český spisovatel
E. Mužík byli blískými jeho příbuznými. Pro jeho
schopnost, poctivost a snaživosí oblíbil sl mladého
Mašíka-Kruóvice bradecký obchodník pan Krubvic,
který mu konečně i cbobod postoupil. Pan Krušvic
pojel za choť Maril Reicbertovou ze St. Plesu a byl
Švakrem statkáře pana Aleše Reicherta, železničoóho
přednosty dráby císaře Františka Josefa L v Praze a
želez. iosp. p. Reicherts v Praze. Pro svoji rozšaf
nosť 1 dobročinnost byl svěčnělý ve všech kruzích
bradeckých osobou všeobecné a vysoce vášenou a oblí
ben byl rovněž mezi láseňskými hostí v Bělohradě,
Da Velichovkách « j. V posledních letech trpěl rev
matisuem a ztučočním srdce, jemuš v sobotu ráno po
kratičké chorobě podlebl. Pobřbu se súčastníli četní
příbusní, starosta města s členy měst. rady a vubec
ního zastupitelstva, president kraj. sonda pan dvorní
rada Okenfos s četnými pány rady a úředuíky, pan
státní návladní Matonš, p, c. k. míscodržitelský rada
Steinfeld a zastopci jiných zdejřích úřadů a školních
ústavů, všichni obchodníci, přečetné dámy a mnozí
přátelé zvěčnělého z venkova. Kondakt vedl vadp.
měst. děkan za assistence dpp. kaplonů a alomnů.
V pobřebním průvodu nalézali se též zdejší vadpp.
kanovníci a jiní duchovní. Po výkropa a krátké mo
dlitbě v Pospíšilově třídě odvezeny tělesné pozůstatky
pane Jana Kruóvice nu hřbitov Pouchovský, kdež byly
vloženy k věčnéma odpočinutí v hrobce rodinné. —
V neděli po poledni zemřel zde po krátké nemoci
přijav sv. Svátosti a «těchu na cestu poslední p. Jo
sef Mikeš, měšťan, majitel domu a realit v Hradci
Králové, známý finančník, censor Úvěrníko zdejšího
ústavu, člen správní rady Předměřického cukrovara
atd., známý starý host z vinárny u Komárků a v ho
stinci o Urnerů. Tělesné pozůstatky zesnulého byly
8. května o % hodině odpol. v domě smatku v Jiří
kově třídě vykropeny a psk ca oádberný skleněný
pobřební vůz uloženy, před nímž a kolem něhož nesli
zřízenci pobřebního ústavo páně Richtrova četné da
rované věnce, Kondakt vedl za assisteuce pp. měst.
keplanů a alumnů vsdp, městský děkan Mosil, sa rakví
ubírali seočetní zámožní příbazní z Hradce Královéi
s Kolína, rodiny p. Skoherského, dra Rudolfa, prof.
Krčmáře, býv. měst, sládka Dvořáka, řid. Urbana,
Hanuše a j. přátelé jmenovitě dámy. Pozůstatky pana
Josefa Mikeše uloženy ve vlastní rodinné hrobce na
břbitově Pouchovském.

Kosinovo madánmí. Vznikla myšlenka,jak
mezi očitelstvem tek 1 mezi Širším obecenstvem, aby
důstojným a tr:alým pomníkem oslavena byla vděčná
pemátka před nedávnem zeenulého slovutného paeda
G96a i svérázného spisovatele našeho, c. k, zemského
školního inspektora na odp. Jana Ev. Kosiny, drabdy
professora v Hradci Králové a prvního ředitele če
ského gymnasia v Olomouci. Ježto zesnnlý po dlouhou
dobu plodného života svébo vyvíjel neobyčejně zdárnou
a rozsáhlou činnost právě v Olomouci ježto zde strávil
i posledof chvíle svého klida u zde tské po smrti
odpočívá, zdálo se býti nejvhodnějším na oslavu blahó
paměti nebožtíkovy založiti Kosinovo stipendium při
c. k. českém gymnasia v Olomoaci, aby památku jeho
tím dobrodiním stále byla oživována mezi dorostem
našeho národa. Netřeba ještě obšírněji dokazovati, že
stipendium toto vyboví důstojně a trvale zmíněnému
účelo a že bude skutkem ušlechtilým, jenž umožní
nejedné cbudé, ale bystré hlavě vystadovati gymnasium
bez úmorného zápasu s nouzí a nedostatkem. Z té
příčiny sbor professorský jmenovaného ústava obrací
se ke všem známým, přátelům, ctitelům a žákům z:
snulého s uctivon žádostí, aby dle své možnosti při
spěli k provedení táto krásné myšlénky. Příspěvky
přijimá a veřejně potvrdíp. Fr. Polívka, c k.
professor českóko gymnasia v Olomoaci (rodák z Břízy
u Hradce Králové).

Automobil bicykl, poháněnýbensínu
vým čtyřtaktovým motorem, bylo Ise minulý úterý u
nás v Hredci viděti, Především nutno podotknouti, še
jest to český výrobek z továrny na velocipedy v Mladé
Boleslavi. Benzínový motor s elektrickým zapalovadlem
jakož i nádržka na benzín umístěna jest v rámoví ve
locipedu. — Přenos síly z motoru ou zadní kolo velo
cipedu se děje pomocí řemenového provázku. — Spu
štění jakož i zastavení motoru děje se pomocí jediné
páky, jenš na řidítka upevněna jest, páka ta působí
na připouštěné směsice benzínových par se vzduchem,
kterážto směsice elektrickou jiskrou zapálená způsobuje
výbuchy, jeně způsobují pohyb motoru. Výskok na
kolo jest normální a nutno nejdříve pomocí klík ozu
bených kol, řetězem a jezdcem stroj v Činnost uvésti,
čímž se i benzínový stroj uvedenou směsicí benzínu

benzínového motoru dosažené jsou, vymkne se pohon
řetězový, tím i přestává další činnost šlapání jezdce
a bicykl napotom ubání dle libovůle strojvůdce s li

kilometrů jízdy asi za 40 krejcarů bensínu. Střední
rychlost, jenž docílená býti může tímto důmyslným
vynálezem, obnáší kolem 42 kilometrů za hodinu. V ro
vinách osvědčí se tento bicykl jistě výtečně, neboť
zkušený jezdec pojede zcela bezpečně a úžasněrychle.
Cena takovýho bicyklu staví se zakas 460 zl. — V Krá
lové Hradci budil samohybný bicykl sensaci. O vý
konnosti jeho svědčí, še mladoboleslavský bicyklista
vyřídil si ve Smiřicích evou záležitost a že byl na
cestě z Hradce do Smiřic za 8 čtvrtě hodiny zase zde.

Čápi, kteří jsou všady rádi vidění, protože
prý přinášejí štěstí, vyskytují se letos boufač v oelém

Polabí. Na lokách u Předměřice,ba | samébo cokro
vara královébradeckého si pyšně vykračejí a stojíce
obyčejné na jedné noze, moudře se po okolí rozblí
žejí; mošné že čilbají zamilovaně po nějaké rybce
neb žábě; letošním kafátkem neb bonsátkem také ne
pohrdnou. V Libišanech bnfadí čápí rodina na lípě
prostřed vesnice 8 sice již vd roku 1898, která mívá
každoročně B, 4, ba 1 G čépat. U Popovle, Nechanic,
Bubic, Krátonob, v poříčí Cidliny a Mrliuy letos rove
něž čápů bojnost; u Přelouče, Starého Kolína, Po
děbrad rovněž uj libojí a v Cbolánkách o dráhy mezi
Poděbrady a Libicí rovoéž těší ve na radostnou udá
losť čápí rodina. Pěkná je podívaná, když čápi v bou
fech 30—40 kusů manevrojí na lukách a bodáky ata
kojí kočkající žáby anebo když na kelenici kostela
neb stodol seřadění jsou při válečné neb rodinné po
radě.

Úmrtnost biskupů v Haliči jestvpo
slední době veliká. Sotva še pochován byl vynikající
biskup přemyšlský Loboa, zemřel polský arcibiskap
ve Lvově Mora wski a 6. května pochován byl tam
též raskokatolický biskap Julian Sas Knilvski. Byl
synem ruského venkovského faráře; jako bohoslovec
bojoval v polské legii za samostatnost Uher, na to
sdílel osady polských a uherských emigrantů v Ta
recku a v Haliči.Roka 1854 vysvěcen byl v Římě na
kněze, načež vrátiv se do Haliče stal se forářem v
Raském Sisle a Přemyšlu a postoupil na hodnost ka
novníka a bisk. kvandjutora v Přemyšlu. Roku 1891
stal se biskupem v Stanislavově a v ledna 1898 arci
biskopem ve Lvově. Byl to muž vysoce učený a do
bročinný. Pro raský národ v Haliči vykonal mnoho.

Modliibičky pro přání srdce. 01 ně
jaké doby posílána bývá v Hradci Králové mnobým
modlitbas žádostí, aby ji devětkráte opsali, de
víti osobám dodali a sami po 9 dnů každého dne
třikráte se ji modlili. Když tak učiní, že vyplní se
jím zvláštní přání srdce; pak-li ne, že dopouští se
hříchu. — | Ačkoli modlitba same v sobě nic závad
ného neobasbuje, upozorňajeme přece — ač samo
sebou rozumí, že ani to přislíbení, ani ona vý
hrožka žádného základu nemá; rovněž i odvolání
so na jakéhoi biskopa, že népÍ věrohodné.

Městské historické museum a sbír
ka památek z r. 1866. otevřenybudouv mě
síci května až do konce září vždy v neděli dopůldne
od 9 bod, Sbírky historického musea přístupny jsou
bezplatně, sbírky památek z r. 1866 za poplstek 20
haléřů za osobu.

fSnivá Momdrost. BásněAdolfaRacka. Vy
jdou due 12. květua v adminlstraci Nového Života
v Norém Jičíně v elegantní úpravě. Cena 60 haléřů,

Politický přehled,
Z říšské rady. Čeští poslanciusnesli se

42 hlasy proti 18 na provádění technické ob.
strukce, kterou budou mařiti veškeré jednání
podáváním návrnů, aby se o 2.758 jejich peticích
hlasovalo napřed v tajně schůzi, pak dle jmen atd.
Vyřízení došlých spisů jby potřebovalo tedy času
dvakrát 2.578 hodin, t. ). 5.516 hodin čili 46 dní
po 12 hodinách. O hlasování dle jmen musí žá
dati vždy nejméně 50 poslanců. Kdyby tedy jen
12 českých poslanců na chvíli scházelo, mohli by
se všecky petice na zvláštní návrh vyříditi en bloc
a obstrukci by nezbylo, než-li činiti dodatečně
nové návrhy na změny, odročení atd. V první
séhůzi hlasovalo se dle jmen osmkrát. Obstrukci
zahájil p. dr. Pacák svým prohlášením a navrhl
hned dvoje hlasování dle jmen. Z levice jsou to
vlastně jen vídeňští křesťanští sociálové, kteří v
boji proti české obstrukci nemají ve své minulosti
žádné překážky, neboť v německé obstrukci zaují
mali jen podřízení postavení a někdy i byli proti
obstrukci. Ti také boj hned zahájili nejen sami,
ule zmobilisovali vídeňské živnostníky, jež svolali
do schůze, ve které žádáno bezodkladné zahájení

parlamentu, která byla se všech stran obklíčena,
Před sněmovnou pak bylo usneseno, že se má do
vnitř vyslati deputace, která má napřed jednati s
poslcaci a pak v počtu asi tří set zaujala místa
na galeriích, Když pak zahájeno hlasování dle jmen,
strhl se na. povesl posl. Bielohlawka na galerii
ohromný povvk. Čeští poslanci zahrnování nej
sprostšími nadávkami. Dru Stránskémů nadávali,
že ten žid celou obstrukci spiskal a že se proto
směje. Jiní volali: Fuj Češi! Ven s Čechy! Ve
sněmovně jsou skoro jen Češi přítomní a nevší
mají si výkřiků. Předseda nařizuje vyklizení ga
lerie. (Nový hluk. Volání: Zrádci lidu! Podváděči
lidu! Záhubcové lidu! Píská se. Jeden muž mává
kloboukem a křičí: Vy, čeští zlodějové, vy kra
dete lidu každý 10 zl. denne. Z+ tohoto haneb
ného chování galerie, která zapomněla, že před
Čechy dělali obstrukci Němci, vešli na galerii sně
movní úředníci a slubové a vyklidili ji s velikým
namáháním. Na to objevil se posl. Wolfa volal:
V Praze našpikovali galerii největší holotou, zde
však se ozývá smýšlení lidu. Veliký hluk mezi

antisernity k prutkému výstupu. Po dvou hlaso
váních pravi předseda, že návrh Pacákův byl za
mítnut. Posl. Weisskirchner: Co jest s opravou
živnostenského řádu? Posl. Bielohlawek: Živnost
níci hynou bladem ve Vídni a v celém Rakousku.
Posl. Wohlmeier: To je darebáctví takhle čas ubí:
jeti, Posl. dr. Pacák: Přiveďte si ve Vídni koho

chcete na gal*rii, to je nám jedno. Posl. Bielo
hlawek: Počkejte jen. Zde se jedná o živnostníky,
Posl. Wohlmeier: Sedláci a živnostníci chodí žebrat.
Posl. dr. Pacák: ukazuje na ministerského před
sedu: Řekněte to vládě. Ta zavinila vše. Poslanec
Bieloblawek ukazuje na dra Stránského: Teém je
štváč ten žid, to je váš vůdce. Zákon leží před
vámi. Raďte se o něm. Vy nemáte právo k ob
strukci. To je darebáctví, Os seids a banda! Ve
liký hluk a trvalé výkřiky, Navrhuje se nové hla»
sovaní dle jmen. Předseda oznamuje, že skončí
schůzi. Posl. Dsszyňski táže se, proč zákon o zkrá
cení pracovní doby až dosud nebyl dán na denní
pořádek, Ve středu konala se volba do kvotové
deputace. Na to pokračováno v obstrukci atd.
Doby hlasování používají čeští poslanci k svému
osvěžení, ale nesmí jich scházeti více než to až
12. Dr. Herold protestoval na počátku středeční
schůze proti zasahování galerie a ulice do jednání
parlamentu. Dr. Stránský bránil se proti suro
vostem na něj a sněmovnu kydaným. Kaiser se
vyslovil se proti galerii. [ro vytýkal Čechůsn, že
přivolali (za Badena) do řišské rady polici. Pom
mer jim ukazoval ilustrace českých listů těchto
scen. Březnovský vyčítal NěmcůmPferscheho,
1ro Čechům exministra Kaizla, který prý béře za
obstrukci 100000 zlat. pense a je u dvora ještě
»liebesKind«.W ohlmey erprotestuje proti tomu,
že křesťanští sociálové úterní bouře sosnovali. Před
seda dr. šl. Fuchs pravil, že mu nezbylo, než
dáti vyklidit galerii. Ať s. dají poslanci jen jiný
jednací řád; přeje si dělný parlament. — Pak byla
4 hlasování dle jmen o českých návrzích. Na to
schůze přerušena. Ve večerní schůzi zvoleno 10
členů kvotové deputace. Dr. Kathrein navrhl
změnu jednacího řádu na umožnění dělného parla
mentu. Pěkně se k Čechům chovál

Moravský sněm schválilv poslednímza
sedání zřízení zemské pojištovny, o níž dosud ne
jisto, zda-li nebude sloužiti opět germanisujícím
účelům, dále opravil jednací řád a právní poměry
industrialních učitelek. Dále vyřídil některé drob
nosti. Sporné otázky jazykové zůstaly nevvřízeny,
neboť Němcům se o spravedlivé rozlustění otazky
jazykové vůbec nejedná.

V sněmu království Českého podal
v pátek posl. Jaroš zprávu zemědělské komise,
v které se žádá, by zemský výbor jednal s vládou
o vyšetření živelních škod co nejdřívější. Za pod
pory poslanců Formánka a Udržala návrhy ko
mise přijaty. Posl. Horák žádal státní pomoc pro
kraje živelními nehodami poškozené. Prášek žádal,
aby sném na to povolil 1 mil, korun. Poslanci
Štolc, Albl, Walter, Gebler, Iro žádali zrušení
blankotermínového obchodu. Dr. Pippich byl proti
připuštění cizích soudců laiků. V sobotní, posled
ní schůzi přijat návrh prince Bedř, Schwarzen
berga, aby se 55 proc. zem. přirážky smělo vy
bírat až do konce října a zemský výbor aby si
směl vypůjčit 6 mil korun. Dr. Bsxi a poslanec
Prášek ostře útočili na korunu, dokazujíce její
nepřátelství k českému národu. Mlado- a staro
české listy řeči tv umlčely; za to německé doka
zují z nich, že Ceši se staví na půdu revoluce a
štvou proti nám. Český sněm slyšel mnono více
méně radikálních a planých řečí, ale ve prospěch
lidu nevyřízeno vlastně nic. »Čas« vybízí po
směšně poslance Práška, aby ukázal, že český hd
má v sobě ještě něco krve z doby husitské. Ať
prý nenechá český lid tapati ve tmách, nač ho
šetřit? Jen prý říci, jak možno pomoci.

Při volbách do obecních rad získali
v Paříži monarchisti a členové národní rady 20
hlasů; vláda a socialisté utrpěli v Paříži porážk n
nikoli ale na veokově.

Plzeňské pivo a válečné loďstvo
německé. Dle c4vrhu poslance Klinkowstróma
má býti v Némecku clo na. plzeňské pivo
zvýšeno ze 4 na 6 marek; vynese prý to na vá
lečné loďstvo 1'/, mil. marek. Marně dokazoval
Roeren, že plzeňské v Némecku zdomácnělo a
že nemocní cukrovkou musí je píti. Plzeňské je
zdravé a zdravotní pivo a v Sasku je pijí i dělníci,
Zvýšení cla přijato 13 proti 9 hlasům.

Slovimel českých poslanců neopustili, ele
snaží se, aby Poláci a něm. konservativci spra
vedlivé požadavky naše podporovali. Demise min.
Rezka dosud přijata nebyla, je tedy naděje, že se
Čechům umožní upustiti od obstrukce. Tito ji
zásadně asi dělati nebudou, aspoň ne vůči žádou
cím opravám Živnost. řádu. Pobuřování vídeňské
ulice proti Čechům zaráží pravici i část levice.
Dajčnacionáli jsou také proti Kórbrovi.

Burská deputace bude v NewYorku
15 členy městské rady a 15 staršími (aldermany)
slavně přivítána na důkaz, že obecní zastupitel
stvo i senát vyslání burského poselstva schvaluje
a s živou účastí sleduje slavný boj burů za ne
odvislost jihoafrických rapublik.

Z bojišté jihoafrického. Burovéustu
pují před Angličany na Sever postupujícími do
Transválu. V Natalu, v severním Kapsku a u Ma
fekingu se však drží. V Transválu zasedá burský
parlament zcela klidně, Burové postaví se Angli
čanům na odpor asi v místech, které si jako
vhodné bojišté asi předem vyhlédli.



Zvěsti z východních Čech.
Z Nové Vsi m Chotěboře. Denčtvrtého

května byl významným svátkem celé naší osady, která
ve mladších svých členech přijala svátost sv. bifmo
vání. Farnost naše uvítala svého biskopa s vážností
a slavnostní důstojností, která pochopuje a oceňuje
apoštolské snahy svého nejvyššího pastýře. A což dů
ležito jest, všechna ta upřímná uvítací nálada vy
proudila ze srdcí apontaně, bez veškeré zevnější agi
tace a vybízení. J. B. Milost, provázena dracetičlen
ným banderiem, avítána byla u slavnostní brány všemi
zástapci místních úřadů, jimž v čele stál p. poslanec
a okresní starosta majitel velkostatku Nové Vai Jan
Mixa. Na to konán průvod ku kapli, která nákla
dem p. t. patronů vystavěna 4 umělecky vyzdobena
jsouc, posvěcením od J. B. Milouti vykonavým, svému
účelu byla odevzdána. Slavnost sv. biřmování zvlášt
ního významu nabyla přítomnosti stařičkéhodra Fran
tiška Ladislavu Riegra, jejž s J. B. Milostípo
zdravili jsme v zámku —Za srdečné a animovené zá
bavy p. patron Mixa pronesl zdravíci J. B Milosti,
která poděkovavši, soustředila veškera pozornost pří
tomných k stařičkémupanu dr. Riegroví. J. B. Milost
slovy procítěnými vyslovila svoji neobme
zenou úctu k velikému muži, k jeho prácia
zásluhám, které na Čas u mnohých násilně
umlčeny jsouce, rostou opětněv srdci kaž
débo uvědomělého Čecha. Byli jeme všichni ro
zechvění a naše slzy platily muži, který uprostřed nás
stál ověnčen jíním požehnaného stáří a ozářen glo
riolou své duševní velikostí. Stařičký baron dr. Fr.
Ladislav Rieger děkuje vyslovil, kterak si áží biskupa,
jenž a horlivým konáníra svého úřadu mužně a po
ctivě spojuje přesvědčení vlastenacké dávaje mu re
liefní výraz ani v pravo ani v levo se neohlédaje. —
V týž den odpoledne zajela si J. B. Milost návětěvou
k Riegrovi návětěvou do Malče, kamž doprovázena
byla p. kanovníkem Soukopem, p.vikářem
p. ceremoniářem Novotným.

Z Ronova. (Missie.— Příchoda nvílání nejd.
p. biskupa.) Ode dne 21. do 30. dubna konala se ve
městě našem sv. miesie důst. otců ze řádu ev. Fran
tiška 8 velice radostným výsledkem a drahého dne
po odje.du jich dne 1. května ráčil zavítati k nám
nejd. p. biskup, aby ndílel svátost biřmování. Vetříc
vyjelo J. B. Milosti, který z Bučic přijížděl, bande
riam až na hranice farnosti, aby jej za střelby z hmož
dířů uvedli do města. U slavobrány postavené na rohu
náměstí u domu, kdež J. B. M. před 30 léty jakožto
boboslovec při svém výletu na blízkou Lichnici se byl
zastavil, očekávaly seřaděné spolky a to: hasiči, ve
teráni, řemeslníci, členové katol. spolku „Rovnost“,
rolníci, duchovenstvo a školní mládež 8e svými p.uči
teli a zástupy lida. J. Bisk. Milost, jako velikého bi
skupa a neohroženého Čecha uvítal slovy nadšenými
starostu města, p. J. Brudr v čele veškerého měst
ského zastupitelstva. Na to jménem osudy mlavil
vldp. děkan » vikář Fr. Vacek vzletnou řečí, v níž
připomenul, že jako na obzoru, když duha třpytná se
objeví jakožto věštkyně krásného počasí, tak 1 J. B.
M. příchodem Svým přináší štěstí, pokoj, požehnání
osadě naší . . . Jménem patronátního úřednictva mla
vil administrator nadačního velkostatku, p. J. Char
vát a jménem biřmovanců oslowla J. B. M. žákyně
H. Pátkova. Pan biskap tiskna všem roku 8 jednot
livci laskavě promlavil a odebral se v průvoda drů
žiček do budovy farmí, kteráž, jakož i portál kostela,
zásluhou p. patronátního komisaře skvostně ozdobeny
a vykrášleny byly. Přioděv se v domě farním v rou
cha biskup odebral se do chrámu Páně, kdež po vy
konání předepsaných modliteb vystoupil na kazatelnu
a za napjaté pozornosti promluvil k lida rozsáhlý
kostel do posledního místečka vyplňujícímu. Večer
uspořádaly na vyzvání městské rady spolky hudební
dostaveničko před budovou farní za osvětlení celého
města prapory ozdobeného a za účastenství nesčísl
ného lido. J. B. M., která vyšla ven, byla předmětem
nadšené ovace. Tento důkaz lásky a oddanosti budiž
sepoň útěchou a nábradou v trpkých často chvílích.
Drahého dne po udělení sv. biřmování, ku kteréžto
slavnosti se pan místodržitelský rada a p. školní
inspektor v Čáslavi dostavili, poděkoval jménem biř
movanců žák školy měšť. K. Nejepíneký. Jeho B. M.
stráví ve středu našem 11 dní, odkudž vyjížděti bude
do jednotlivých far u svého zvláštního přítele, vele
obětavého p. vikáře. Město naše osvědčilo opět svou
lásku a příchylnost k víře katol. a svému vrchnímu
pastýři a nedalo se svésti špatným příkladem jiných
nebo hlasy jednotlivců. Nuže vítej nám vznešený ve

| leknězi náš a přejeme « hloubí srdce, by Vaše Bisk.
M. podobných radostí zažila ještě hojněji; aby Vás,
pane nejdůstojnější, dobrotivý Bůh jakožto zastanoe a
bojovníka za svatá práva církve i vlasti, ku blahu

jic i národa ještě dlouho a dlouho zachovati u sílitiráčil!
Rolnickéobilní skladiště pro okres

jaroměřský a obce okolní staví se jiš přistráž
ním domku podél silnice z Josefova k nádraží při samo
trati. Tento týden bude budova vyhnána asi do prv
ního poschodí. Rolníci sledují pokroky stavby s veli
kým účastenstvím.

Ze Žlebů. Byla-li kdy vřelejšítouha přiví
tati vrchního arcipastýře, pakbylo to ve dnech 7. a
8. května ve farnosti Žlobské. Již po týdny před tím
odívalo se 1ačstečko, jedno z nejpamátnějších svým
velkolepým sídlem knížat z Auerepergů, v novó svá
teční roucho. Domy i chaloupky smály se novými
barvami svých stěn a když nad nimi v záři slance
savlály červenobílé a bělomodré (kníšecí barva) prá
pory, tu jakoby všecko rozehřáto býlo jednoa uchva
cující radostí. A nebylo tak jenom v středu farnosti,
ale bylo i ve všech přifařených obcích, zvláště těch,
jimiš J. B. M. bráti se měla Byli jsme svědky při
jetí J. B. M. den před návštěvou Žlebův přifařených
obcích Zehubech a Hostoulicích, které přivítati si po

epíšili nejd. Ě biskupa na jeho cestě do Golč. Jeníkova a nemůžeme než veřejně.konstatovati, že něce
podobného málo kde spatřiti možno. Věrné, katolické,
statečné občanstvo přijalo ta svého pastýře způsobem
překvapojícím a nesmírně dojemným. Statky i chýšky

ackem a

zdobeny byly prápory, zelení, květy a v obou obcích
vypínaly se slevnostní brány, u nichž čekaly všichni
katolíci osady. Ta přiveden byv čestnoa stráži ban
deriatů, vítán byl p. biskup starosty a obec. ssatupi
teletvrem: v Zehnbech p. Měsínem a v Hostoulicích
p. Stehlíkem, jakož i zástupci společenstva pobřebního,
A tento projev lásky, vytrysklý bes umělé agitace,
dobrovolně, ze srdcí dobrého lidu, byl jako slavnostní
ouverturou toho, co následovalo v dnech příštích ve
Žlebech. Tam v předvečer příjezdu a Časně ráno vzbu
zována nálada slavnou střelbou a od časného jitra

porozy a pěšky spěchaly davy, aby přítomny bylyoldu, který vzdá město J. B. M. Když pak o 7. ho
dině zahlaholily zvony a když prvé rány hmoždířů
oznámily vjezd J. B. M. do stěn městečka, ta shro
maždila se všecka rapresentace města a okolí u krá
ené brány na mostě nad Doubravkou zbudované a
tam s duchovenstvem čekals, až objeví se průvod
z borního města. Brzy okázala se řada dlouhá stat
ných jezdců zdobených národními barvami a za ní
budbou a sborem dobrov. hasičů provázen okázal se
i kočár nejd. p. biskopa. Hlava na hlavě tisknalo se
tu množství, když předetupovali jednotliví pánové,
aby přivítali toho, jenž tak jest milován vzdor všem
nepřátelům tajným i zjevným. P. patronátní komisař,
p. starosta Havlíček s radou a deputacemi všech obcí
farnosti, p. úředníci knížecí, předseda živnost. spolku
a jiní a jiní předetupovali se svou poklonou. Kdyř
pak p. farát v řeči erdečné tlumočil projev veliké a
upřímné lásky a když J. B. M. stejně ardečně odpo
věděl, pak bnul se stahlavý průvod k budově farní,
kde čekaly sborové učitelští, aby i oni vzdali J. B. M.
svoji úcta. Špalírem školní mládeže kráčel nejd. p.
biskup do chrámu, který přeplněn uvnitř a obklopen
tíenícím se množstvím zevně dávno a snad nikdy ne
viděl takového návalu. Na všech tvářích čísti bylo
Jze radost velikou, která vzrostla ještě více, když pro
storami chrámu zavzněle slova biskupské řeči. Me
zitím zavítal sem i p. místodr. rada. A jako den prvý,
tak i drahý byl jednou epontaní ovaci, tentokráte
těch malých oveček — dítek. Obzvláštního lesku do
dalo slavnosti přítomnost Jasného p. patrona Fr. Jos.
knížete z Auerspergů. Slova, kterými promlavila roz
tomilá družička a loučením, které přednesl čiperný
žáček, pobnati byli všichni přítomni, a viděti bylo,
že slova ta přednesena dětekými ústy přednášená jsou
všemi ardcemi. Teskně loučila se farnost navečer 8 J.
B. M. a když zmizel povoz za branicemi obce a do
provázející vraceli se zpět, tu čísti bylo lze na všech
tvářích hluboké pohnutí. Visitace J. B. M. dokázala,
že tu pod horami železnými žije lid bodrý, katolicky
uvědomělý, který chápe šlechetné ideje svého biskupa
a který člechetné, zlaté srdce své cele mu hotov jest
obětovati!

Z Něm. Brodu. Radostné překvapení,ale
v smyslu opačném, připravil nám v době poveliko
noční kartel našich pp. hostinských. Pablikovali totiž
následojící vyhlášku: Následkem zvýšení obecní dávky
z piva sdělujeme p. t. obecenstvu, še budeme prodá
vati v míetnosti i přesulici: 1 litr piva za 14 kr.,
1/, litr za7 kr., 4,I za 6 kr., / I. za 4 kr.; láhev
obyčejného za 15 kr., láhev ležáku za 16 kr.; v míst
nosti: láhov ležáku za 16 kr., láhev granátu za 18 kr.
— Z celého okolí po léta u nás je pivo nejdražší, v
míetnostech stále litr za 14 kr., přes ulici za 12 kr.,
ať byl ječmen a chmel lacinější nebo ne. Zda-li pak
odpovídala vždy a odpovídá kvalita ceně jeho? Obec
zvýšila poplatek o 70 kr. na hektolitrus pp. hostinětí
samovolně zdražili ještě o 1 zl. 30 kr. Jest nyní ve
likou otázkou, co oprávnilo pp. hostinské k tomuto
výminečnému kroku. Na jakém právním podkladě to
ti pánové tak šikovně zmoltiplicírovali? Rozumí se,
že vyhlášení toto vyvolalo mezi obecenatrem nemalé
rozhořčení a nespokojenost, a že z tobo povstanou
všeliké trapné a nemilé důsledky. Zapomělo se tu
patrně také na zákon o právu koaličním, jehož8 4.
ení: Ona v čl. 2. a 3. obsažená ustanovení vztahují
se též na úmluvy živnostníků za tím účelem, aby se
cena zboží na škodu obecenstva zvýšila — kterýžto
případ podléhá =. právomocitrestního zákona a pod
lébá trestu od 8 dnů do 3 měsíců. — Že tohoto $.
nechopí se také naše delegace naproti uhlobaronům s
jiným zdražovatelům?

Z Josefova. V neděli, dne 19. května1900
pořádají v sále „u slonce“ v Josefově sl. Růž. Žá
kova, absolventka vídeňské konservatoře, klavirní vir
taoska a sl. Mařenka Říhova, absol. operní školy pí.
Parš-Zikešové koncert. Pořad: 1. R Schuman op Il.:
Sonata Fis moll (Aria a Scberzo). 2. Selut Salns:
Arie z op.: „Samson a Dalila“, 3. Schubert: Em
promptu B dar, op. 142. 4. Grieg: Vyplatí. 5. Ru
binstein: Stada op. 23. č. I. 6. Malát: „Odlétala bo
labice“, 7. a) Liszt-Alabieff: „Le Rossignol"; b) Cho
pin: „Polonaise“ op 40. Začátek o 8 hod. večerní.
Piano z c. a k. dvorní továrny p. Anťonína Petrofa
v Hradci Králové, Ceny míst: I. místo 3 K, II. místo
2 K, sedadlo na galerii 1 K, místo k sténí 60 bal.
Lístky možno koupiti v předprodeji v blavním skladu
tabáku p. A. Němečka v Josefově a v knibkupectví
p. Ott Juliše v Jaroměři.

Na stavbu chrámu Páně sv. Vavřim

ce v Náchodě přispěly:J. c. k. VýsostarciknížeFerdinand Karel Ludvík 40 K., J. M. kníže arcibiskup
olomoucký dr. Kohn 40 K., c. k. vrchn. ber. inep.
v Náchodě Jos. Kobrle 6 K., měst. radní p. Vinc. Re
meš 100 K. jako pátou lhůtu, pí. kontrolorová Marie

Králíčková 100K. jako řádný člen, U Jos. Vojtěch60 K. jako další lhůtu, p. MUDr. VojtěchFischer
další lhůtu 10 K., Jan Niteche, sládek v Nymburoe

20 K., správec Jos. Logaenc 12 K., sl. Anna Dítětováhostinská 2 K., JUDr. Jos. Seidl koncip. 2 K.

Vyhláška. Při nadaci, založené p. Karlem
Collinem, býv. purkmistrem, pro zřízení sirotčince
v HradciKrálové a pokud zřízen nebude, pro saslou
žilé a řádné osoby, které sirotka bes otce a matky
do Hradce Králové příslušného, chudého a opuštěné
bo přijmou ve svou péči nebo do učení, obsadí se
tři místa, každé s požitkem 65 K 8 hal. Žádostio
nadaci tuto podány buďtež do 16. května t. r. v po
dacím protokole purkmistrovského úřadu.

Praktický vymález. | Zdejší továrnaná
bytku pana Ladislava Knyple převzala epolečnictví a
výhradní výroba křesel „Simplex“ patent Kaminský č
Eoypl, jichž důmyslně provedená jednoduchost, účel
nost a levnosť všechny dosavádní vynálezy tobo druhu
daleko předčí a každého překvapí. Křesla tato dají se
jednoduchým zařízením přeměniti skloněním lenošky
v libovolném úbln do různé poloby dle potřeby aneb
dokonce v pobovko ku spaní, Velice výhodně se hodí
pro malé byty, lázně, botely, letní byty, nemocnice
a pro lékařské ordinační síně. Upozorňujeme na tuto
novioko. Prospekty zasýlá jmenovaná firma zdarma
aneb jednotlivé lenošky vystaveny jsou ve skladě téže
firmy v Palackého třídě v Hradci Králové.

Přednáška v jednotě katolických
tevaryšů. Přednáška dp. ThdrC. Fr. Loskote,ka
plans v Jablonci, byla velmi četně navětírena, po
něvač předmět „O Lurdech“ byl vysoce zajímavým.
Přednášky eúčastnili se též četní ctpp. bohoslovci ze
svými vdpp. představenými. Pan řečník pojednal o
významu Lord po stránce umělecké, bohoslovné a 80
cialní i touristické a sfskal si poutavým a obsažným
pojednáním vděk četného posluchačstva, jakož i jed
noty, která za krásnou přednášku vzdává tímto vřelý
dík. Přednáška bude uveřejněna v „Časových Urahách“.

Místní (mužský) odbor Ustřední
Matice školské v Hradei Králové konati
bude v pátek dne 18. května t. r. valnou bromadu 0
5. bod. odpol. v zasedací síni sl. městské rady. Do
savadní funkcionáři podají zprávu o činnosti epolku
v uplynulém roce správním, načeš provedou se volby
pro dobu příští. Posléze rozhodne se o návrzích, ve
schůzi této učiněných.

Z Dohalice. Pověstný starosta naší obce,který
proti vůli občanstva i rozhodnutí c, k. okresního hejt
manství tak dloaho se držel při vládě, léta přes čas
úřadoval, konečně dožočkoval. Následkystarosto
vání Žočka seniora a juaiora budou míti asi smutné
dozvuky v Hradci. Novým starostou jest snašivý a in
telligentní rolník, pan Tobolka.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 5. května 1900. 1 hi.

přenice k 13-40—14-20, šíto k 11:00—11'60, ječmena
k 9:30—9-90, oves k 6.60—7-10, proso k V50—10'0,
vikve k 1000—1800, hrachu k 19:00—2200, jábly k
18:40—0 00, krup !7*00—42:00, bramborů k 380 —4 40,

jetelového semínka červeného k 00-00—0000, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, mákuk 33:00

olejky k 0:00—0-00, Iněného semene k 18'00—32600,
100 kg. žitných otrub k 12-00, pšenič. otrub k 11'00.
1 kg. másla k 216—282, 1 kg. sádla vepřového k
1:44—1'60, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 5 h.

| Portlanský cement,

Pražské hydraulické
a bílé Podolské vápno

v nejlevnějších cenách na celé vagony 1
v malém dodává

Královéhradecká továrna ©cementových
výrobků, strojní výroba rákosových dek

a stavební potřeby

Josef Manych
v Hradoi Králové. =-Plotiště.

Továrna a stálá výstava u nádraží pod
viaduktem.

Truhlářského dělníka
přijme na stálou práci

Karel Netuka,
truhlář

v -Slezském Předměstí u Hradce Králové.

„SIMPLEX“
patent Kaninský 6 Knypl.

Nejnovější praktická křesla v pohovky
přeměnitelná. 1.

Hodí se výtečně pro hotely, letní byty,
lázně a nemocnice. —

Výhradní výrobu obstarává první králové
hradecká továrna nábytku

Ladislav Knypl
v Hradol Králové.

> Prospektyna požádání zdarma.“jij



První Královéhradecká továrná nábytku. © x ©Stavební truhlářství

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
WB“Nlustrované cenniky, rozpošty a nákresy na požádání franko. “již

, v , | olidní obsluhou"i
Podporujte křesťanský závod! „saosvědčoný«chralněznámý

obchod konfekční pro dámy
ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperova ulice

odporučuje
ku jarní a letní saisoné svůj bobatě zásobený sklad elegant- A =níchamoderníchvšehodruhuavelkostí l jupiček a pláštěnek.

—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných —— Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

blaz, dětskýchšatošků, černých abarovných zástěrna skladě. :Objednávkydlemiryserychlezhotovují. LAILILA E. ELorová

Filiálka Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Pardubicích.
Centrálka v Praze. Fitiálky v Brně, Plzní, Benešově,Jihlavě, Č. Budějovirích, Táboře, Mor. Ostravě, ve Vídní a velkoobchoduhlím v Ústí n. L

Akclový kapitál: 20 milionů korun. Reservní a pojistné fondy přes 7,500.000 korun. Adresa pro telegramy Živnostenská Pardubice. Účet v clearinku pošt. spoř. rak. č. 830.389
Účet v clearinku pošt. spoř. uher. č. 5916. Telefon č. 6.

WB- Směnárna v Pardubicích, Královská třída č. 12., ve vlastním domě. "W

A Koupě 1 prodej Poukázky Zálohy (půjčky) Obstarávání Konrortoránía obstarávání Bo ve
+ všechdruhů losů, cenných na všechnabankovnímísta na cenné papíry a zboží vinkulací a derinkulací. půjče k =o" d

bd papírů, akcií, priorit, zá. l vizozemská, za mírný úrok. -—— hypotekárních a komu- bz Pp
© 8 stevníchlistů,devisa valut, Zvláště čilé spojení = nálhích. 8 5 A
Ag M s Amerikou. Eskont směnek Přijímání vkladů Boo

É 3 Výměna a oskont Zakázky ajichumísťování(domicily). na spořitelníknížky, na Felkoobchod 59 8tažených zástavních listů pro bursu PražekouaVí- ání « pokladničnípoukázky ukrem a petro- DEA
oblřezcí a veškerých ku- deňskou za podmíneknej- Uschování cenných v běžném účtě a na účet c 4ej em“ é PSÉ ponů. výhodnějších. papírů. girový proti vydání cheků.

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

páně Jet YELIGHOVKY“
'/„ hod jízdy od želez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

OMP“Saisonaod 15. května do 4). září. <
Něobyčejng příznivě působící, železitou vodou při
pravované slatinné lázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga), elektrické lázně o dvou

| komorách, korunní Jodové solné koupele z boro

vého dehniší, léčení pílím, massage atd. Výborně4 osvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
$ krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
J chá poloba u samých rozsáblých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékařMed.dr.Jos. Peluněk s Prahy.
Bllžší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

Kathreinerova lóží

2
he Kathroinerovasladovákáva Kneippova

jest nejlahodněji chutnající, jakož i jedině
M- První česká -l zdraváa spolunejlevnějšípřísadak zrnkovékávě.

spocielněnaamerickácottagoováharmoniezaří- | r —

KSL

. i «-— KathreinerovasladovákávaKneippova
Rud. Pajkr vá spol., A | pije se při stálestoupajícímúspěchudenně

v Hradoi Králové, M2 ve statisícíchrodin.
Sohodruhuv Rakousku-Uherskujediná. Cd: —

ve Tatášnabízí164harmoniesou-| MIKY Kathreinerova sladová káva Kneippova
n A ; vylonděnýdůmyelnonkonstrukcí T jest tam, kde zrnková káva jako zdraví škod.

EEK l Zerské sonsiavykoa ale W, livá, lékařsky se zakazuje, nejdokonalejší
] portovaný americký tovar. — AM náhradou!

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

rl
Cenaod 60zl. výše. —Na
splátky od 4 zlatých. — Zárukar | RiVk|; no |“AS

j k) A Abe 1 pětiletá. —Illustrované cenníkyc a frankoa zdarma

Pedálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

y



Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žíněnky. |

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

vwHradoi Králové, Malé náměstí č. 1:7
vedle záložny.

Prádlo | Turistky| Výbavy
pro dámy i pány, cyklistickýchpotřeb. pro nevěsty.
Obrovský výběr novotinek Bohatý výběr Tovární sklad dam. garnitur

kravat, límců, manžet atd. dámských novotinek, nejjemnějších kávových a jidelních,
Kněžské kolárky a náprsenky. sephyrůa cretonůstálobarevných. rněníků, kaposníků a t. d.

ORP>v cenách nejlevnějších doporučuje "jE

„jp ol Stanislav Jirásek. vokénáměstíčs.36 "POYSgOAYJBA"ASZAe

Dovoluji si velectěnému P. T. obecenstvu oznámiti, že otevřel 1. dubna na velkém náměstí v po
savadních místnostech obchodníka a vinárníka pana Cyrilla Vlacha čís. 139.

DO HRADCE KRÁLOVÉ A OKOLÍ! 3
nově zařízený a nejlépe zásobený

1 závod veškerým zbožím ozdobným a palanterním
jakož i přípravami pro švadleny a krejčí.

Bohatý výběr bílého prádla i elegantních nákrčníků pro pány.
Hedvábné i prací blůzky nejnovějších vzorů. .

í O hojnou návštěvu P. T. obecenstva uctivě žádá a veškeré zákazky vyřídí perfektně a jistě

Pet Kopala spol.
Výnosem ze dne 8. května 1900 č. 34080

povolil zemský výbor království Českého smluviv
se s c. k. mistodržitelstvím, aby dle zákona ze
dne 24 října 1899 č. 97 z. z. městská obec Hradec
Králové počínaje dnem 16. května 1900 vybírala.
po šest let dávku 3 korun, slovy tří koran zkaž..
débo bektolitru piva, jež se v této obci spotřebuje.

Současně schválil zemský výbor pravidla, dle
kterých tato dávka vybírána býti má a které dle

Frant Hlávka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování ©acetylenového osvětlení, úplně bezpečného. čl. III. cit. zákona veřejně v obci na 14 dnů vy
Dále nabízí se k zařizování bromosvodů ja- hlašují s podotknutím, že v ně každý v úřadních

kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů,které K M LÁ AD AMGE hodinách a místnostech může nablédnonti.
správně vyřizoje. Dále se odporučuje k zařizování j Městská obec Hradec Králové zadá nyní.

vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv- cch na na biskupský kostel v Litoměři-© ofertním řízením:

ních tlakostrojů a podobných prací. cích a četné jiné věžové hodiny, městské jat

Odporučuji též svůj hojně zásobený eklad ky v Praze atd. odporačaje se k vyhotovení
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k instalatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovuji správně, levně a se zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za hojnou přízeň
ctěným obecenstvem mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ala i při
činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér.

1.) Vybírání dávky = piva dle SEoto“idel jeden rok t. j. na dobu
všeho druhu věžních bodin se zárakoo. Pro SEE na 190) do 16. května 1901 h současně :

nemajetnéobcenn splátky;cenahodin oĎ 9) Vybírání dávky z víma na tutéž:
jakost výborné. dobu jednoho roku od 16. května 1900 do 15.
OOO0 května 1901 a sice tuto dávku z vína dle pravi

O del schválených výnosem zemského výboru krá
lovatví Českého ze doo 19. března 1896 č. 16985.

AICÍCICICÍCH 3) Vybírámídárky s kořalky ab
m -m hovin na dobu jednoho roku 0 . června .

Humpolooká do 15 června 1901 dle těchže pravidel jako dávku.
z vína.

Ucháseči mohou ve všecky tyto podmínky

v úřadních hodinách a mostech nablédnooti.Zapečetěné oferty buďtež podepsanému úta
a lodny. du porkmistrovskému odevzdánydo pondělí,dne

Dámské lodny. 14.května1900předoplynutím5.hodiny odpo
Modnílátky oblekové, na zimníky a have- lední. K ofertám budiž ve zvláštním obalu při

či . pojeno vadium 10%, nabídnuté sumy. — Měst
pok s čistéově!oj cenáchdo skémuzastupitelstvu vybraženajest úplnávolnost.

KAREL KOCIÁN rozhodnutí0 podavýchoferiách.
soukenickýa prvnízasílntelskýsávod 7 purkmistrovského úřadu Y Hradci fril.

ý
JOSEF ŠTEPAN, jj

závod pozlacovačský v Pardubicích )
opravuje jakož i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
boru toh jící prá jmodernější . v Humpolci. dne 9. května 1900.

2m vedanín. cenách velmilevných. "PO b Vsorkyk nahlednutifranko. Starosta:ocvovevw wwe AEIIIC CIE Dr.Ullrich



ag* Fivo z
Slavnostní, svatební a
k největší spokojenosti

přilešitostné hostiny upravuje a obstarává

bostí z Praby i z kraje.

Václav Vaoek, majitel.

demská pojišlarna slodní
(Zemský pojišťovací fond císaře Františka dosela L)

poskytuje

všem rakouským utátoím občanům, kteří jsou boď v království
českém příslušní aneb se vykázati mohou tříletým pobytem
v Čechách, možnost pojistiti se libovolnými vkludy (od1 zl.)

pro

O0000000

domácnost a živnostníky

Cestující se přijímají na stálý plat a na provisl.' , Cenníky zdarma.

Ba pPemsi v síaři
——a předčasné nezpůsobilosti k výdělku. —— o

Nejvyššímrozhodnutímze dne 8. října1899schválena PSTRUHY
byla změna stanov zemského pojišťovacíhofondu,na níž usnesl marinované
se sněm královatví českého dne 8. května t. r, dle které nej
výše přípustná renta na místě dosavadních 360 zl. může ob
nášeti 500 zl. čili 1000 korun ročně, (Zákonník zemský krá
lovství českého, částka XVIII. č. 75.)

Prospekty a blankety přiblašovacízasllá a ua osobní
přiblášku vydává kancelář ústavu v Prase, ma Malé
straně, „U Montágů“,zdarma a franko.

výtečnéúpravy a chuti v kra
bicích po 6, 12 a 28 Kor. za
sílá na dobírku nebo proti

zaslání obnosu předem

Rybářský spolek
v Jamném

u Jablonného n. Orl.

Obchodníkům a restaura
térům výhodné srážky.

"

s ní „» IZáložní úvěrní ÚSÍAV NW
v HradciKrálové a

W
založen roku 1868. —Akciový kapitál korun 1,000 000:—.Reservní S

za) fondy korun 370.000---. VŠ
PB €5)

Př Vu

P Oddělení ži ©5 elení DO ZDOZÍ 5
DA při ústavu zřízené zabývá se prodejem »Y
< =20| bílého cukru, petroleje, ce
4 Eře mentu a vápna vůa
PC

S W- jakostí nejlepšíchji
ve velkém 1partiích menších.

Sklady ve vlastním skladišti u nádraží Královéhradeckého.

Dotazy zodpoví a podmínky sdělí s ochotou

Řiditelství.

VANAk:
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VARHANY
+ B%oukna

(kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V.J. ŠPALEK,
velkozávod |. i

se sukny a podšívkam
Hradec Králové.

Založeno 1834.
Vzorky se na požádání ochotně ihned zašlou.——

i

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova 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 varhan

zárukou, če mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních uy
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
barmonií na požádání zdarma a franko.

pap“Místo "5

obeoníhoskrážníka
obsadí se v obci Probluzi okres Nechanice,
s ročním služným 240 (dvě stě čtyřicet)
korun, dvoje ošacení, zdarma byt, sestáva
jící ze dvou světnic, půl stáje ke skládce
sena a podobné, chlév pro dobytek, část
zahrady, dílec louky, dílec pole a částečně
zdarma topivo. Nastoupiti možno dnem
1. června po případě i něco později. Při
hlášky buďtež podány osobně s vysvěd
čením zachovalosti v ruce nejdéle do 1.
června u obecního úřadu v Probluzi.

Fr. Frydrych,
starosta v Probluzi

pošta Všestary.

Ofertní řizení.

W1'ráava
na vojenském cvičišti

poblíže Nového [Hradce
se na letošní rok pronajme.

Písemné nabídky S udáním

ceny buďtež dodány do 20. ť. m.
c. a kr. místnímu velitelství
v Hradci Králové.

O+00000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučaje uctivě avó chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohučistě gothickém a renaissančním.

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 a sl. úřadům proti 8dennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovuji zdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer. :
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Při úmrtí a pohřbu mého nezápomenutelného chotě pana

JOSEFA MIKEŠE,
měšťana, majitele realit, člena správní rady cukrovaru v Předměřicícha censora záložního úvěrního

ústavu v Hradci Králové,

dostalo se nám přečetných důkazů srdečného účastenství a
upřímných projevů soustrasti, které bol náš poněkud zmírnili:
1 vyslovujeme za všechny tyto soustrastné projevy, které ve
vděčné paměti uchováme,

a% všem náš upřímně cítěný Ďík. %8—

Zvláště milou povinností jest nám poděkovati se dárcům
skvostných: věnců.

Jménem příbuzenstva:

DÍKÚVZDÁNÍ.

Za příčinou úmrtí vřele milovaného manžela, po případě bratra, švakra a strýce pana

TADTA IKERUSVICE.
obchodníka, majitele domu a měšťana Královéhradeckého,

-+8 nejvřelejšídíky $**
všem, kteří v posledních ehvilích drahému zesnulému jakoukoliv službu prokázali.

vzdávám tímto své

Zejména děkuji dárcům krásných věneů a všem, kteří jakýmkoliv spůsobem lásku svou
na jevo dali a ku věčnému odpočinku jej doprovodili, svou soustrast projevili a tím bol můj
zmírnili.

Zaplať Vám to Bůh! |
Marie Krušvicová.

VHradci Králové, 8. května1900.

Továrna na piana
Pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. HuGo LHOTA
v Eradoi Králové.

ORP“FILIALKY: Královské Vinohrady, Karlova třída č. 6, ve Vídní MI.. Salerianerguase 31,
OY“ v Brně, Orelská ulice č. 7. Illustrované cenníky sdarma a franko. "ij

Majitela vydavatelPolitické družstvo tiskové v Hradci Králová. —Zodp. redaktor Framt.Stábl, — fiakombisk.kaiktiskárnyv HndalKráloré



BESÍDKA.
Studie o uchu.

Napsel J. Čáslavský.

Ani si nemůžete pomysliti, jaký jsem měl
vždycky vztek, když jsem byl malým klukem, že
mém uši. Táhal mne za ně často pan učitel. Vů
bec ucho jsem nemohl ani cítiti, nebot když mne
netábal, aspoň velmi často mne oslovoval: »Ty
kluku ušatál«

Ucho jest vůbec úd, který hraje v životě
lidském velikou úlobu a nejen v lidském, nýbrž
i ve světě zvířecím. Dobře víte, že jedno zvíře,
z něhož se často činí applikace na člověka, vy
niká dlouhýma ušima. A jest opravdu divno, proč
jemu jen kladou se za chybu, kdežto u jiných
zvířat ku př. u psa, u králíka se zvláštní oblibou
se vyhledávají a jsko veliká přednost té race se
považují.

Učenci se prou a hádají, kde prý má sídlo
duše. Jedni ji kladou do krve, druzí do mýchy
atd. Já bych položil sídlo duše do ucha. Což ne
říká se ku př. u koně, že uši jsou jeho duše?
A může-li to býti u koné, může tak býti i jinde.
Vždyt jeden slavný professor na vysokém učení
nám dával koně za vzor k vystižení pojmu: »was
ist der Begriffe (přednášel totiž v samospasitelné
asi k vůli dvěma Němcům) a »koňovité« — »das
pferdhafte« brálo v našich studiích im speciellen
und im alligemeinen velikou úlohu.

Že ucho jest mocným magnetem pro jisté
lidi a pény, upříti se nedá. Tak ku př. prasečí
ouško s křenem a k tomu sklínka mělničinyl
Sliny se sbíhají v ústechl! A úbělové dámské
ouško zardělé mrazíkem do růžova a skvoucí se
brillantovou náušnicí a bořící se v jemnou bobro
vinu! Rty se špulíll

Nositi ozdoby v uchu bývalo zvykem pra
starým a Čím divočejší u nevzdělanější národové,
tím více si na této ozdobě zakládali. A nejen
dívky a ženy, nýbrž i mužové.

A neměli-li ozdob zlatých a stříbrných, uží
vali bronzových ano i železných.

Uši propichují se hned dívkám, jakmile se
narodí i u nás. Sotva dívka spatří svět, už jí na
strčí náušnice do uší. Pak se diví, když doroste,
že na nic nemyslí než na parádu, když už jí
marnivost dají do vínku.

V propichování uší jsou zejména divoši
mistři. E. St. Vráz vypravoval ve svých před
náškách o cestě kolem světa, že obyvatelé Bornea
si propíchnou ucho a dávají doň závěšky těžší a
těžší, až mají laloch u ucha tak veliký, že si jej
mohou hoditi přes hlavu.

Ucho má prapodivný tvar. Není podobno
k ničemu, Takový závitkový kolač. A každý má
ty závity jiné a jiné. Zachycují a odrážejí zvu
kové viny a svádějí je do hlavy. Bez ucba by
člověk vyblížel jak husa.

Ideálem ucha lidského musí jistě bez odporu
býti musikální ucho virtuosa a komponisty a di
rigenta. Tuhle jsem měl sto chutí chytit mistra
Kubelíka a podívat se mu na uši. Kdo ví, jaké
měl uši Smetana, Wagner, Cbopin a jaké má asi
Dvořák, Fibich, Knittl atd.?

Pro muzikanta jest ucho vším. Já aspoň,
kdybych neměl uši, nechtěl bych býti ani v světě,
Jaká to rozkoš natáhnout je a poslouchat cyklus
Smetanových oper, neb naslouchati Kubelíkovi,
Jirečkové, Málkovi! Božské, přímo božskél!

Řekne-li vám někdo: »Ty jedno ucho l« víte
kolik uhodilo a jste-li horkokrevní, chcete ho jistě
žalovati.

Slovem »ucho« naznačujeme totiž hlupáčka,
neohrabance, při nejmenším nováčka v něčem.
Slovo to přichází ponejvíce na vojně k platnosti.
Nově nastouplý rekrut jest v očích staršího vo
jáka a zejména pana kaprála »ucho«. A víte do
bře, jak vypadá takové »ucho«. Znáte ty figury
z Humorů. Helemice přes uši a do týla, bluza
s krátkými rukávy, široké kalhoty a boty, že by
v nich mohli čtyři choditi,

»Vom Erhabenen zum Liůcherlichen ist nur
ein Scbritt“, pravil jeden pan lajtnant, když se
obléknul'v civil a u rekruta platí to, když se
oblékne v komisku. A takové ucho vojanské po
zná komisárek nejdůkladněji. Nyní byly důstoj
níkům gáže zvýšeny od lajtnanta až po feldmar
šállajtnanta a delegace mají ještě 100 milionů po
voliti k účelům vojenským, ale sucho« bude křou
pati suchý komisárek k večeři na dále — vždyt
jest »ucho«.

Staří národové kulturní a vzdělaní musili si
asi uši obřezávat, jako to děláme nyní psům —
pinčům.

Aspoň jsem si nikdy nedovedl jinak vy
světliti jako kluk slova sv. Štěpána, prvomučen
píka, která řekl židům, když naň v synagoze
řvali: »Vy neobřezaných uší a srdcí . . . .l< Jsem
žáděstiv, co by tak řekl sv. Štěpán nyní židům,
kdyby je tak viděl do všeho strkati prsty a nos.
Musil by ve svatém rozhorlení zvolati: »Vy ne

obřezaných nosů . . . ve všem musíte se svými
mamonářskýmipísty ....

A jsem žádostiv, co by řekl o německých
obstrukčnících v českém parlamentě, kdyby je tak
byl slyšel řváti, jak by nazval největšího křiklouna
— Wolfa? Tuším, že pro toho ani sv. Štěpán by
nenašel pojmenování.

Končím, abych nedostal jednu »za ucho“.
Teď naprosto neradno Židů a Němců se dotknouti.
A bude to snad ještě horší, neboť po Kčrbrovi
bude prý ministrpresidentem některý generál.

Hapták!

Rozpočet zemědělské rady schváleny
sněmem obnáší na r. 1900 pro Ústřední sbor 21.455
korun, pro české oddělení 41.400 K a pro německé
oddělení 31.846 K. Pro účely hospodářské byly dále
povoleny tyto subvence: 1.) Na vydávání časopisů
5.000 K. 2.) Pro zvelebení chovu dobytka a sice: 8)
Na zakoupení plemenných býků 25.000 K; b) druž
stvům s plemennou knibou 7000 K; c) za odměny
při výstavách odborných 4000 K; d) na kmonová
stáda 5000 K; e) na očkování taberkulinem 3000
K. 3) Na zvelebení vepřového chova dobytka: a) vše
obecně 6000 K, b) na očkování proti července 2000
K, 4.) pro chov ovcí a koz 1.400 K; 6) pro chov
drůbeže 600 K; 6) pro m'ékařská družstva 4.000 K;
7.) Na zařízení ovocnářských štěpnic 4000 K.

Ulevu ve službě vojenské povolilomi
nisterstvo války na přímlava ministra obchodu jtěm
rakouským obchodníkům (hlavně ovšem židovských

vídeňskýcha tertekých rem), kteří v mimoevropskýchzemích trvale za evým povoláním u rakouských firem
pracojí; tito obchodníci a obchodní zřízenci jsou to
tiž trvale od povolání k vojenekým cvičením osvobo
zeni, vyjímaje případ mobilisace. Vykonání presenční
služby může jim býti povoleno až po 24 roků. Když

ak se dostane rolnickým synkům aspoň takové vý
ody, aby nemasili na cvičení aspoň v čase nejpil

nějších polních prací?
©zimy se muasily ve východních a severový

chodních Čechách z velké části a v mnohých obcích
docela zaorat, neboť únorové mrazy zastihly holá,
sněhu prostá role a březnový sníh prý osení škodí,
kdyby jej jen v koši přes ně nesl. A my měli sníh
na mnohých místech až do velikonočních svátků, ba
v horách až do května. Na mnohých mokřinách obilí
vymoklo, jinde ee tak stalo následkem opakujících se
povodní. Kde se ozimy udržely, jsou velice řídké; v
takových místech nebude škoditi pohnojení hnojůvkou,
do niž se přidá kyseliny sírové, kostní moučky a dře
věného popele. Překvapující účinek na sesflení a urych
lení vzrůstu slabých ozimů má na jaře ledek, co nej
účinnější bnojivo dusíkaté; zvláště, je-li půda jen po
někud dostatečnou zásobou hnojivou od podzimka
opatřena. Ledku užívá se asi 100 až 160 kg pro tha
ve směsici s dřevěným popelem neb suchou pratí. Nej
více potřebují ovšem ozimy i jařiny — teplého de
ště, neboť půdy jsou vótrem vysušené, vypráhlé a
brzyli nesprchne, tedy bude v Čechách letos neúroda.

Jarní bouře stiblyletos krutěněkteré obce
moravské. Průtrže mračen zničily v zárodku veškerou
úrodu.

Zákonoprohlídcemasav Německu,
o něj usilují němečtí zemědělci hlavně proto, aby chov
bovězího a vepřového dobytka učinili pro sebe výnos

nějším a aby zamezili do Německapřínos nakažlivýminemocemi a morem stižených, ruských, uherských a
ramunekých prasat i volů, jakož i dovoz amerických
a austrálských zkažených azenic, trichinovitých šanek
a méně výživných masitých konserv a nakládaných
masitých potravin, má naději vzdor protestů velkoměst
a socialistů státi se skutkem. Co se vývozu Českého
dobytka a šunek do Německa týče, neobáváme se pro
ně nebezpečí, poněvadž němečtí zemědělci nestačí uhra
diti spotřebu hověziny, vepřoviny a šanek v Německu
a budou tudíž Němci nuceni pro export českého a mo
ravského zboží činiti výminky. Co se zákona samot
ného týče, tedy se oznamuje z Německa, že jest kom
promis mezi umírněnými agrárníky říšského sněmu
uěmeckého a pruskou vládou, tedy i, jak se ze strany
agrárníků doufá, mezi říšským sněmem a spolkovou
radou, botovou událostí. Dle „Schles. Ztg.“ bude nyní
zníti $ 14., který byl doend eporný, takto: „Dovoz
masa v neprodyšně uzavřených krabicích aneb nádob
kách podobných, uzenic a podobného zboží a rozse
kaného masa do celního území domácího jest zakázán.
Pokud ostatního se týče, platí pro dovoz do domácího
celního území až do 81. prosince 1903 tato ustano
vení: 1. Čerstvé maso smí dovaženo býti do celního
vnitrozemí jen v celých zvířecích tělech, kteréž při ho
vězím dobytku, počítaje v to i telata, i při prasatech
rozložena mohou býti ve dvě půle. Se zvířecími těly
maef pobradnice i pobřišnice, plíce, srdce, ledviny, u
krav i vemeno, spojeny býti v přirozené souvistosti.
Spolková rada se zmocňuje, aby tyto předpisy rozší
řila na orgány další. z. Připravovaně maso smí pouze
dováženo býti, pakli, soudě dle spůsobu jeho přípravy,
veškero nebezpečí lidskému zdraví je vyloučeno, anebo
pakli při dovozu epolehlivým spůsobem Ize zjistiti, že
lidskému zdraví škodlivo není. To zjištění pokládati
lze za takové, jež nelze provésti, jsou-li to zásylky
nasoleného masa, pokud vába rěkolika kusů neobnáší
méně než čtyři kilogramy; také pro šunku, alaninu
a střeva tyto předpisy neplatí. Maso, které sice po
drobeno bylo úpravě, aby bylo zachováno, ale vlast
nosti čerstvého masa nicméně podrželo anebo přimě
řenou úpravou znova nabyti jich může, za připravo
vané maso pokládáno nebudiž; maso takového druhu
podlehá ustanovením odst. 1. Za dobu po 31. prosinci
1908 buďteš podmínky dovozu masz zákonem znova

upraveny. Kdyby do té doby k novému opravení ne
došlo, zůstanoupodmínky dovozu v odst. 2. uvedené
až na další v platnosti.“ Kterak na tento kompromis
v městech se pohlíží, patrno jest z vývodů „Berl.
Tagebl.“, který o tom pronáší se takto: „Pak-li zákon
o prohlídce masa podle přání „státnický“ si počína
jící části agrárníků s těmito ustanoveními nabude
platnosti, vykvete konsumentům v německé říši tento
stav: dovoz jatečného dobytka je zakázán. Dovozmasa
a masného zboží jest zakázán. Dovoz masa a masného
zboží bude tak velice stížen, že velcí němečtí dobyt
káři za svůj špatný, rychlým krmením naduřelý do
bytek docílí ještě vyššího výtěžku, než dosud, kdy již
nyní maso označiti dlužno jako drahé a špatné. N 
bude-li tento zákon skutečně platnosti, masí průmysl
a obchod, úřadníci i řemeslníci, dělníci i pensisté jed
nohlasně zvolati: „Otevřte opět hranice pro dovoz ja
tečného dobytkal“ Takovéto hlasy, jak již předem
jsme se zmínili, budou českému exportu do Německa
vhod. My dovedeme do Pras+a vyvážet lepší šunky a
hovězinu, než na př. Ubři.

Vražda ve Vlčkovicích. Zavraždění
Františky Kopecké ve Vlčkovicích (Wólledorf) u Krá
Jík dne 28. listopadu m. r. vzbudilo vzrašení v celém
okresu králickém, žambereckém a lanškrounském, po
něvadž trvalo dosti dlouho, nežli pravý vrah byl
zjištěn. Konečně navědčovalo všechno PetraKopeckého
v Pastvinách u Žamberka dne 17. dubna 1879 naro
zeného, že Františku Kopeckou zavraždil, zasadiv jí
sekyrou 3 ostré rány do hlavy a dopustil se tím zločinu
dle $ 134, 136, 4 tr. z., trestného dle $ 136. Vrah
byl postaven v pondělí před porotní soud královéhra
decký, jemuž předsedal p. dvorní rada Okenfas. Vo
lanty byli p. rada Rotter a p. soudní sekretář Karel
Sallak. Zapisovatelem byl p. auskultant dr. Panzner,
obhájcem Kopeckého byl zdejší advokát p. dr. Jan
Zimmer. Vlčkovice leží na cestě mezi Mladkovem a
Pastvinami u Žamberka. V zadní části obce v domku
č. 11, byl krámek a byt manželů Kopeckých Josefa a
Františky, kteří se tam byli teprve 5. září m. r. na
stěhovali. Otci Františky Kopecké, kramáří Josefovi
Pachlovi nebyl sic sňatek po chuti, ale k mrzutosti ne
došlo, protože Františka byla ženou řádnou, apořá
danou a dobrou. Rodina Kopeckých, jmenovitě svo
bodný Petr, který pracoval v Mittelwaldě a jeho
matka opět provdaná za Nentvicha v Pastvinách, ne
těšila se nejlepší pověsti pro domácí různice. Na po
čátku října musil kramář Josef Kopecký na osm ne
děl do Vys. Mýta k aslažbě vojenské a tek zůstala
jebo žena v domku samotna. Protože obcí prochází
z Pruska mnoho podlondníků, měla k své obraně re
volver s mimo to malého pejska. Do krámku Ko

ckých chodili lidé časně ráno nakupovat Dne 28.
istopadu o 5. hodině ranní šel tam dělník Ignac
Bříza a tu mu přišla na zatlučení Františka Kopecká
již oblečená otevřit a obsloužila jej žádaným zbožím
podobně jako kováře Faltuse a tkalce Jana Bergman
na, jimž každému Františka Kopecká zvlášť otevřela,
protože následkem mlby nebylo na 3 kroky viděti a
ona se snad sama bála. ledín obecního starosty
Albín Bergmann nalezl však krám kol 6. hodiny již
otevřený a Františka mu pravila, že její muž vrátí
se večer z vojny domů. Když přinesl pekařský učeň
Karel Poláček z Mladkova asi o půl 7. hod. pečivo,
našel dvéře do doma i do krámku i do světnice do
kořán otevřené. Ve světnici bylo tma, ale Poláček
měl sám malou rozavícenou lampičku na prsou a tu
viděl na zemi ležeti černou čepičku, v jaké mívala
Kopecká uschovaný revolver. Když chtěl na stůl po
staviti pečivo, tu spatřil z pod peřiny na posteli vi
seti sukni. Chtěje Kopeckou zbuditi, zakopl u hlavy
postele do sekyry a posvítiv si na postel spatřil tam
přikrytou Františku Kopeckou, mající obličejcelý krví
zalitý. Poláček strachy utekl a potkal venku tkalce
z Pastviny Fr. Krejzu, který ai šel ke Kopecké kou
pit mouky. Když se Poláček s Krejzou do světnice
vrátil, přesvědčili se, že Kopecká má hlavu rozpol
těnou 8 že z rány mozek vytéká. Krejza to oznámil
blízkému hostinskému Ulrichovi a tento starostovi
Ant. Bonnertovi, S pekařem Poláčkem a domkařem
Duškem se přesvědčili, že Františka Kopeckáje mrtva.
Starosta poslal Ulricha oznámit to do sousedních
Pastvin Neutvichovým. Peir Kopecký tam seděl do
cela klidně s otčimem Nentvichem a 8 matkou při ení
dani. Šli na místo vraždy a již tam začalo se proje

vovat podezření, že čer Kopecký a Jan Nentvich navraždě podíl mají. Četníci Dušek, Procházka a Kříž
zjistili, že se nejedná o vraždu loupežnou. Petr Ko
pecký měl škrábnatí na ruce a krvavé skvrny na ša
tech a ta již při prohlídce u Nentvichových vinil jej
otčim z vraždy a že jej asi bratr Josef k zavraždění své
ženy přiměl. Petr Kopecký zapřel všecko; poškrábal
prý jej kocour. Petr Kopecký, Jan Neutvich a po
zději i Josef Kopecký vzat byl do vazby. Krušnou
práci měl vyšetřující soudce s obviněnými, jemuž se
81. prosince m. r. Petr Kopecký konečně pliznal, když
se byl stále pletl a ze lži víc a více se uavědčoval.

Čin evůj vymlouval takto: Františce Kopecképrý měl28. listopadu přinésti pašované zboží, ale nepodařilo
se mu to. Šel prý jí to oznámit, Vešel prý do otevře
ného domu i světnice, aniž bo Kopecká na posteli 8
dící zpozorovala. Teprv, když prý Petr Kopecký až
na 8 kroky k posteli přišel, vzkřikla prý uleknutá:
„Ježíš 8' Marje, kde pak je?“ a namířila prý naň re
volverem. Ze strachu, aby prý ho Švakrová nezastře
lila, skočil Petr Kopecký zpět ke sporáku přes celou

světnici, tu pr ochopil sekyru a aby Kopeckáho nezastřelila, přiskočil zpět k posteli a zasadil jí sekyrou

ránu přes ústa, že ří se švakrová zpět ua postel svalila. Na to prý jídal o hlavy dvě rány, aby ji usmrtil,
poněvadž prý se bál, že by naň první čin prozradila.
— Petr Kopecký spáchal však vraždu asi proto, aby
jeho bratr dostal se do držení domku. Petr Kopecký
se mohl dáti švakrové přec poznat a ta by jistě nebyla
po něm střelila. Josef Kopecký i Nentvich spoluvinu

ovšem popírají ač veřejné mínění je z ní obviňuje.Při přelíčení setrval Petr Kopecký při svých výpově



dích a sůstal naprosto chladným. Porota uznale jej
jednohlasně vinným sločinu vraždy. Když vrchní po
rotce p. Pražák, statkář z Hořiněvsí oznamoval výrok

roty, nejevil Petr Kopecký naprosto šádného rozčíení a když pak státní návladní p. Matouš navrhl,
aby byl odsouzen k trestu smrti provazem, nepobnul

vrah ani brvou. Obhájce, P JUDr. Jan Zimmer mohluvésti jako polebčající okolnosti zanedbané vychování,
pradké rozčílení mysli a še se k čínu přiznal. Když
předseda souda p. dvorní rada Okeníne mu přečsti
rozsudek, kterým se odsuzuje k trestu smrti prova
sem pro prostou vraždu s uznáním polehčujícíchokol
ností, vyslechl 2tletý mladík rozsudek chladně. Při
kývi jen, že rozamí prá-nímu poučení, že do 3 dnů
může podati proti rozeudka odvolání a že do 8 dnů
jej může dáti provést. Odsouzený nevzbudil ani nej
menší soustrasti a otrlost jeho působila naopak na
všecky trapně.

Ku vraždě v Třebechovicích. Žens
zavražděného Kávy byvší odsouzena k smrti dostala
cestou milosti doživotuí žalář, Její milenec Prášil,
Kávu 4. prosince 1899 « Třebechovicích £ její národo
zastřelil, dostal 20ti letý žalář,

Královna hladového ostrova. Zaválky
španělsko-americké neměly liberální časopisy židovské,
i české helvitské dosti hany po katolické Španěly.
Vyssávali prý Kuba i Filippinské otrovy. Ka podivu
však se teď Kubánci i Filipinci proti svým protestant
ským „osvoboditelům“ ze Spojenýchstátů bouřía ří
kají teď, že vláda španělská byla daleko lepší. Jak
zacházejí protestanští Angličané s bury, jak dobíjeli
s prznily jejich ženy, jak moříjejich zajatce, a vysta
vují je v zajetí tyfa s jiným nakažlivým nemocem,
jest známo. Orgán irské kolonie v Paříži „L'Irlande
ibre“ uveřejňuje pod záhlavím „Královna blada“ sta

tistiku anglických zločinů na obyvatelstvu Irska za
panování královny Viktorie spáchaných. „V Irska ze
mřelo hladem 1,225.000 obyv. Z Iraka vyhnáno 4186.000,
osob, 3,868.000starousedlých zbaveno soudně majetko“.
Toť první věta statistiky bídy irského lidu. Dle „Vol=
ného Irska“, které svá data ze zaznamenání země

anských úřadů, z kniby jako „Home Rule“ a publi
kací „Fifty years of national progress“ ztd. čerpá,
prohlásil v roce 1837 sám vóroda Wellington.že ne
viděl nikdy tak nešťastné, ubobé země jako Irsko,
V letech 1842, 43, 44 a 1816 řádilo v Irska ponejprv
„anglické zlo“ (hladomor) a decimovalo obyvatelstvo,
což přiměřilo lorda Russela k výroko: „Učinili jsme
z katolického Irska nejbídnější zemi celého avětal“
Hladomor se dostavil tři leta později nanovo, lid se
bouřil, soudní zabavování majetku nastalo R. 1849
vypazeno 90 tisíc 440 Irčanů z příbytků a zbaveno
majetka, v zimě roku 1858 vypovězeno 43.494 osob,
12.500 zmrzlo v šírém pol.. příštích letech a a.ce
v 1856, 1867, 1859, 1861, 1862, 1863, 1805, 1868,
1869 a 1870 zabaveno jmění asi 80.000 osobám. Daně
přibylo o 76proc, Roku 1871, 187?, 1873, 1875, 1876
a 1878 řádil hlad a sklátil na 30.000 Irčanů v před
časný hrob. V roce 1883 uveřejněno 23.368 sekvestrací;
soudní zabavování majetku se dělo ve jména královny.
Od roka 1891 do 1896 vypovězeno 89.000 osob. V r.
1897, jubilejním roku královny (Daimond jubilee se
dostavil hlud a zimnice, 12.000 rodin se vystěhovalo,
8500 zemřela hladem atd. až do dnešního dne! „Mlavte
nám pak ješté“, končí pisatel článku, „o nadšeuí irské

popolace pro královnu, která se v Doblíně objevilalavte o lásce, štěstí a radosti anglických poddaných,
o jásota mass při elavnostních průvodech královny!

Z Litomyšle. (K nynějšípolitickévituaci:
Pokoj Vám.) Maličko, a nenzříte mne, a opět mali
čko, a uzříte mne; neboť jdu k Otci. Těmi slovy po
číná písmo svaté na třetí neděli po velikonoci (sv.
Jan XVI. 16. Když pohlíšíme na celou doba povoli
konoční. když sledujeme běh veškerých událostí za

slední dny ve vlastí naší i mimo ni se sběblé, vi
Íme na obzora jen chmůry, jen mraky, plny oněch

výbušných plynů, které jen v nejparnějších měsící-h
s obavou a se strachem vždy sledujeme; pár dnů nás
dělí od okamžiku, kdy mraky ty se mohon eraziti a
jský bude výsledek srážky? Kašdý z milých čtenářů
ví, které a jaké mraky myslím a ví, že okamžik sráž
ky mraků těch se točí kolem 8. t, m. Nuže bylo by
třeba, bylo by povinnosti předsedy rakouské vlády,
aby použil ještě v posledním okamžika příležitosti a
řekl zástupcům království a zemí: Maličko, a neuzříte
mne, a opět maličko, a uzříte mne, neboť já jdu
k Otci. Neotálej, jdi, předstap před našeho na zemi
nejvyššího Otce a upřímně opravdově, nepokrytě řek
ni: „Otče, synové Proji nešli sa rozvadění, není mi
možno hospodařiti s prospěchem na statku Tvém, když
povolané racepracovníků místo k pilné práci hotoví
se zařivému boji. Řekni nejvyššímu Otci, nepokrytě a
apravedl.vě, proč bratří a synové rozvaděni jsou. Zděl
pravdu. Mladší bratr spůsobem letivým vymohl si
vládu na celém hospodářství Tvém, prvorozený syn
Tvůj má dělati čeledína, má dělati otroka. Mladší syn
jí krajíce medem a máslem mazané, staršímu bratra
nepřeje ani tvrdé kurky. Tobě Otče mladší nu starší
ho jen žaloby podává a Tvé dobré erdce proti něma
zatvrzuje, protož Otče všemi syny milovanými vzkaž

jm: Fokojvám' Roshodci při a nesvár tak jako kdysiněžna Libuše. Oba jste bratří, oba jste synové moji
a protož stejná prara a stejné povinnosti mějte na
statku mém. Pokoj vám, v pokoji pracujte, ve smíru
se rozejděte. A maličko, a uzříte mne, jdu od Otce!
Přines zprávu blshověsta, rci zástopcům království a
zemí: Pokoj vám! Polož ty synu mladší na tento stůl
tvůj mazaný chléb i ty tvoji okoralou tvrdou kůrko.
Vezmi ostrý nůž, rozpůl oba chleby a podej každému
polovici mazaného i tvrdé kurky. Nechť oba stejným
dílem zakusí toho dobra i toho zla, ať oba vedle se
be mobou kráčeti společně po cestě echůďcé, ne aby
šel jeden stále silnici, druhý kamením a trním. Takli
skončí poslání své, můžeš se dočkati chválnzpěvu,
který končí m Allelaja. Nepovede-li se ti posláníta
kové, neodhodláš-li se rozhodně aspravedlivě učiniti
zadost právům syna staršího, můžeš říci: Maličko a
neuzříte mne, maličko přijde jiný, který enad rukou
šťastnější, ústy vymlavnějšími dosánne'toho, aby mohl
říci pokoj vám! Řesli se tak stane, chraniž Bůh. -at
ty tmavé mraky s rachotem se nesrasily, neboť pa
ten blesk, tobo hroma, který se vymkl pasti své, toho

nezadrší nikdo a následky jsou vády
Protož ještě jednou, přičiň se každý ee
všeobecně se hlásati mohlo: Pokoj vámi

EZCheemě. (Panu parkmistrovi Jos. Lich
teberkoví a panu radníma Jos. Zběhlíkovi do
amátníku) Jiš jste tady velemoudřípánové a neroz
oční přátelé vykonali úkol svůj. Postaralí jste se o

to, proti vůli všeho lidu, od něhož jste ee voliti dali,
aby J. B. M Eduard Jan NN.vítáa nebyl úředně
od města. Avšak jako radost fariseů a zákoníků nad
odsousením Spasitele byla krátká, kdežto bane na
ních lpí až dosud, tak jest to i s Vámil Opět jste
poznali, že ten lid na Vaše komando docela nic nedá.
Odsoudil Vás tím, že v tak velikém počtu milovaného
Velepastýře přivítal a ještě u větším počtu se slzou
v oku vyprovázel. To Vá: sotva těšilo; to bylo pro
Vás odsouzením zdrcujícím. Naceni jete říci jako kdysi
fari-eové: Vidíte, že jsme nic neprospěli! Zbyla Vám
ze všeho sláva, ale »smutná uláva. Jelikcž však umíe
dobře manavrovat, a po nechvalném jednání zase he
zkými se dělat, pokládám to za svou povinnost, škra
bošku, již často na sebe béřete, s Vás strhnout a Vás
Vaším spoluobčanům, jakými skotečně jste, nkázati.
Nebada líčiti, jak krotcí jste byli před volbami —
tenkrát nemluvilo se než o svornosti a 0 shodě —
sle připomínám, že jiš při volbách jste pravou barvu
ukázali, když jste, ujištění pouze, že drahá strana
v slovu stojí a ničeho nepodniká, — muže poctivé a
uvědomělé ze středa svého vyloučili. Před příchodem
J. B. M. nazvali jste dřívější jednání savéchybným,
když však nadešel okamžik, kde jste skatkem měli
dosvěděití co jste hlásali, — jak jste se zachovali?
Kdo postaral se jiš předem o to, aby se zastupitel
stvo v počtu dostatečném nesešlo? a tedy rozhodovati
nemohlo? Vícekráte pane starosto vyslovil jste se pro
uvítání, ale další jednání Vaše ukázalo, jak jste to
myslil upřímně! Nebylo to jiného, než klamání obe
censtva. tomu tak jest: „Proč jste pane starosto
nedal jako jiní měšťané prapor na svůj dům? Proč
jste panu řiditeli měšťanských škol nechtěl vydati

rapor na škola (vádyťtbyla to slavnost dítek). —

oprr tenkráte jste prapor vydal, když Vám to politickým úřadem nakázáno bylo! - Proč jste jako jiní
členové zastupite'stva uvítání se nezúčastnil? Proč
jste nepokuto al ijak ustanoveno bylo) ony členy, kte
ří Vašeho vyzvání, aby se dostavili, neuposleehli?
To vše, a ještě mnohé jiné uvědčí, že jste jinak mlu
vil a jinak jednal. Chtěl jste zůstati hezkým na oboa
stranách; ale jedrání takové sotva ke cti slonží mu
ži, tím méně starostovi města Ale pane starosto, ča
sto se stává, že kdo na 2 židlích sedá, mimo nadání
někdy na zemi se octne. — Pánové! proč jste tak
jednali, lehko uhodnouti. První příčina „falešný stud“
a drubá „že báli jste se novinl“ Kdybyste byli jed
nali jako mužové rozšafní, jednoho ani drahého jete
se báti nemusili! Že se chyba stala, to páno:é ne
jednou, ale často jste uznali a vysnali! Co činí muž
v pravém a'ova smyela? Pfi nejblišší příležitosti hle
dí chybu napraviti! A vy? Učinili jete chyba! to
uznáváte, a drubon chyhou první horší činíte! Báli
jste se novin? Sméšno! Říká se: „Čin dobře a právě,
neboj se císaře ani krále a tím méně „novin“ — Mít
dobré mužné přesvědčení a svědomí, a pak — psí
štěkot na měsíček nesahá. Hlavní vina ovšem se při
čítá panu radnímu. Jak Vám bylo pane radní, když
ve achůí basičské proti Vám, místopředvedovi a čest
nému členovi spolku, 8 blasy proti Vašemu, se uví
tání nejd. pana biskapa «dhlasovalo? Povídá se, že
prý jste byl brzybledý, brzy čerrený, brzy modrý.
brzy zelený! © Ozývají se hlasy, proč prý 8e volí do
zastupitelstva lidi, kteří o dobrou pověst města tak
málo ne starají. To má dvě příčiny! Jednak je to ší.
lená agitace, jednak nechtěli mnozí dobráci z4rmou
tití pana radního. Tak po tom vzznamenání touží!
Takhle — jsa výborem a docela radním — jest pí
nem - nebýti toho byl by — nepovšimnut. Stalo se

před několika lety, že nebyl pan radní zvolen do výora. Tenkrát prý si hrozně naříkal, ba prý docela
„brečel“. — Jednání pana radního jest dobrým po
naučením pro budoucnost pro náš lid: Až nadejde
zase doba voleb, dobře si to katolický lide pamataj!
Nevěř, nebuď kývalem, nedbej na brekot člověká pyš
vého, ale vol si muže celé, kteří by městu dělali čest
a ne ostudu! Prozatím dost. Bude-li třeba pak více!

Z Velké Dřevlče. Prvnímčestnýmčlenem
av. Josefeké jednoty katol. jinochů a mužů ve Velkém
Dřeviči n Hronova jmenován byl valnou hromadou dp.

Václav Šitina z Hronova aj byl předsedou jednotyod její založení a podporoval zvláště štědře knihovnu
i veškeru činnost jednoty.

Z Helle. Obnova sv. miseie konsli 00. Bo
demptoristé z Praby od 21. — do 28. dubna. Nával
věřících byl obrovský, komunikantů bylo přes 2.000.
Zvláště slavným bylo ukončení sv. missie a vdpp. ka
satelům budiš nejerdečnější dík.

Z Librantie. (Dvanáchletý obr). V blízké
vesnici Libnikovicích žije r č. 29. troblář Jam Ho
leček, jehož nejstarší syn Václav, narozený 6. září
1887. jent neobyčejně vyvinutý. Měří tento dvanácti
letý „chlapec“ navštěvající obecnou škola na Vysokém
Újezdě od hlavy až ku patě sto osmdesát pět cm
(185 cm) a váží 98 kg. Týž jest úplně zdravý pra
videlných tvarů, činí však dojem dvacetiletého jinoeba.
Objem ruky téboš chlapce v zápěstí jest 25 cm —
sílu svalovou má dosti značnou, Již před dvěma roky
(tehdy desetiletý!) uvezl do vzdálenosti 80 kroků na
trukaři, jejš používají v cihelnách, 70 kusů nevypá

vonýchcihel, coš přiblišně jest asi 3, g —350 kg.váby.

jemutaější.
věl silou aby

Z Malešova. Velikýmalheurstal se našemu
v celém okolí známému „Francimu“ s Rostěže. Na zi
mu uložil si s velikou obezřetností nejkrásnější bram
bory své do jámy, aby měl pěknou „sadbu“, a těšil
se již, jek pěkně budou se s nich loupati očka mo
drooká. A tu máš! Když onehdy jáma odkryl, bylo
všecko fač!' Ačkoliv jest žertu zvyklý, tohle ho přece
dohřálo, neboť na -jeho stížnost, ještě ferinoré vyku
tálení posílají mu ze všech stran apeustu pohlednic
soustrastných a nabídky největších firemna sákup |
odkup „bandorů“. Nějaká povedená kopa poslala mu

brambor od cukráře, aby ten vsadi), s toho žebude
nějaký užitek, svede-li se, néboť může jich odbýt
množství při návštěvě své restanrace krásnou pletí.
Všecko pátrání jest bea výsledku, ač prý sloději jsou
velmi blízko.

Z Jemšovie. Den 24. dubna t. r. — dan sv.
biřmování — bude chován v milé paměti všech kato
lických farnfků našich na dlouhé časy. Dostalof se
všem příležitostí posnati našeho nejdůst. arcipastýře,
proti jehož přivítání i v našem tichém zátiší venkov
sbém se strany vzdálenějších „osvětářů“ bylo přece
agitováno. Než rozvášlivost osadníků kollatarních pře
mohla známé předsudky a dala svémukatolickému

přesvědčení i své oddanosti k místnímu svému pastýřiuchovnímu výras v erdečném uvítání našeho milo
vaného arcipastýře. Dne 24, dubna 7 hod. ranní
davy osadníků ze všech přifařených obcí u kostela
sbromášdéné vyšly sa zvuků budby vedeny jsouce
obecními zastupitelstvy a novým sborem dobrovolných
bavičů zdejších naproti nejdp. biskapovi do sousední
obce Martinic, kde starosta Jendovickýp. J. Vajmar
jménem všech obcí Jeho B. Milosť uvítal a mile pře

vapil. Odtud bral se průvod k Jenšovicům, kde u
mostu čekalo duchovenstvo, sbor učitelský se školní
mládeží a ostatní obyvalelutvo. Po uvítací řeči míst
ního správce duchovního vdp faráře E. Kapouna,
řidícího učitele p.Fr. Sedlák a a žákyně M. Sedlá
kovy bral se průvod do chrámu Páně, jenž tobo dne
nepostačoval množství věřících. Když nejd. p. biskup
vystoupil na kazatelnu, tu každým slovem upevňoval
víru a vědomí katolické ve svých posluchačích, kteří
nemohli ubrániti se hlubokému dojmu a opravdovému
přesvědčení. Po skončených úkonech sv. biřmování a

poděk vání žákyně M. Trnkovy provázen byl nejd. p.iskop z kostela zástupem osadníků, kteří poznali ve
uvém arcipastýři pravého otce duchovního, neohrože
ného zastánce av víry a upřímného vlastence. Krátký
pobyl J. B. Milosti byl u nás mocnouvzpružiaou
uvědomění katolického a nejlepší obranou proti sná
mým předsudkům a otřepaným pomluvám. — Konče
svou zpráva tlamočím přání našich farníků: Bůh šeh
nej nejlepším enahám našeho milovaného arcipastýře
a na mnohá léta zachoveji

Společnou velkou penť na svaton
Hora u Příbrami, spojenous návštěvoupo
svátných a památných míst v Praze uspořádá „ka
tolická národní jednota jinochů a mužů
v Černilově“, V sobotu 26. května o půl 8. hodině
ranní vyjede zvláštní vlak ze Slezského Předměstí a
poutníci mohou přistoupiti též v Hradci Králové
(o 8. hod. ranní; s osad na dráze z Hořic, od Ná
cboda, Králové Drora atd. a na dalších stanicích
směrem ka [raze, jmenovitě v Chlumci n. C. a ve
Vel. Oseku. Jízdné z Hradce do Příbrami a zpět bude
obnášet asi 4 al. a bude platit proty, kdož do 16.
máje se přihlásí a 1 koranu zálohy pošlou. Celý den
27. ztráví poutníci na sv. Hoře a 28. května o 6. h.
pojedou odtud do Smíchova Prahy, kdež navštiví pa
mátná místa, hrob sv. Jana Nep. a králů českých,
Loretto, hlavní chrámy a památná místa v Praze.
Večer návrat do Králové Hradce. SI. správy duchovní
prosí ne o dobrotivé spolopůsobení a četné přihlášky,
Bližší edělí cn nejdříve a další dotazy zodpoví katol.
farní úřad v Černilově,

Potštým, známé letní zátiší na Div, Orlici,
bývá hojně navštěvován nejen jednotlivým turisty,
nýbrž i výlety hromadnými. Těmto až dosud vadilo,
že nebylo vhodného místa k přednášení obvyklých při
tom deklamac, proslovů a žertovných výstupů. Nedo
etatka tomu jest cdpomoženo: na překrásnémpro
stranství „pod Lípami“ stojí od roku loňského pro
utranný pavillon, potštýnaká arena, hodícíse i kpro
vozování kusů dramatických, jež nevyžadují přílišné
scenerie. Spolky, zejména jednoty ochotnické, různé
školy a ústavy, jakož i upolečnosti soukromé konají
již ní porady, kam podniknouti výlety během měsíců
jarních a letních. Těm všem se doporoučí Potštýn ne
jen pro svoji překrásnou polohu a pro výhodu právě
jmenovanou, ale také proto, že lze se při takovém vý
letě rozkošně osvěžiti v teplých neb říčních lázních
(dámy 10—11 a půl dopol. a £—4 odpol.) epolku okra
šlovacího; ostatně stojí k disposici též dvě bříště na
lawa-tennis, krytý kuželník v parku a kalečník v čí
tárně lázeňské. Kdo by mínil podniknonti hromadný
výlet na Potštýn, nechať dopise Spolku okrašlo
vacímu, který i letos nabízí své slažby ten, kteří

RÁ si přáli nalézti vhodný letní byt v zátiší potštýnském. —

Z Dlonhé Vsi u Rychnova. Dne 26. dubna
zemřel zde dlonboletý zasloužilý utarosta p. Vašátko,
vynikající rolník,

(Zasláno.)

Provelání k vychovancům a ctitelům
spirituala P. Antonína Petráně!

Drazí! Z=nřel kněs horlivý, nadšený, svědomitý
- vychovatel mnohých kněší působících nyní zdárně
Da vinnici Páně — zemřel jako chuďas v nemocnicil
Poměry zemřelého jsou bídné. Ubozí rodiče nemoboa
svému miléma dítěti — knězi — ani pomníku poří
diti, a tak by zůstal hrob všem nám milého předsta
veného opoštén, a ani kříšek na hrobě by nehlásal,
še v tom hrobě odpočívá kněz — obětník a hlasatel
Ukřížovaného.

Proto obracím se na Vás, a volám k Vámk vy
chovancům a otítelům P. Petráně — ústy — zemře
lého: „Smilojte se nade mnou aspoň Vy přátele moji,
nepoň vy, které jsem vychoval, které jsem k oltáři
Nejvyššího přivedl,— aspoň vy slyšte hlas můj a
poříďte mř důstojrý pomník na hroběl“ 

Přátelé, neboďme nevděčnými k milétnu našemu
vychovateli a sábněme tak hluboko do kapsy, jak lu
boko větípil si zemřelý lásku ve svém ardci k jedno
mu každému s náv! Ať neplatí © nás -to pořekadlo:
Sejde s očí sejde z mysli! Peníze na.sbudorání po
mníku na hrobě milého semřelého našeho epirituala
přijímá a dary v „Obnově“ kvitaje:

Jirásko František,
kaplan v Rovni pp. Moravany,



Hvězdy na nebi — hvězdy na zemi,
Malá Julinka capala vesele na procházce

řed tatínkem — professorem — a maminkou.
aminka povídá tatínkovi: „Kdo pak je tam

hle ten pán se zlatým límcem a třemi hvězdi
čkami ?“ — „To je c. k. vrchní rada . . .“ Na
to zažvatlala Jalinka: „Tatíoku, čím víc hvě
zdiček, tím větší pán? — „Ovšem“ — odvětil
tatínek. Načež Julinka: „Tak vidíš, tati, že je
Pán Bůb největší pán; on má nejvíc hvězdi
ček“. — Malá filosofka, vlustně výborná žačka
křesťanka porazila svým katechismem filosofa
tatínka. Ani slova neřekl, celá jeho soustava
filosofická byla na hromadě.

A skutečně! Ty hvězdy tam na výsostech
porážejí nevěrecké sny filosofů a směšné žva
sty mudrců z naších hospod. Kdosi přirovnal
hvězdy k jakési obrovské knize, v které každá
jest jako písmenkou — literkou — hlásající
toho,který je učinil. Jiný zas přirovnal je
k vojsku, která bojuje proti nepříteli Nejvyš=
šího —slepotě lidské. Newtonovi, znamenitému
učenci byly hvězdy učitelkami — náboženství.
Neboť právě svými výzkomy vědeckými byl
maž tento k takovému obdivování se Všemo
houcímu unešen, že, kdykoliv bylo 7ysloveno
slovo Bůh, on vždy hlavu obnažil a hluboko
sklonil.

Aspoň něco připomeňme si v tom ohledu
ze spisů jeho. Píše: „Podivuhodné zařízení slan
ce, planet (oběžnic) a komet mohlo jen z úmy
slu a moci nejmoudřejší a všemohoucí by
tosti vyjíti. A poněvadá každá stálice středem
jest celé soustavy podobné naší (totiž soustavy
slunce s oběžnicemi, z nichž jednou takovou
naše země jest), tož musí celek — vesmír —
anf z jednotného úmyslu (plánu) pochází, říší
jednoho a téhož panovníka býti. A uásledoje
z toho, že pravý Bůh jest živý, myslící a vše
mohoucí Bůh, že nad vesmír povznešen a nej
dokonalejší (bytostí) jest“.

Tak tedy vyučily hvězdy učence Newtona
náboženství. Neboť náboženství není nic jiné
ho, než poznání a ctění Boha. Hvězdy naučily
ho Boha zoáti a vynutily mu úcta k němu.
Učenec Newton svými vědeckými výzkomy
k tomu došel, co sedmileté křesťanské dítě
vyslovuje slovy katechismu anebo ve zmíněné
anekdotě slovy: Pán Bůh má nejvíc hvězdiček
a proto je největší pán.

A zdálo by se tedy, že není ani možno,
aby člověk dělal bezbožce. Avšak již pohané
říkali příslovečně: Proti hlouposti i bohové
nadarmo bojují. A tak za dnů našich proti
lidské slepotě bojují nadarmo i ty hvězdy na
nebi. Ale kdyby to byla jen slepota, neho —
ostýchal jsem se to říci — hloupost. Víme,
že pravdu mívá německé přísloví, které dí,
že hloupost a pýcha rostou na jednom dřevě.

Kde pak by mohl nějaký „učenec“ uznati,
že hvězdy na nebi hlásají Boha. On sám chce
býti hvězdou.

A proto shledáváme podivnou věc ve svě
tě dnešním. Jsou mnozí lidé, kterým Boha ne
hlásají hvězdy na nebi, jsou lidé, kterým ne
vynutí tyto hlasatelky slávy a moci Boží ani
dost slabého pocitu úcty k Stvořiteli — to
vše je jim baď lhostejno neb i „blbstvím“.
Bohu se tedy nekoří. Za to však klaní se
hvězdám na zemi.

Básníka, hudebníka, malíře, divadelníka
ctí jako boha často až vášnivě. Ale co je ta
vloha umělecká v duši lidské, anebo co je
umělcova duše vůbec? Jest to hvězda, která
má vlastně hlásati Stvořitele. Jest to odlesk
Boha v člověku a proto rozomně tyto věci
uvažajícímu hlásá umění a schopnost lidská
— Boha. Nechceme tím snad enižovati cenu
umění. Naopak! Jest nám to něco podivuhod
ného a uchvacuje to i nás. Ale uchvacuje to
nás k úctě toho, který takovéto hvězdy tvoří.
Nejeme modloslužebníky! Neboť to přehnané
často až i bláznoveké ctění vloh lidských k. p.

ne divadelních, při tom děsnémpohrdá:ní Bohem, to klanění se tvorům, to klanění se
hvězděmna semi jest nám — ač zjemnělon —
přece jen modloslužbou. Ovšem že cenění to

NU
V Hradci Králové, dne 18. května 1900.

Inserty se počítají levně.
Odmovavychásív pátek v poledne. VI. Ročník.

bo, co jest dobré a krásné, ušlechtuje mysl
lidskou, ale nejvíce ušlechfuje ctění pramene
všeho toho a Stvořitele — Boha.

A proto právě při tom nepopíratelném
ctění lidského umění, jaké se dnes pěstuje ško
lami, musey, divadly, obrazárnami s velikým
nákladem postavenými přece jen se naříká na
šíření se sesurovění a nízkého požitkářství.
Proč?Protože modloslaužba jest skle
slost ducha lidského. Jentam,kdeumě
ní a vědy slouží Stvořiteli, jen tam kde „hvě
zdy pozemské“ — lidské duše — hlásají moc
a slávu jeho, jen tam, kde hvězdy pozemské
vykonávají náboženství, dostupuje se na vrchol
ušlechtění.

Když ukáže se bvězda vlasatice čili ko
meta, předpovídá lid zhoubné nějaké události,
mor, hlad, vojnu. Roku 1858 na podzim dlou
ho bylo vidět večer na západě velikou kometu,
takže lidé stávali v houfech na ulicích, ji po
zorovali a o ní rokovali. Moji páni, u kterých
jsem jako študentík tebdáž bydlel, zlatník a
jeho manželka předpovídali — vojnu. A já ter
ciánek jsem je poučoval, že to je pověra. A
na jaře po tom byla vojna v Italii, a prohrali
jsme — a to tak mnoho, že o havelském jar
marce zpívala se písnička: U Maženty při šar
micle dělal Francouz z našich šnicle. Tak vi
díte vy učenci, pořáde že komety nic nepřed
povídají|

Teukráte jsem přes to vše zůstal při své
„nověře“. Ale dnes jsem obrácen. Kde se uká
žou komety, tam přijdou zlé časy, bouře a
převraty. Myslím však ty komety na zemi.
Duše to jsou při jakési vzdělanosti plny div
ného žáru pýchy a tmavočervené záře bezbož
nictví. Takové komety na zemi kdykoliv se
ukázaly, vždy „dobře předpovídaly“ — pře
vraty.

Jednou z nejděsnějších takových komet
byl při konci osmnáctého století Voltér. — A

otom Frauconz dělal z krále a z mnohých
jiných —--často nejlepších lidí „špicle“ —
stínadlem. A proto i za dnů našich jest se
obávati, že evropští národové budou před kou
cem dvacátého století dělati ze sebe Šnicle,
čili že poteče mnoho krve při hrozícím světo
vém obratu. Komet totiž ukazuje se veliké
množství. V leckterém státě jest takovou ko
metou bezbožnictvím a pýchou duševní kypící
škola; vedle školy pak zkažený tisk, ba i sám
Bohu se protivící zákon.

Ovšem nemyslím, že každá duše, která
si to o sobě myslí, skutečně hvězdou jest. Letí
n. př. někdy po obloze světélko a zdá se, že
to je hvězda; jest to však jen zapálená troška
páry, která si na nebi vyvádí, jakoby byla
hvězdou, ale v krátké chvílce zhasne a více
kráte se neobjeví. Jak mnohé město neb mě
stečko, jak mnohá obec mívá takové domnělé
hvězdičky. Jsou to ti chvílkoví velikáni svo
bodomyslníci. Ale za chvilku se ukáže jejich
sobectví při obecním hospodářství, při záložně,
anebo otevrou se vůbec lidem oči, a poznají
směšnou nadatost při prázdné hlavě. Co bylo
hvězdičkou, ukáže se jako „troška páry“ — a
zhasno.

Záleží tudíž jen na tom, aby lid a vůbec
národ náš falešné hvězdy od pravých rozeznati
dovedl a aby se jistých komet hnedtak ne
lekal. Jsou páni, kteří píší články, z nichž
zrovna srší slra a oheň proti všemu, co je
katolické. Nebudu je právě jmenovati. Ale míti
každého takového pána za kometu, která by
věstila nějaký převrat, bylo by bludem. Často
kráte mu nepřisvědčají ani ti, kteří se k jeho
straně hlásí. Jeho hrubost a nadutost odráží
i jeho stoupence. Jednoho pána — velikého
zastance helvetství a bojovníka proti katolické
církvi bych vůbec ani k té zapálené páře na
výsostech nepřirovnal. Spíše, vezmu-li jeho
„díla“ do rukou, si myslím, že pouští do vzdu
chu rachejtle. Jsou to kometky na chvilenku
na podivanou, pro zábavu obecného lidu a
uličníků. Prskne to a je po všem, a když 80

gypustila poslední, jde publikum (obecenstvo)omů.
Ale posvátné dějiny vypravují nám o hvě

zdě, která hlásala narození [Obnovitele světa,
tedy převrat — ovšem nenáhlý — ale blaho
dějný. A takovou hvězdou u prostřed novo
pohanské náboženské nevědomosti a židovsko
freimaurské a belvetské nenávisti jest ve všech
národech nyní se jevící probuzení katolické.
O této bvězdě pevně doufám, že přivede zno
vuzrození pravé vzdělanosti v Europě v sto
letí dvacátém.

Spory jazykové
a hospodářské Svůj k svému.

Vyřízení otázky jazykové, obstrukce atd.
je prý na ten čas nejdůležitější. Tomu heslu musí
ustoupiti teď všecko. Tak se hlásá již od roku
1898 s různými variacemi, ačkoli p. dr. Pacák
sám před císařem obstrukci jako prospěš
nou věc uznati nemohl. Myslíme, že ne 88
mými jazykovými spory živ jest člověk, ale
třeba všestranně také přetřásati otázku o po
měra národnosti k hospodářství, nationalismu
k ekonomismu a konečně nesmíme zapomínati,
že v Čechách zvláště u židů a evangelíků také
náboženský moment padá na váhu. Každý ví
ze zkušenosti, jak podporuje žid žida, evan
gelík evangelíka, jak mu pomáhají, jak pří
slušníky svého vyznání podporují v živnostech
hostinských, obchodních, řemeslných i továr
ních, jak hledí je dostati jako zřízeuce a úřed
níky do ústavů bankovních, záložních a spoři
telních, podniků společenstevních, průmyslo
vých atd. Moment tento nesmí tedy ani kato
líci lehce vážiti a mosí i zde heslu „Svůj
k svému“ slušného oprávnění popřáti.

Nechceme holdovati za všech podmínek
hesiu praktického vlastenectví a kapovati jen
u příslušníků své národnosti a konfesse, byť
by tito měli dražší a horší zboží nežli Němci
nob nekřesťané. Heslem, že dobrý Čech má ku
povati od Čecha, i kdyby mu platiti musil více
než Němci, dají se v jistých kruzích a oborech
dočasně vykonati divy, ale trvale a v širokých
ma. ch pouhé nadšení nevystačí a na konec
rozhodne přece nezbytně zásada hospodářská.
Čech « 4 rád zlatky i desítky na národní pod
niky, ale aby přeplácel zboží u „vlasteneckého“
obchodníka o koranka, to si přece jen nedá
Jibiti, ba počítá i ty halíře, kde dostane zboží
stejné jakosti za různé peníze. Liberální na
uka, která měla na mysli jen soukromý pros
pěch jednotlivců bez ohledu na společenské
celky národní a politické, ta jest již nadobro
pvchována. Poznalo se, ž: ce pud po sebe
zachování a pěstění vlastního zájmu a vlast
ního blaha je sice padem hospodářsky nejo
becnějšíma nejdůležitějším,ale že jednak ten
to nod sám je u jednotlivců, tříd a národů
v různých dobách dle jejich národní a osobní
povahy, vzdělání atd. přerozdílně vyvinut a že
národní moment má velkou váhu.

Národní státy chrání jednotlivá odvětví
průmyslové i zemědělské výroby cly a želez
ničními tarify před cizí konkurencí při nej
menším potad, pokud domácí jejich výroba
Se nevytvoří a nesesílí tak, aby soutěž ge 800
sedními státy a národy snesla.

A tato ochrana národní práce vztahuje
se ina síly pracovní: u železničních, báňských,
hutních, továrních, obchodních, bankovních a
jiných společností židovských dosazují se na
místa úřednická a dozorčí židé, Čechoněmci
propouštějí dle možnosti české úředníky i děl
níky a nahražají je Němci. V Prusku i v Sas
ku vypovídají české, polské a slovácké mistry,
inženýry a dělníky, aby nezaměstnaným do
mácím silám poskytli práci a zaopatření.

Uherská vláda doporučuje všem obcím,
korporacím, průmyslníkům i občanům, aby
veřejné dodávky zadáva“' výhradně firmám do
mácím, vše podnikům podpory státní požíva
jícím je uloženo při veškerých nákupech hle
děti k domácím pramenům uherským, i ve
škerá soukromá potřeba má býti zabezpečena
výrobě uherské.



V obvodo státním těší se tedy hospodář
ské „svůj k svéma“ naprostému uznání. Tíž
lidé a úřadové, kteří dávají konfiskovati ta
bulky s naším nápisem „svůj k svéma“, pro
hlašují za nevlastenecké, vozí-li naše cukro
vary po vodě laciněji přes Hamburk nežli po
dráze přes Terst.

Tedy máme „svůj k svému“ rakousko
uherské, cislajtánské, translajtánské, česko
německé, židovako-německé,prusko-evangelické.
Všecbna tato „svůj k svému“ jsou oprávaěná,
úřady protěžovaná, žádoucí nebo nezbytná a
dokonce ne protihospodářská — že je tedy je
nom české a Ččesko-kutolické heslo „svůj
k svémo“ hospodářským hříchem a národním
Šovioismem, zavržení hodným výplodem ná
rodního a plemenného boje a záští!

Čechům a katolíkům odporačujeme, ať o
tom trochu přemýšlí!

Politický přehled,
Delegace. Rakouská i uherská delegace

sešla se tentokrat v Budapešti. Oba předsedové,
Jaworskí v rakouské, a Dasider Setlagyi v uher
ské delegaci jménem celého sbromáždéní tlumo
čili své radostné pocity nad událostí dne, nad
návštěvou a slavným uvítáním našeho císaře v
Berlíně, kterážto návštěva sloužila k upevnéní a
sesílení trojspolku, který prý jest zárukou míru
národů již od mnoha let. V uherské delegaci byl
ovšem proslov předsedy i jeho přijetí se strany
poslancův mnohem vřelejší, vždyť Uhři tvrdí do
konce, že zvláštní vřelost přijetí v Berlíně platila
více Jebo Veličenstvu jako kréli Uherskému, nežli
jako císaři Rakouskému a králi Českému. Rytíř
Jaworski maďarského šovinismu si nevšíml, ale
pravil, še udrěcli mír, znamená zvýšiti blahobyt
národů u států a umožniti jejich rozvoj a pokrok
v kulturním i hmotném ohledu. Bude-li zevnější
mír zachránén, pak nastane i to, co očekáváme
od budoucna. K tomu nedostačí jen mír zahra
ničný, ale též vnitřní, který všichni co nejtou
žebněji očekáváme.

Počínaje od „Neue freie Presse“ tvrdí všecky
židovsko-liberální časopisy, že Jaworski to s tím
vnitřním mírem nemyslil upřímně, poněvadž Po
láci a strany pravice nepostavili se dosud do jed
noho šiku proti české obstrukci — a neubili jí
Vnitřní mír znamená pro židovské liberály a né
mecké nacionály povalení a zdeptání Čechů a
upriviligování vlády Němců v Rakousku. Na ten
to výklad vnitřního míru Jaworski a Poláci asi
sotva brzy přistoupí, neboť pak by došlo brzy
na ně a na všecky Slovany v Rakousku, kteří
v tomto mocnářství jsou na štěstí dosud ve
většině.

(Za místopředsedu delegací zvolen byl hrabě
Felter von der Lilie, načež se ustavili verifikatoři,
verifikační výbor, pořadatelé a zapisovatelé, Češi
mezi nimi tentokrát zastoupeni nejsou.

V neděli přijal císař rakouské delegáty po
řeči předsedy rytíře Jaworského následující řečí:

Na ujištění věrné oddanosti, které jsem právě
slyšel, odpovílám výrazem Svých upřímných díků.
Politická sitnace mocnářství nezměnila se v několika
měsících, které uplynuly od posledního zasedání de
legací. Náš dlouho osvědčený poměrk našim spojen
vům, jenž stal se zjevným také při Mé nedávné ná
vštěvě u J. Vel. německého císaře spůsobem tak po
vznášejícím, nalezá potěšitelná doplnění ve znameni
tých stycích naších se všemi mocnostmi a zejmena
ve stálé shodě s raskou říší ve všech otázkách, týka
jících se východa, a z této sitnace čerpáme důvěru,
že požehnání mí'u zůstane zachováno mocnářství také
nadále. Má vnjenská správa činí také v tomto roce
větší požadavky jen v nejužších mezích potřeby. Tyto
větší požadavky jsou dílem následkem dřívějších po
volení, dílem týkají ae dělostřeleckých pokusů, pak
takových objednávek astaveb, které jsou bezodkladné.
Hospodářský život v Bosně a Hercegovině vyvíjí se

stále pravidelně a vlastní příjmy dostačí jako dosud
úplně k uhrazení správních výloh těchto zemí. Hledě
s důvěrou vetříc vlastenecké oddanosti, s kterou pod
volíte se svó ústavní činnosti, srdečně Vás vítám.

„„ Politicky významnými byly řeči císaře a český
mi delegáty drem Pacákem, Kaftanem a Žáčkem. Dr.
Pacák hájil mužně, avšak též taktně naše práva a
z důrazných slov Jeho Veličenstva vyčísti lze patrnoa
snahu rozhodujících krahů, aby rozbouřené mysly če
ského národa byly uklidněny a aby parlament byl

ehopen plodné práce. Průběh rozmlavy byl násleující:
Delegáta dra. Paeáka oslovil císař těmito slo

vy: „Vy jete byl již několikráte v delegacích ?“
„ „ Delegát dr. Pacák: „Ano, Vaše Veličenstvo,
již často“.

Císař: „Na říšské radě se dosud letos mio ne
dělalo“.

. „Delegát dr. Pacák: „Nikoli naší vinou. My
byli jeme do válečného nynějšího svého postavení pří
mo zatlačení a musili jsme je zaujati, věru nikoli
lehkokrevně. Přes veškeré naše dlouholeté chování,
bylo nám právo, které nám náleží, protiprávně urvá
no a my musíme nyní toto právo svého národa
hájiti“,

. Čísař: „Vašemu národa však nebude u nemá
býti v ničen ublíženo, o tom vás ubezpečuji“.

Dhlezát dr. Pucák: „Obstrukční postup menšiny by však v každý čas každé majoritě v parlamentě
učinil práci nemožnou, kdyby se nenašla aekvipa
rátní protiváha, kterou tento prostředek zápasu na
obou stranách se stane svým časem nemožným“.

Císař: „Ale já chci, aby 00 v parlementé
pracovalo“.

Delegát dr. Pacák: „Vaše Veličenstvo, my jeme
ochotni k prácí, avšak šádame také svá práva. Obra
címe ve k citu spravedlnosti Vašeho Veličenstva, aby
právo nám vzaté bylo restituováno a k upokojení
myslí aspoň zatím byla savedena vnitřní čĎeština“.

Císař: „Opakuju vám, že vám nemá býti v ni
čem ublíteno“.

Delegáta inženýra Kaftama oslovil císař takto:
„Český sněm také nevyřídil svoje pensum“,

Delegát inš. Kaftam: „fohříchu nikoli, Vaše

z oličenstvo. Nebylo mu dopřáno potřebného k tomua“

Císař: „To je politování bodné“.
Delegát inž. Kaftem: „Zasedání wněmu krá

lovatví Českého konalo se za tlaku smutných poměrů
vnitropolitických. Osměloji se tedy k Vašema Veli
čenstvu vznésti nejoddanější prosbu, aby Vaše Veli
čenstvo milostivě nedopustilo, by zaračená práva Čo
ského národa, která, pukad jde o rovnoprávnost, usná
ne jsou samým článkem 1v. utátních základních zá
konů a císařskými patenty, nebyla porošována. Český
národ byl vědy svému králi věrným“.

Císař: „Nyní jde o to, abyste to dokázali;
okamžik je toze vážný“.

K delegáta dru. Stránskému projevil císař
přání, aby věci pokračovaly také na líšské radě.

Delegát dr. Stránský: „Nebylo by naší vinou,
kdyby to nešlo“. Pan dr. Stránský se patrně diploma
tické řeči dosud nenaučil.

S delegátem drem. Žáčkem mlavil císař o pra
cích enámu moravského zu posledního zasedání a pra
vil, že na tomto sněmé přece ještě zachován byl klid.

K delegáta Kozlowskému pravil: „Vy jste
byli velmi pilni na haličském sněma“.

Delegát Kozlowski: „Pohříchu doba kampaně
byla touze krátká, takže jen stěží jeme mohli práce
své částečně vyříditi“.

Císař: „Nicméně haličský sněm vykonal velmi
mnoho“.

Delegáta dra. Pergelte se tázal: „Jak se vám
vede?

Dr. Pergelt: „Děkoji, Vaše Veličanstvo, osobně
dobře. Politicky to človék masí snésti“.

Císař: „Ano, člověk musí to skutečně také
snésti, avšak musí také konečně nastati nějaké po
lepšení“.

Delegát dr. Pergelt: „Áno, Veličenstvo, toho
si všichni přejeme, toho se také domáháme“.

Se zemským bejtmsnem drem. Balatem mlavil
panovník o dalmatském sněmu a vzdal tomuto uznání
sa jeho klidné a pečlivé rokování. S tímto delegátem
rozmlouval ještě o nouzi v Dalmacii.

Dolegáta Vachňamína se tázal, zdali je také
členem haličského sněmu.

Dolegát Vachňanin: „Ano, jiš 5 let“. .
Císař: „Vy předcházíte dobrým příkladem při

řešení neshod“.
Dolegát Vachňanín: „My urovnáme leccos

kompromissem“.
Co se výkladu Goluchowského týče, po

platníky ovšem těší, že všeobecný stav je mí
rumilovný. ale stálý vzrůst poplatků je sotva
potěší. Mimořádný rozpočet vojenský stoupl o tt
milionů a námořnictví o 17 milionů. Celkem žá
dá mocnářství na společné záležitosti 362,854 411
(363 m.) korun, tedy o 16 milionů více nežli v
loni. Mimořádné výdaje obnášejí 40,357 983 kor.

vykazuje vůči tolika výdajům jen 5,819.765 kor.
příjmů.

Ministerstvo zahraničných záležitostí má cel
kem 10,530.784 ládných a 308.225 mimoř. do
hromady 10,739.079 korun příjmů. Ministerstvo
války má 278.649.953 řádných a 25 mil. korun
mimořádných tedy dohromady 303'8 mil. korun
výdajů. Ministerstvo války má 43'7 mil. kor. vý
dajů a sice 287 m. k. řád. a 15 mil. k. mimoř.

výdajů. Ministerstvo říšskýchfinancí má 4,272.000k. příjmů a nejv. úřední dvůr 314.022 korun.
Obstrukce zásadní neb od případu

k případu? Jihoslované, Poláci i katoličtíNěm
ci se namáhaji, sby Čechy od obstrukce odvrátili.
Dr. Eogel s u frněnými poslanci se namáhá, aby
z obstrukce vyňaty byly aspoň hospodářské otázky
a rozvážní a zkušení politici moravští jsou proti
obstrukci vůbec a jsou jen pro rozhodnou opo
sici, pak-li Kórber nepovolí. Dr. Ebenhoch pti
mlouvá se v »Linzer Volksblattu« za udržení a
za upevnění pravice a slibuje Čechům, že katoli
cká lidová strana v jazykovém výboru Čechů ne
opustí, nýbrž bude spravedlivé české požadavky
podporovati. Proti opravě $. 59. a 60. živnost.
řádu nebudou asi čeští poslanci dělati obstrukci.

V říšském sněmu německém hrozí
obstrakeí socialistéa strany liberální, poněvadž
jednání o zákonu Heinzovu ohledně stíhání vy
stavovatelů a tvůrců neslušných obrazů, spisů atd.
má přijíti na denní pořádek ještě před jednáním
o rozmnožení něteckého válečného loďstva.

Antisemitismus v Uhrách. Volbydo
říšského uherského sněmu se blíží a maďarské
strany, které se ustavily dle svého stanoviska, jaké
zaujaly vůči vyrovnání z r. 1867,cítí se ve svém
postavení ohroženy. Uherští židé se obávají, že
antisemitská katolická strana, kterou vedou hrabě
Ferdinand Zichy a hr. Mikuláš Esterbázy, vzroste
na útraty ostatních maďarských stran a že bude
čítati nejméně 50 poslanců. Uberští židé dodávali
všem maďarským stranám peníze na volební agi
tace, hlavně na udolání Slováků, Srbů, Rumunů
e Němců, o zotročených Rusích nemluvé, An
drássy, Tisza, Bánffy, všichni brali od židů peníze
na terrorisování a uplácení voličů, židé byli hlav
ními korteši maďarských stran, byli a jsou nejvét

šími s»meďarskými« fanstiky, pronásledují do kraj
ností slovácké, rumunské, srbské, chorvatské a +64
ské« vlastence. Všichni nemeďaři židů nenávidí a
Madaři zečínají jimi pohrdat jako němečtí nacio
nalové a antisemité. Maďaři si mimo to leží ve
vlasích. Deákovec Koloman Szell znepřátelil si ra
dikální kalviny Kolomana Tisru a Banffyho, pro
tóže na jejich úkor podporoval národní stranu
hraběte Vojtěcha Apponyia a Horanszkého. Strana
osmačtyřicátníků ztratila vlivu v kruzích volič.
ských, protože frakce Košutova a Ugroňova 6
perou a skandalisují a prozrazují voličům špinavé
své kousky. Za těchto poměrů, co se liberálové a
radikálové navzájem Škandalisují s obviňují se
z defraudace židovských volebních fondů, stojí
tady jako poměrně nejčistší maďarská strane an
usemitská 4 katolická strana Zichyova, k níž se
teď přidal též obratný žurnalista a gitstor baron
Ivor Kaas, který právé teď přestoupil od kalvinské
víry na katolickou. — Většina uherských katolíků
je řáděním meďirských židů a protikatolickými
církevními zákony liberálů rozhořčena, a protože
se chové vůči Slovákům, Rumunům i Němcům
snášenlivěji, jest u nich oblíbena anebo se těší
i nepopíratelným jejich sympatiím. Uherští kato
líci a nemaď.ři považují katolickou lidovou stranu
jako spasitele v hospodářské tísni a protože ovlá
dají několik meďarských, německých i slováckých
krajinských i peštských novin, tedy vliv jejich ne
ustále stoupá. Katol. strana má úplně samostatný
politický a národohosp. program, kdežto ostatní
strany představují smésic různých zájmů a peněž
ních klik. Židovský red. Vászonyi, který se posta
vil v čelo nové strany radikální, lituje, že většina
uherských židů postavila se v čelo maďarských
šovenistů a utlačovatelů ostatních nemaďarských
národností. Uherští liberální manchestrovci prý
dříve nebo později zrovna tak zkracbují jako po
zbyli vlivu židovsko-němečtí liberálové v Cislaj
tanii. Hněv uherských národů prý se obrátí proti
maďarským židům, kterým již teď nadávají anti
semité s»talmimadarů a židomaďarů.« Uherským
židům domlouvají zionisté i židovští »pokrokoví
idovci« velmi důtklivě, aby si přestali bráti na
maďarské ztřeštěnce, aby byli vůci nemaďarům
snášenlivéjšími a aby obrátili, dokud prý je čas.
S-c prý je stibne pomsta antisemitá. V Uhrách
se setkáme patrně brzy s uherskou stranou rea
listů, která to zkusí s Japáním nežidovských hejlů
jiných, modernějším spůsobem.

V Belgii, kde se konaly od r. 1894 volby
dle plurálního systému, takže zámožnější voličové
měli 2 i 3 hlasy a mohli tak socialní demokraty
snadněji přeblasovat, byla provedena volební opra
va, která je vůči menšinám a chudším voličům
spravedlivější; dle nového volebního řádu jest
901.944 voličů s 1 blasem, 313718 voličů s 2
hlasy a 237.101 voličů s třemi hlasy, celkem
1,421 232 voliči s 2,259621 hlasy. V rozpuštěné
sněmovně bylo 112 poslanců konservativních, 28
socialistických, 6 liberálních a 6 radikálních. Jak
vypadnou nové volby, nelze předem odhadnouti,
avšak socialisté i radikálové počítají, že dostanou
více mandátů, poněvadž dle provedené volební
opravy má se dostati mandátů také kan lilátům
menšiny.

Antisemitská Paříž. Při nedělníchdo
plňovacích volbách do mestské rady zvoleno bylo
21 monarchistů a antisemitů, a radikálové a 9
socialistů. Protože při hlavních volbách bylo zvo
leno 6. května 9 prononcovaných monarchistů a
12 nationalistů antisemitských, dobyli antisemité
v hlavním městě Francie — Dreyfussardy, prote
stanty a socialisty dosud ovládané — většiny při
nejmenšíra 41 proti 39 hlasům. „Figaro« vypočí.
tává dokonce, že v pařížské municipální radé bude
nyní 10 monarcbistů, 24 čistých nacionálů, 8 re
Publikánských nacionálů, 5 radikálních nacionálů
4 socislní nacionali, tedy 51 antisemitských naci
onálů proti 29 prononcovaným socialistům a ra
dikálním republikánům. Dle jiných zpráv bude
v nové municipální radě 23 socialistů a 16 radi
kálů, tedy přece jen menšins, protože pařížští ob
čané volili proti zednáři presidentu Lowbelovi a
předsedovi| ministerstva © Waldeck-Rousseau-ovi,
proti socialistickému ministru Míleramdovi a ra
dikálu podvratnému Brissonovi. Většina poplatníků
pařížských nechce o psnamistech, Dreyfussardech
a socialistech ani slyšetí a proto volila proti vý
středním židům, protestantům a socialistickým ne
znabohům sástupce křesťanskéFrancie, nactonální
sástupce autority, číli jak sednářské jsy sdě
šené přisnávají, šavlí a kropáč. Utěcha, že na
venkově zvítězila půlmilionová armáda, státních
radikálně-socialistických úředníků a zřízenců jest
slabá. Ve Francii nedělá státní převraty, nerozho
duje venkov, nýbrž hlava a srdce Francie, Paříž,
která po dlouboleté trpělivosti vypověděla boj
přívržencům internacionály a nepřátelům nábožen=
ství, Uměle. židovsko-protestantskou a socialistie
ckou menšino. terrorisovaná a ovládaná republika
pana Loubeta, Waldeka, Reinacba, Mayera, Mil.
leranda a Brissona žije dnes z milosti svých od
půrců, čekajíc až tito ji dorazí. Kfesťanská Paříž
odvrací se dnes s bnusem od republiky panami
stů u Droyfusardů a v neděli po volbách oslavo
vala Paříž patriotické a antisemitské ligy, Fran
tiške Coppéa, Syvelona, Millevoye, generála Jague
ryho, braběnku Martelovu, Drumonta « nosila ví
tězoslavně transparentní obraz gen. Merciera, Pavla



Dérouléda, Marcela, Huberta, Julesa Guerina a
jiných. Aristokratické s nejpřednější čtvrt Paříže,
St Germain, zvolila konservativce Le Ménueta
proti vládnímu socialistoví Filletovi, Druhý ar
rondissement zvolil obrovskými většinemi nacio
nalisty Bertrona a Carona. Třetí arrondissement
zvolil generálního sekretáře vlastenecké ligy Dawe
sete proti posavadnímu presidentovi psřížského
municipia zednáři Lucipiovi, který se považoval
za nepřemožitelného, poněvadě čtvrť červených dí
tek (enfunts rouges) odolala r. 1889 i Boulangerovi.
V témže arrondissementu zvolen proti Blondelovi
Dubuc, který byl obžalován s rovněž zvolenými
Ballierem a Barrillierem z velezrády, ale občan
skou porotou uznán byl za nevinna. Rovněž byli
zvoleni tehdejší jejich obhájci Césur Cais a Evain
a advokát ď Aufray. V VILokresu jest významná
volba Mawrice „ blavoího odpůrce prote
stantských Dreyfussovců. Novým presidentem pa
řížského municipia bude zvolen buď sekretář pa
triotické ligy Dawsset nebo bonapartista Grebau
val. Největší demonstrace ve prospěch nacionalistů
uspořádali studenti v latinské čtvrti. Výsledek vo
leb pařížských bude míti veliký vliv na smýšlení
venkova a protikatolické ministerstvo —Waldeck
Rousseaua, které konfiskuje platy biskupům a křěré
vyhrožovalo pařížskemu arcibiskupovi Richardovi,
protože chtěl posvětiti a také posvětil pařížskou
výstavu, sotva dlouho se udrží,

Ve Španělska osnujíliberálovéproti kon
servativní vládě bouře a obchodní a průmyslové
komory vybízejí lid, aby neplatil daní. Četnictvo
i vojsko musí proti pouličním výtržníkům zakro
čovat zbraní,

V Italii provozují nespozojené strany ob
strukci proti ministerstvu generála Pellouxa. Ten
chce rozpustit sněmovnu. Sežene však 1 násilím
povolnější vládní většinu?

Na jihoafrickém bojlátí Angličinépo
stupují k Transválu. Asi 200.000. Angličanům
čelí asi 30.000 burů. Maršálek Roberts počíná si
velice opatrně. Postupuje poměrné pomalu a v
Bloemfonteinu čekal přes měsíc, aby zásoby své
a potřebné koně doplnil. Z jeho obezřetnosti viděti,
že bury nepodceňuje. Do dneška obsadil Roberts
svým vojskem téměř celý svobodný stát oránský
až na malý cíp severovýchodní a přední jeho voje
nalézají se již na řece Válu. Z Kronstadu má Ro
berts do Pretorie, hlavního města Transválu jen
230 kilometrů, ale do narozenin královny Viktorie,
do dne 24. května dorazí tam sotva. Jak známo,
hnulo se Robertsovo vojsko 11. února přes Mod
der River, 15 února osvobozeno Kimberley, 27.
února zajat Cronje, 13, března obsazen Bloem
fonteine, Na to musil Roberts bury vyklidit z jiho
východu u Ladybrendu, Vinburgu a Taba Nehu, a
12. května mohl divisionář Polecarew obsaditi již
Kronstad. Zae vyčká asi příchod generála Bullera,
který pry si konečně vynutil postup průsmyky
hor biggarských. Ačkoli čítá anglická armáda v
jižní Africe přes 200.000 mužů, nemá Roberts
u Kroomstadu více nežli asi 35.000 mužů. Z 11
pěších divisí stojí 1. divise Methuenova u Kim
berleje a Bosbofu, 2. divise sira F. C'eryho a
4. Lytteltona pod Bullerem stojí v Natalu, 7.
Tuckerova, 8. Rundleho a půl 9. divise Colvilla
a 11. Polecarewa pod velením Robertsa stojí ve
fronté mezi Kroonstadem a Valem, půl 10, divise
pod Hunterem odtáhlo k osvobození Mafekingu,
který se zoufale branil a 3. divise Chermsi=
dea, půl 5. a půl 6. divise Kelly Kenniho musí
chránit hlavní etapová místa a dráhu spojující
Oránsko s Kapském. Čím více bude postupovati
Roberts na sever, tím více vojska bude patřebo
vati ku krytí zpáteční cesty a dopravy potravin a
střeliva a tím slabší bude tedy blavní úročná jeho
armáda. Až se této co do počtu burové vyrovnají,
napadnou ji na vhodném pro ně bojišti a tu by
se mohlo Robertsovi snadno státi, že bude od
burů poražen. Netřeba se tedy diviti, že čeká na
pomocný sbor Bullerův. Oranští burgheři ovšem
se po stech vzdávají, ale uchopí se zase ihned
zbraně za zády Angličanů, jakmile budou moci.
Roberts ví, že Anglie mu více vojska poslati ne
může, protože poslala do Afriky, kdo vůbec jen
trochu s puškou zachazeti uměl.

Mafeking padl v ruce burův, Aaglický
velitel plukovník Baden-Powell vzdal se s 900
muži generálu Snymanovi v neděli ráno, když
byli buři v sobotu dobyli kaferského předměstí
v Matekingu.

Drobné zprávy.
Jeho B. Milosť mdp. Edvard Jan

N. Brymych jmenován byl 12. května jednobla
sným usnesením zastupitelstva města Chrasti čestným
měšťanem.

Ostatky Parla Šáfařika syvikajícího
slavisty převezeny byly r evangelického hřbitova v
Karlíně na hřbitov olšanský u Prahy. Slavnou po
smrtní řeč proslovi! Václav Vladivoj Tomek. Zvěčně
lý Pavel Šafařík byl vlastenec povaby idealní a
za skrovné podpory svých přátel, zojména Františka
Palsckého, vykocal práce obrovské ku cti a slávě
mileného českého národa a veškerého Slovanstva.

n Šafaříz žíti bude v srdcích vděčaého národavěčně.

Osobní. Proboštemv Jindřichově Hradci jme
nován byl vsdp. Tb. Dr. Alots Jirák, sídelní ka
novník v Čes. Budějovicích, vynikající boboslovec a
spatel církevního práva, známý výmluvný řečník z ka
tolických sjezdů v Táboře, Králové Hradci, Tornově,
v Praze, vynikající Český knóz a vlastenec.

třibrmá svatba. Pen Josef Pilnáček,
továrník a městský rada slaví dnes 18. t. m. se svou

pení HerwinouPilnáčkovou 2jeýročí svéhosňat
ku. Srdečně blahopřejeme.

v mimořádnéschůzí královéhra
deckého obecního zastupitelstva zadáno
vybírání pivního krejcaru pravovarečnéma měšťanstva
sa 55400 korun, vinného tácu pano Vlachovi. Offerta
zdejších židovských kořalečníků, kteří nabízeli 4.000
koraa, nebyla přijeta.

Úmrtí. Dne 12. května t. r. semřel pan Jan
Synáček, c. k. rada semského soudu a přednosta c.
k. okresního soudu v Mirovicích u věku 61 let. Ze
snulý narodil se v Dobrašce, stadoval v Hradci Krá
lové, kde po odbytých univ. studiích v letech 75tých
byl aaskultantem. Po celých 16 let byl pak přidělen
c. k. okresnímu sonda v Kostelci nad ČernýmiLesy.
Rada Synáček byl všude, kde působil, všeobecné vážen
a ctěn. Pohřeb odbýval se Mirovicích za ohromného
účastenství všech tříd obyvatelstva z blízka i z dáli.
Rakov atřídlavě nesli: úřudnictvo c. k. okres. soudu,
berního úřadu, měšťanstvo, a rolnictvo, což svědčí o
velké lásce a vážnosí, jež zesnulý požíval. Za rakví
ubírali se nejbližší příbuzní: choť Karolina Synáčková
roz. Feiková, syn Jan, bratr dp. Josef Synáček král.
kazatel v Jičíně, sestra: Marie Mindlová choť řídícího
učitele v Předměřicíchnad Labem, švakr: Eduard Feik
mlynář Březhradský, dále zástupce státních a samo
správných úřadů, a nepřehledný zástnp obecenstva
všech stavu. Z dalekého Kostelce nad Černými Lesy,
kde zesnulý dlouho působil, dostavili se pan Bedřich
Kaše parkmistr, a MUDr. Konečný co zástupcové mě
sta. Nádherné věnce darovali: Rodina, c. k. úřadnictvo

vicích, Občanská záložaa, Soudci lidamilu, notář Há
jíček, advokát Dr. Pouce: otcovskému příteli. — Dr.
Helmuth — rodina Fůhringová — Em. Králová, po
slední pozdrav, rodina Řeřabková: spi sladce šlechetný
příteli, — Rodina Piherova. Telegraficky, písemuě, i
ústně mezi mnoho jinými projevili soustrast: Jeho J.
kníže Karel Schwarzenberg, c. k. soudní rada Bude
cioe, pí. radová Fulínová Dr. Machač, rodina Kvapi
lova, Alfred. Jottel kníž. v. správce, p. c. k. mistodr.
rada Frenel, Max Farka řiditel panství Schwarzenber
ského, Dr. Pokorný atd. Každý, kdož redu Jana Sy
náčka znal, zachová mu Čestnoo pamě. Budíž jemu
země lehká!

Oslava sv. Jana Nepomuckého v
Hradci Králové. Letošní pouť svatojanská v semináři
byla nepříznivým počasím valně poškozena, ačkoliv
velmi četní věřící pobožností chrámových se súčast
nili. Potěšitelným zjevem jest oprava socby sv. Jana
na Malém náměstí a pobožnosti večerní před sochou
konané, O povznesení starobylé této pobožnosti měl
loni hlavní zásluhu zesnulý čalouník p. Fr. Kunepr,
letos řezbář p. Václav Jeršovaký. Jako loni, tak i
letos přispěli mnozí člechetní dárcové na světlo, Jsou
to zejména: vedp. kap. děkan Dr. Frýdek, vsdpp. pre
láti Fiala a Šrůtek, vadpp. kanovníci Masil, Brychta,
Pogert a Barták, vedp. dr. Šalc, Boromejské atolní
družina, pp. Walček, Uher, Riedl, pí. Kneprová, Do
brovská, Škubradová atd. Pí. Betty Hamplová daro
vala pěkný věnec se stubou na sochu sv. Jana. Po
božnosti konají ae pravidelně večer před gochou, ale
nejsou tak navštěvovány, jak by tobo uvětec náš za
slubora). Postrádáme tam mnohé členy a členky
zdejších katolických spolků. Při letošním osvětlení
zapoměli tontokráte osvětliti svá okna domácí páni,
kterým by toto vydání neuškodilo, Rošivým dojmem
působila práce fagadníků na novostavbách na nábřeží,
Snad by pp. stavebníci a zvláště naše obec mobli
toto nepřistojnost zakázati podoikatelům stavby. Neví
to aui křesťanské ani humanní,

Musica saera. Při pontifikálníměi sv.obě
tované o pouti uvatojánské v bisk. kněžs. semináři
J. M. p. geuerálním vikářem Dr. Al. Frýdkom před
nesli bohoslovci introit alellaja a communio cborálnů
offertorium trojhlasně od Doc. Orla credo ze mše V,
Perosiho, Pange lingua od Etta a ostatní částky z
polifonní mše dhlasné bez průvodu varban od Tb. Dr,
J. Able, rektora b. semináře v Dillingách.

ná valná hromada ústředníhospolku
ržování vojenských pomníkůz r. 1866 v Čechách

v Hradci Králové, která ve čtvrtek dne 34. května 1900
o 9. hodině dopol. v Hradci Králové (v Grand-Hotela)
odbývána bude. Program: 1. Zprávy výboru a sice:
a) jednatele, b) technického správce, c) pokladníka, d)
revisorů účtů. 2. Usnesení se o udělení absolutoria za
rok 1899. 3. Volné nárrhy. Při nedostatečné účasti
odbývá se o 10. hodině dopolední bez ohledu na počet

účastníkůnovávalnáhromadas týměpogo?Z místního odboru Národní Jeďno
ty Severočeské. K zalošení knihovny v obci
ohrožené přispěli darováním kněh: Paní Růžena Vů
vrová, choť řiditele záložního úvěrního ústava 31
svazky, sl. Beseda 83 svazky. Další příspěvky přijí
má předseda odboru Dr. Leopold Batěk.

Hudebního památníka vyšloI ročníka
číslo 2. nákladem pane Al. Lhoty, majitele továrny
Da piana, harmonia a varhany v Hradci Králové.
Úvodní článek K. P. věnorán jest památce vzorného
kněze, obětavého lidumila a nadšeného vlastence P.
Bedřicha Landrocka, bývalého děkana Jaroměřského,
vynikajícího znalce a přítele školství i hudebního
umění, který zemřel v Kuksu 1804, Číslo obsahuje
Proeludinm od R Landrocka, pak různé praktické

pokyny ohledně vad, předností i koupě budebních nástrojů.

Leopold Hilsmer před porotou pi
seekeom. O odsonzeném Leopoldovi Hilenerovi ne
směli jeme ničeho pváti a mnobých zaslaných dopisů
nebylo nám lze z příčin konfiskačních uveřejniti. Ve
čtvrtek ráno byl Leopold Hilsner z vazby u krajské
ho souda v Katné Hoředodán četnictvem do vazby
c. k. krajského soado v Píska. Již o 4. hodině ranní
onoho dne vyšel ze vrat katnohorského sondu zvlášt
ní průvod. V prostřed, ruce v předu řetízkem sváza
né, měkký klobouk do čela naražený, del Hilener, po
každé jeho straně jeden četník s nt sszeným bodákem
a v piklhaubnách. Průvod se však nedal na nádraží
kotnoborské, kde by byl mobl spůsobiti poplach lidu,
nýbrž zaměřil po silnici k Sedlci, kamž přibyl za ma
lé půl hodinky. Zde však masil ještě přes hodinu če
kat. Teprve o 0. hod. 39 min. vsedli četníci 8 deli
krentem do vlaku k Jihlavě, odkud pak nastonpena
další ceeta českomoravskou transversálkou do Písku,
kam se přibylo o 2. hod. odpol. Jak známo byl roz
sudek c. k. krajského soudu v Kutné Hoře, kterým
byl Leopold Hilsner jednohlasně k smrti provazem
odeouzen pro zavraždění Anežky Hrůzové, od nejv.
kasačního sonda ve Vídni zrušen. Nový proces Hilene=
rův počne tedy 11. července před porotou píseckou.
Obhájci Hilenera dra Aaředníčkovi doračenobylo roz
hodnotí nejvyššího kasačního voudu a důvody, ze
kterých kasační sond o polenské vraždě rozhodl. Do
brozdání pražské lékařské fakulty odporuje žalobě,
jakož i dobrozdání místních lékařů a soadních znal
v těchto věcech: Podla dobrozdání lékařské fakally
mobl býti čin spáchán i osobou jedinou a nikoli dle
žaloby několika osobami. Dále praví lékařská fakulta,
že strangalační rýha mohla býti způsobena také po
smrti Anežky Hrůzové a mrtvola odvlečena pak na
jiné místo pomocí provazu. Lékařská faka!ta praví,
že není možno tvrditi, že v mrtvole a okolí nebylo
nalezeno dostatek krve. Naopak, krev nalezená na ša
tech, v těle a na místě činu vyrovná 8e 0 do množ
ství úplné ztrátě krve zavražděné Anežky Hrůzové.
O skvrnách na kalhotech Hilenera, o nichž prof. Reins=
berg a dr. Slavík tvrdili, že jsou od krve, praví fa
kolta, že jest to pouze možné, ale že to není
prokázáno. Na základě těchto odporů došel kasač
ní soud k přesvědčení, že porotrům byl předložen
material vo světle nesprávném a proto kasační soud
rozsudek zrušil. Dle dobrozdání podaných má se za
to, že vraždu tuto dlužno zařaditi mezi zločiny po
hlavní. Při procesu Hilsnerově jest jedna věc nápad
ná. V celé zprávě se neuvádí, že Hilsner se k zavraž
dění Anežky Hrůzové sám přiznal.

Jak kněží studující podporují. —
Mistodržitelství české vydalo VII.svazek seznamu na
dací pro studenty, jichž eprávu vede. Zajímavo jest
věděti, kolik na to katoličtí kněží přispěli. Seznam
pokročil až k r 1868. a tu seznáváme, že od XVIL
století až po r. 1868. kněží sami složili 1,120.009 zl.
—zajisté slušná, to suma výmluvný to svědek uocial
ního působení kněžatva. Die let řadí se sumy tyto
takto: od XVII. století — 1829 asi 822.000 zl, 183)
— 50 přes 60.000 zl., 1851 — 60 přes 166816 zl.,
1861 — 69 zl. 62.000 Ovšem nesmí se zapomenouti,
Že zde jscu vyčteny jen ony nadace, jichž správu mí
stodržitelství pražské vede. A co je nadací od kněží
založených, jich správa jiné korporace vedou? —Kuěží
připravili mimo to na sta nadaných hochů na studie
a vyžádali jim u známých obědy, večeře, podpory a
hodiny. Tak mnohý předák český děkaje nynější svou
stkvělon existenci vlasteneckému a obětavému knězi.

Ulev v návštěvě školy použilov minu
lém roce 75.555 dítek t. j. 55 procent zdítek, jež oa
úlevu mají právo (ve 13. a 14. roce vždy od 1. květ
na do 1. listopadu). Jsou to hlavně dítky venkovské,
jež úlev požívají, buď aby pásly (jsouf ješté takové
obce, které nemají ani obec. pastýře:, chovaly neb na
polích za mzda pracovaly.

Abitarientům gymnaslí a realek.
Počátkem školního roka 1900/901 (21. září) obsadí se
v prvním ročníku Tereziánské vojenské akademie šest
zcela bezplatných míst pro c. k. zemskou obrana. O
místa ta mohou se ucházeti rakouští státní občané,
kteří absolvovali rakouskou střední školo, nejsou od
vedeni. a složí přijímací zkoušku; přijatí uchazeči jsou
osvobozeni od placení školného. Žádosti sluší zaslati
přímo c. k. ministerstvu zemské obrany nejdéle do 30.
června. Bliždí zpráva o dokladech lze zvěuěti v úfed
ních hodicách ve zdejší výpravně zdejšího okresního
hejtmanství.

Ferialní výlet studujících českých
středních škol na Moravu u do Haliče
jest již počtem přihlášených účastníků zajištěn. Pro
gram skvostného výleta rozšířen o pochod z Frenštátu
přes Radhošť — přes pastevny — do Rožnova. Mimo
stadujících a pp. professorů přihlášeno přes 100 osob
širší veřejnosti. Studující, pro něž vydán bude zvláštní
výletní řád, podřízeni budou vedení p. Ant. Trnky c.
k. gymn. prof. v Jičíně. Některé dráhy poskytly stu
dujícím a doprovázejícím je pp. professorům snížení
jízdného. Příštího měsíce obdrží všickni přihlášení po
řádky výletní e příslašnýmí pokyny, které zároveň
badou odpovědí mu různé dotazy. Kdo z přihlášených
účastníků neudal, na kterém nejbližším nádraží do
vlaku vsedne a na kterém nádraží tratě Praha — Olo
mouc — Přerov — Mor. Ostrava ku výletníkům se
přidruží, nechť tak dodatečně učiní. O všechno možné
pohodlí a výhody pro účastníky, jakož i o ubytování
těch účastníků, kteří před odjezdem vlaku výletního
z jižních, západních a severních Čech v Praze se sej
dou, v případě kde o to výslovné žádáno, bude posta
ráno. Dálší přihlášky ku projevené žádosti ješté jen
krátkou doba přijímá p. Emerich Podstránecký na Kr.
Vinohradech. Při přihlášce musí příspěvek správní 1
sl. složen býti. Na odpověď vyžaduje se známka.

Výlet do Paříže. Pořádek výletní společ
nosti, která dne 12. srpna pod vedením p. Umericha
Podstráneckého na Kr. Vinohradech z Prahy ku náv
štěvě světové výstavy v Paříži odjede změněnavýhodně
v tom směru, ža snolečnost na cestě zpáteční mavštiví
také vodopády Šafhůzské, Bodamské jezero atd.
čímž program výletní etáví se zajímavějším. Jinak
svobodno každému přihlášenému účastníku jízda zpá
teční libovolně si voliti. Rozpočtený celkový náklad



výletní per 180 zl. na 14dní směnou toato se uikterak
nemění. Přihlášky s příspěvkem správním pr6 sl. při
jímá pořadatel p. Emerich Podelránecký ještě jen do
once května t. r. Na odpověď vyžaduje se snámka,

Pivní krejear v Hradel Králové byl
zvýšen z 71 kr. na 1 zl. GO kr. z 1 hektolitru. Ná
sledkem toho zdražili páni bostinětí pivo a prodávají
od 16. května 1 litr obyčejného přes alisi za 28 ha
léřů a v místnosti za 30 haléřů; 1 litr plzeňského
ského ve prodává přes ulici za 48 kr., v místnostech
sa 6O haléřů. Prot: zdražení piva o 1 heléř us půl
litra brozila v Králové Hradci vypoknouti všeobecná
obstrukce pijáků, Jako nespokojeni Římané za Men=
penia Aggrippy chystali se Hradečtí pijácí putovati
a píti pěnivé pivečko jen na Hrázce, na Brně, na
Mýtě, na Úpici, bydžovské a Zebišů, monarchisté
chtěli jen ke králi Jiřímu a repoblikání chystali se
za moře až do Cbicaga. Leč déšť zmařil obstrukci,
Pana Kadečku, Morávka, Košťála, Holáska, Urnera,
Šarfa, Javůrka, Macáka a Bařtipáua atd. obstrukce
nesvrbla, ale pije dražší pivo v bázní boží dále a na
nejvýš dělala ostrou oposici u Kašparů, kde vytočili
skoro 4 hektolitry, prudávajíce vůllitr po 6 krejcarů,
V neděli provede náš Emanus F'ialas Agrippa tichou
nanifestaci k Jettmarům, kde se bade manifestačně
pít. Naši předkové k vůli privilegovanému vaření a
zdražování piva bouřili, přivedlí to s obstrukcí až na
šibenici nebo na Špalek, ale dnes tak krvelační ne
jsme a místo krvi bombáme pivečko spokojené dále,
byť by nám je třeba i Kórber opět o korenku neb
dvě zdražil. Kdo pak by také k vůli zdražení piva
trpěl žíseň.

Zvýšení ceny mléka. Krutá tíseň ve
které veškeré rolnictvo se nachází, donutila nás k tomu,
Že sešli jsme se dne 6. května 1900 na schůzi v Dou
dlebách a tam porokovavše o emutném stava svém,
ueneeli a zavázali jeme se Čestným slovem zvýšiti ceny
mléka o 4 h na litru, cenu pak smetany o 16 h na
litru. Zvýšení ono nastati má a nastalo dnem 16.
května 1900 i žádáme Vás, byste nejen sám k usne
Bení našemu přistoupil, ale vlivem svým přičinil se o
to, aby v obci Vaší nebylo jediného člověka mléko

práávajícího, který by k usnesení tomato nepřistonpil.důvodňovati Vám tento krok náš myslíme že netřeba,
nebo zoufalé přímo poměry naše nuti nás ku akci své
pomocné, ku akci sebe obranné, že uznána jest plně
nutnost tohoto zvýšení cen, toho dokladem budiž Vám,
de všichni p. zástupci velkostatků (jak Kosteleckého
tak i Častolovického, Rychnovského a Doudlebskéhbo)
jakož i zástupci třiceti obcí okolních na usnesení toto
přistoupili a čestným slovem ku dodržení jeho se za
vázali. Rolníci na Chrudimsku zvýšili ceny mléka pře
kupníkům na 7, v městě pak na 9 kr. za 1 litr. Na
Budějovicku prodávají rolníci mléko překupníkům za
8, v městě za 10 kr. Zemědělci.

Združení českých zemědělců pro
království ké svolává na den 24.květnao

2. hod. odpol. manifestační schůzi rolnictva do míst
nosti hospododářské besedy v hostinci pana Frant.
Procházky ve Vosicích. Pořad: 1. Zahájení schůze.
2. „O národohospodářské situaci vůbec a významu
obilních skladišť a daní gruntovní.“ Promlusí místopř.
českých zemědělců, zem. posl. pan K. Prášek, rolník
z Řivna. 3. Rozhovor. 4. Volné návrhy. Bratří rolníci!
Jest na Vás, abyste hojným účastenstvím nyní důrazně
osvědčili nejen svoji nespokojenost se stálým přetěžo
váním nás, nýbrž i manifestovali pro požadavky spra
vedlivé, k jichž rozřešení rozhodující činitelé dosud
nepřikročili proto, že nedovedli jsme jich jednomyslně
a důrazně tlomočiti. Z výboru „Sdrnžení českých ze
mědělců pro království České,“

Květnový sníh padal vhoráchv Čecháchi
na Moravě ze soboty na neděli a místy i v noci na úte
rek. Svatojanské poutě v Praze, Kyšperku byly letos
slabé a živnostníci naříkají, že přišli o veliký výdé
lek. Na den sv. Jana bylo v celých Čechách deštivo
a sychravo; aneroid však stoupal a ve čtvrtek na
stalo jakósi vyjasnění, ačkoliv se mraky po obloze
prohánějí.

Obrázky = mizicí Prahy. NaxreslilJ.
Čermák. (Modré knihovny č. 52.) Zajímavých a pou
tavých těchto několik črt pobaví čtenáře a zavádí ho
ve pražský život před čtvrt stoletím. Knížka tato ná
leží mezi nejpozorahodnější na letošním literárním trhu.

Slovanská otázka na Rasi. Slovanský
dobročinný spolek v Petrohradě přijal změnu stanov.
V 1. paragrafa se ustanovuje, že slovanský dobročinný
spolek má za účel pěstovati slovanskou vzájemnost
a duchovní jednotu-Slovanů. Bez svolení ruské vlády
se změna taková ve stanovách státi nemůže. Což

chtěli Mk nárnkykde dosud ruská vláda drželaalovane obročinný spolek na uzd i
Bedla ý spo č, odpověděti

© resignaci J. J. knížete Jiří «
Lobkovice napovídají něco Národní a Radikální
Listy. Nejvyší zemský maršálek prý chce na svou
hodnost resignovati. Kdyby zpráva tato měla býti

pravdivou, pak jest odůvodněna důměnka, že vládaórbrova chce učiniti nejv. zem. maršálkem v Krá
lovatví Českém knížete Maxe Egona Fůrstenberga,
důvěrníka císaře Viléma. Je pravda, že o většině na
českém sněmu rozhoduje asi 40 blasů pochybných
drobných, zejména pro lužených šlechtických velko
statkářů, Že by však byl v Čecbách možným nový
chabrus a na sněmu německá majorita jako za Car
losa a Adolfa z Auersperpů, to se nám přece nezdá
býti možné.

V Cheemi pochovánbyl v neděli ředitel tam
ních škol, p. Fr, Novák za velkého účastenství uči
telstva i lidu,

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Jeho Excellence pan brabě František Thun z Hohen
steinu, c. k. předseda ministerstva v. v. zaslal spolko
pro vystavění nového spolku v Náchodě příspěvek
50 K, pí. braběnka Zděnka ze Žerotína 10 K, paní
baronka Pateani ve Vídni 5 K, pí. baronka Antonie

Sponsová v Brně 4 K, vudp. P. Musjl, děkan a ka
novník v Hradci Král. 10 K, pan Kčubman Asem
ve Svétlé 10 K 52b, P. Norbert Schachinger v Schldglu
10 K, avěčnělý arcibiskup Morawski ve Lvově 10 K,
klášter Emauzský v Prase 10 K, p. Václav Třebický,
pokladník v Jindřichově Hradci 20 K. Šlechetným
dárcům vzdává vřelé díky spolek pro vystavení no
vého farního chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě.

Jak získávají Hilemorovci mové
svědky, aby mluvili čistom pravdu a nie
mež pravdu. Zvámý pomshač profeseora dra. Ma
saryko, dr. Bulova, lékař původu židovského v Kar
líně, pvslel starostovi v Malé Vóžníci dopis toboto
znění: „Ctěný panel V příloze Vám zasílám spicek,
v němž všeobecně snamá pravda (!) a Polenském
soutném případa od neznámého (?!) opinovatele wlo
šena just (1) Předpokládám, že ve své duši bereto
účast na smutkn, jenž od hanebných pletichářů na
veškeré poctivé a pravdomlavné lidi (I) uvalen jest,
Přichásím s prosbou, byste svůj vliv vymalošil na
objevení pravdy. Mezi těmi, kteří pravdu z osobního
pozorování znají, nachází se též pan Jan Mišinger,
hajný a jeho rodina. Račte mu představiti, se leš
jest porašená (') ať jiš svědkové mluví pravdu
nebo js samičují. (|) Nikdy nebude jiš Aneškapro
hlášená sa světici (ač to bylo bodné a milé děvče),
nikdy nebude z Polné poutnické risto (|, sůstane
jem hanbou pokryté a uškodí vlasti, nebadeli cti
hodné obecenstvu Věžnické pravdu mluvit. Pravda
přijde i soudně na jevo, dříve neb později, a žádný
občánek neb občanka Věžnické nebadou míti o tom

záslobu, Je v tom processu také dobrýkus vydírač
ství. Ačkoliv nejsem židem (?!) vím předce, že zlo
myslné časopisy tvrdili všeobecný omyl, jakoby ži
dovstvo mělo ke svým účelům uložená miliony. Opak
je pravda. Smrdí grošem (Židi? Pozn.) Nikdy ne
zokládali židé fondy jako jiné církve, ty by se jím
byli pobrali, Jen nutné mezi sebou sesbírají, čeho jest
vatuá potřeba. Však víme všecky, kolik se na sbírky
dává. Je sakásáno svědkům něco slibovat. Nemohu
také šádnému nic slíbit. Tolik ale se savasuji, še
kašdému, kdož k tomu bude napomocen, by pravda
soudně sjištěná byla, budu napomocen v hájeníse
proti slomyslníkům (ti jsou bezmocni a zalezon) a
Še se všemošně 0 to postarám, by fedrovám byl
v šívobytí.Doufám, že seženu dcerám na věno
a synům na studie neb vstup do života.
(Tučně tištěné ja v rukopise přetrženo, ale čítelno.)
Pozu. red.) Konám povinnost muše a bojovníka
proti hanobitelům lidskosti u každého náboženství.
V dokonalé úctě Dr. J. Bulova, praktický lékař.
V Karlíně, dne 28. dubna 1900.“ — Když nám
náš p. dopisovatel liga + 16 poslal tento dopis se
svou omáčkou, myslili jsme, že dopis je mystifikací,
neboť nechtěli jsme věřit, že by doktor mediciny do
ved] napsati tak hloupý a zároveň drzý dopis. V „Ča
su“ ze dne 16. května se však dr. Bulova k tomato
dopisu zná. Dopis obsahoval prý nezávazné ujištění
jeho vděku pro případ, že by ten který svědek chtěl
vykročiti ze svého mlčení. List prý nebyl adressován
na žádného svědka, nýbrž ua muže neúčastoěného.
Ale i „takovýto slib“ zdál prý se mu býti nemíst
ným a škrtoul prý bo úplně nečitelně. Nechtěl prý
ten list zničit, protože během několika neděl napsal
několik set dopisů do všech končin civilisovaného světa.
Z roky adresáta prý se dostal však dopis do ruky
člověka masaného všemi mastémí, který ví, jak škrt
nuté věci sa čtou. Dr. Bulova se vymlouvá stejně
bloupě, jako drze napadá lidi, kteří škrtnutou větu
četli. Z dopisů dra. Bulova vysvítá, že podobných do
pisů psal více; psal jo ovšemv úmyslu, aby lidé mající
na hejného Mišingraa jiné občany v obci ueb v okresu
vliv, tohoto ve prospěch pravdy čisté, t. j. Hilsnera,
použili.Za použití svého vlivu k vyznání

pravdy netřeba závazně neb nezávazně sliovati dcerám věno a synům podpory na
studie neb pro vstup do života, t.j. pro
zařízení své existence, domácnosti atd. Mu
sarykův a Herbenův „Čas“ čin dra Bulova bájí. Dou
fáme, že c. k. státní návladnictví dopis dra Bulova
zaalaný starostovi v Malé Věžnici pojme tak, jako ho
pojímejí jiní neb výmlavy js0u mazané. Nám so
o Hilsnera nejedné, ale o pravdu čistou a o té pro
mlaví c. k. krajský soud v Písku a páni porotci!

Zvěsti z východních Čech.
Z Chrasti. Radosti září oči dítek, kdyžotec

jejich se vrací z práce k domovu — a s takovou ra
dostí vítalo naše město svého otce, arcipastýře, když
v namahevých pracech svých apoštolských zavítal do
svého letního sídla, aby zde udílel svátost sv. biřmo
vání. Ač J. B. M. jest u nás dumorem, přececelá
farní osada nedala si ujíti příležitost, by ukázala, že
ctí, miluje svého vrchního pastýře, že cítí s ním a
že srdce všech jiš dávno k něma lásku chová. Kdož
by nemiloval tobo, jenš brání naše statky nejdražší:
víra i řeč sv. Václava. Mají-li Jihoslorané evého
Strossmayera, my máme avého ne menšího Brynycha.
O 4 hod. odp. dne 12. t. m.vyjel výkvět rolníků okol

ních na ozdob. koníchpoč vedením p. J. Motyčky,statkáře z Rosic vstříc J. B. M. až na branice farno
ati, kde švarní banderisté uvítali J. B. M. (mluvčím

byl P J. Kratochvíl, mlynář s Coacholic, který uvítal J. M. vlasteneckou řečí) a tvořili čestný průvod.
Byl to krásný pohled na uvědomělé rolníky na crále
lajících ořích. U města na Horecké ulici postavena
vkusná brána, ozdobena prapory, znakem města s ná
pisem: „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně“. O
půl. 5. hod. veřadilo se žactvo všech škol místních i

Fřifařenýchvedeno svými pp. učiteli a všecky spolky
mnfstní i venkovské: sbory dobrovolných hasičů s
Chrasti, Horky, Podlašic, Rosic, Synčan, tok, spo

lek vojenských vysloužilců sproporem a hudbou, L,IL, Hl. spolek živnostenský z Chrasti, živnostenský
spolek z Rosic,dámeký spěvácký spolek Lodmila a

katolická jednota s Chrasti. Průvod takto pořádaný,jejš uzavírala slavná městská rada v plném počtu,
všecka zastapitelstva obcí přifařených,okresní staro
ste p. Dysmae, patronátní komisařFr. Novotný, vše

cko úřednictvo lesní i hospodářské, všecky koaporace,odebral se k slavnostní bráně, kde čekal na příjezd
českého apoštola. Po 5. hod. zastavil povos J. B. M.
u slavnostní brány, kde náměstek starosty města p.
MDr. K. Schměger uvítal J. M. nejen k posvátným
úkonům, ale ubezpečil jej též o lásce obyvatelstva

točková přednesla následující uvítání:

Vaše Biskapská Milosti! Nejdůstojnějí Panel

Ó požehnaný, který k nám jde v jménu Páně!
tak voláme my, dítky milující, k Tobě,
jenž neseš štít nám víry naší ku obraně,
a milost Boží za zbraň proti světa zlobě,

A srdce všech dnes díků tlakou ve sousraka,
a v citů chvění voláme my v zanicení:
Ó vztáhni na nás, otče, žehnající raka
ať milost Páně slabost naší v sílu smění!

My víme, — těžký boj že, jímž nás vedeš kcíli,
že páče o nás v skráň Tvoučasto trny vráží,
že za nás trpět, strádat hotov v každé's chvíli,
že jako pastýř dobrý nad stádcem máš stráži.

A proto v důvěře jak k otci laskaváma
jdou v ústrety Ti věrné děti Tvoje,
kdy plný lásky čisté kráčíš k lidn svému,
jenž na cestu Ti stele věrná srdce svoje.

Za všecku péči, za všecku Tvou lásku, Pane,
at.nábradou je Tobě srdce lidn Tvého,
ať za To na Tvoupožehnanou hlavu kane
vědy milost Páně, neobsáhlá sláva Jehol

Obojím tímto oslovením byl nejdp. biskup mile
doiat. Na to nepřehledný průvod za hlahola zvonů
a hudby ubíral se k děkanskóma chrámo. Špalírem
žactva, spolků a banderistů žehnaje klečícíma lidu
přišel J. M. k hlavním dveřím chrámovým, kde uví
tán byl vikářem a děkanem J. Kobrem s přítomnými
duchovními. V chrámě naplněnéu do porledních míst
požehnal J. M. od květinami ozdobného oltáře zbož
ným zástapům a slovy apoštolskými povzbudil věří
cích, by věrni zůstali sv. víře, dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje. Na to špalírem od dveří chrámových krá
čel J. M. provázen hodnostáři do svého zámku. Město
ozdobené množstvím praporů bylo večer osvětleno až
do poslední chaloupky. V neděli o 7. hod. ráno vyšal
průvod biřmovanců vstříc J. M. k zámku a za zpěv

Íeně: „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ vrátil se s J.
. do chrámu, kde při mši sv.. ejíž blavní oddíly

ozoamovány střelbou, promluvil mistrovskou řeč na
slova av. evangelia: „Kam jdeš?“ o cíli člověka a
udělil sv. biřmování 750 dospělým biřmovancům. —
Dne 18. t. m. bude udíleti ev. biřmování školní mlá
deži. Všemohoucí Bůh žehnej kroky našeho velikého
biskupa|

Z Chrmdimi. Městská rada král. věnného
města v Chrudimi oznámila 11. května smutnou svčeť,
že v Chrudimi zemřel čestný měšťan pau Josef
Klimeš, který stál v čele obce po 28 let. Zvěčnělý
byl ozdobou úřadů samosprávných, byl vynikajícím
póvcem, hadebníkem a národním hospodářem. Hlubo
kou soustrasť nad úmrtím tak vynikajícího muže vy
slovili četné přední osobnosti našeho národa, zejména

J. M. nedp. biskup Edvard Jan Nep. Brno Slavnýpohřeb zvěčnělého purkmistra Klimeše, kterýbyl všdy
upřímným katolíkem a staročechem, konal se v neděli
odpoledne v Cbradimi za účasti hojných deputací měst
též z Hradce Král. V arciděkanském kostele vykonal
obřady církevní a promluvil úchratnou řeč bisk. vikář
z Mikalovic vldp. Tom.Střebský. Na hřbitově oslavili
zemřelého pp. dr. K. Havelka a dr. Pippich. Dra.
Riegna zastupoval při pohřbu jeho zeť, pan ředitel
V. Červinkas Malče. Zvěčnělému starostovi král. věn
ného měste Chrudimi budiž paměť nebynoací|

Ze Žehumě. Od 29. dubna do 1. květnako
nali zde vdpp. otcové redemptoristé z Praby sv. mis
sii se skvělým : spěchem, Farnfci ze Žehuně, hoto
vic, Dobšic, Libňovsi, Dománovic, dále ze Sán, Vo
láruy, Ohař, Opolan, Opočnice, Račao, Dloubopolska,
Běronic aoo i z Polních CLršic, z Podmok a Vrbice
přicházeli do útulného a vkusně upraveného koste
Měka sv. Gottharda. Tento byl zvláště o pouti pře
plněn. Hlavní oltář sv. Gottharda, kde trůní královna
Máje, ozdobily dívky ze Žehuně, Libňovsi, Dobále a
Choťovic za přispěni dp. kaplana. Posvěcení sv. kříže
dne 6 květne bylo manifestační katolickou slavností,
průvod mládeže školní, dražiček, duchovenstva, věří
cích byl velkolepý. Pánům missionářům Soukem. vi,
Fr. Schollerovi a Jandovi dány skvostny kytice, které
svými dcerami -Lidoškou a Mařsnkou opatřila choť
mlynáře, pana Václavíka, při čemž žákyně Mařenka
Malá proslovila krásnou řeč. Vdpp. missionářům ba
dík nebynoucí. Sv. svátosti přijalo asi 1300 věřících.

Z Chrudimi. Výbor spolku Chrudimský
Kneipp vyvíjel činnost trojím směrem. Především by
la zdenutnost udržeti agenduspolkovou v dobrém
choda. V té příčině konal výbor 7 schůzí na mnoze
s velmi obsáhlým programem; jednatel vypravil něco
přes 100 písemností. Nověk tomu účelu pořízen tisk
stanov, nové legitimační lístky a razítko. Hospodář
ství finanční vykazuje za rok hotově přijato 71304 K
vydáno 70469 K, tak že zbývá 635 K. Nessplacených
účtů máme asi za 92 Kor. Dále byla snaha výboru
šířiti se na venek, rozšířiti co možno nejvíce řady
členstva. K tomu cíli: a) sepsáno a rozevláno 9 ob
šírných dopisů na místní korporace samosprávné, pe
něžní ústavy a továrny s vyzváním, aby přistupovaly
za členy zakládající; b) požádán p. Kočí, majitel lá
sní, aby slovil pro naše členy na vatupném; c) dene
seno odebírati Časopisy a kniby prostřednictvím míst



ního knihkupce a pořizovat potřebné věci co možno
jen u členů; d) uveřejněn v „obou místních listech
inserát vyzývajícík přístapu za členy; e) vydáno svlášt
ní provolání a rozesláno po celém městě a několik
čísel i po venku, pokud zbyly; f) starali jsme se, aby
v místních listech často o spolku déla se zmínka, že
nejpřednější krahy ve městě projevily mnohem přátel
stější amýšlení ke snahám našim, neš jeme se kdy
mohli nadíti. Výrazem toho jest přistoupení spořitel
ny sa člena zakládajícího a dar obce 10 K. Podle
nových členů musíme souditi, že se porozumění pro
nás šíří ve všech vrstvách, zaznamenáváme úředníka,

rofesora, továrníka, řemeslníka i dělníka. V damských
Erazích jsou: však kořeny naše slabé. Celkem je 1
člen čestný, 1 zakládající a 75 činných. Ve třetím
eměru nesla se
je způsobů několik, všade byl však úhor a prostřed

ů k obdělání a osetí hrozně málo. Co bylo však mož
no vykonali jsme. Práce v tomto směru měla i vliv
na utváření se našich názorů a tu možno a nutno
doznati, še jeme se z úzského kneippianiemu vyma
nili. Proniklo u nás mocněji poznání důležitosti vědy
a zkušených odborníků; rozšířil se i náš obzor po
zdravotnictví veřejném a rázu eocialního. Při tom ne
přestáváme klásti důraz na přirozené prostředky 16
čebné. Nevidíme cíl evé práce však v léčení, nýbrž v
šíťení zájmu pro vědy přírodní a zdravotnické a větí
pení základních pouček vratvám co nejširším. V tomto
směru pracovali jsme takto: a) aby se přivodily nové
proudy v naše názory, +neseno odebírat dosavadní
počet časopisů „Přírodní lékař“ (60 ex.: a pro nové
členy odebírat nový časopis vnitřně mnohem lepší;
pečlivěji redigovaný „Příroda a život“. Členovéni je
mohou vyměňovati mezi sebou. b) Doplnéní knihovny
věnována péče, avšak vyzněla dost na prázdno. Jed
nak není prostředků, jednak není episů kloudných
na výběr a je li, nevíme o nich. V té věci je infor
mace veřejnosti prabídná, na Čěmž hodně viny nesou
zajisté i sami nakladatelé. Za peníze naložené chtěli
jeme pořídit jen něco cennějšího. Pořídili jsme: Zdra
votní slovník, Rada rodičům o mravní výchově dětí
se zřetelem na pohlaví, Lidové rozpravy lékařské,
Školní lékař. K toma přibyly z čítárny ročníky ode
bíraných časopisů. Je tedy pohyb v knihovně tento:
Bylo spisů 48, přibylo 7 a je 66. Knihovna byla pří
stupna členstva každý den; hostinský p. Hos vydal
proti legitimaci každému člena, co žádal; mimo to
meškal v místnosti spolkové každou středu mezi 6—7
hodinou večerní knibovník —Jaký výsledek toto opa
tření mělo, o tom myslíme, že bude lépe pro naše
členstvo pomlčet! c) Čítárna. Z počátku obmýšleli jemo
poříditi pro ni i německé časopisy, ale nemohli jsme
najíti mezi těmi, jež nám byli předloženy na ukázka
ani jediný, který by nám vyhovoval. Tak jsmo zůstali
jen při časopisech českých. K dosavadním Přírodní
lékař, Příroda a život, Český Kneipp přibrali jsme
ještě znamenité listy příbuzného směru „Zdraví“ Aa
„Časopis pro veřejné zdravotnictví“ a pak výborný

vyhonatecký list, jenž mívá hojně higienických článků „Zivot“. Poslední tří Časopisy považujeme za nej
cennější přírůstek, sami jeme jimi mnoho získali, mno
hý svůj názor sí zlepšili, své obzory rozšířili a my
slíme, že jsme nejen členstva, nýbrž i všemu svému
okolí, pokud duševně žijí a přispěli k témuž značně
život sledující. Stanovením druhého listu pro členstvo,
pak pořízením těchto časopisů pro čítárna a jmeno
vaných děl pro knihovna, myslíme, že jsme vyjádřili
své kredo s dostatek, Čítárna naše nmístěnu byla ve
veřejné, každéma přístupné čítárně a bezplatně oše
třována správou této veřejné instituce. Staré ročníky
se svazují a rozmnožují počet v knihovně. V příčině
knihovny a čítárny byly nám poskytnuty oběmu praž
skými epolky ochotně pokyny a vysvětlivky. d) Schů
ze a přednášky. V přednáškách mobli jeme podati
letos více než jiná léta. K vůli docílení jakéhos úspě
chu zřízen byl přednáškový odbor, v jehož čelo po
staven p. prof. Ruml s právem přibrati ei tolik členů,
kolik za dobré uzná. Přibral si jednatele a knihov
níka. Dosud bylo možno uspořádati toliko dvě před
nášky a sice přednášel p. prof. Ruml 17. prosince 1899
velmi četnému auditoru „o souchotinách a přirozeném
léčení a žítí“ a dne 25. února řid. p. Eckert „o po
travinách“. Obě přednášky byly velmi pěkné, velmi
zajímavé. Akce přednášková ukončena není, během
doby získáno několik uil, které se ožkázaly na dobu

ozdější, avšak slib splní; mezi nimi jsou gradnovaní
ékaři. Také cizí přednášeče lze získati. Pro příští do

by je půda k přednáškám dosti připravena. Nemožno
nezaznamenat, že mezi poslachači přednášek členové
spolku bývají zastoupeny nejmenším procentem. Vedle
přednášek pořádány dva večery s předčítáním a roz
hovorem, dne 15. ledna a 5. února 1900. Návštěva
těchto byle slabší, obmezena skoro jen na členy. Vy
brány z odebíraných časopisů (nejvíce ze Zdraví) jed
notlivé zajímavé partie, ty přečtěny a o nich i po
dobném hovořeno. Výsledek rozhovorů těch byly tři
resoluce; dvě k obci zdejší za zavedení hygienických
opatření: 1.) v holírnách, 2.) na trhu týdenním, 3.) u
prodejů a výrobců potravin; třetí snažila ee za tím
vyvolati vědecky odborné rozluštění zdravotní stránky
smekání. Teprve pak může vésti k další akci snesené.
Večery tyto jsou důležitým způsobem výchovy člen
stva a okolí a jsou možny vždycky i bez přednášečů,
o něž největší nouze. I bude třeba věnovati jim péči
všemožnou tím větší, že nahradí i zábavy, bez nichž
se dnes spolek nedá ani myslit. Z přednášek a večír
ků může vzejít co největší lidstvu prospěch, získají-li
si dělné třídy bez rozdíla politické barvy. Ty by za

oempečy návštěvu, ty přijmou každé poučení vděčně,
u ovedou je vtělit ve skutek. Přednáška, jež mělaema dělnictva blízké, byla navštívenu co nejčetněji.
Jiným způsobem jsme pro vaitřní sblížení a sesflení
nepracovali. Pro zábavy je zde spolků hojnost a my
nechceme tvořit nějakou do světa odloučenou kastů
lidi, abychom se mobli pobaviti i na zábavě jiných
pořádané.

Ze Seče. Dne 13. května zavítal k nám J.
B. M. na svó apoštolské cestě, aby svátost biřmování
uděloval. Uvítání bylo akvělé a srdečné. Na hranice
okresu — přijížděl ndp. biskup z Čáslavská — vy
jely vetřío tři kočáry se členy okresního výboru na
sevrchakého a členové zastupitelstva města s bande
riem. Příchod ohlášen střelbou = hmoždířů. Před

radnicí postavena pěkná slávobrána, ozdobena pra

pory a nápisy, kde očekávalo J. B. M. dnchovenstvo,c. k. okresní soudce z Nasavrch panJ. Formánek,
fiditel velkostatku Slatinany pan L.Heřmanovský,
vrchní lesmistr téhoš velkostatku pan J. Freigang
s panem lesním kontrolorem V. Šalcem, místní hasiči
se svým velitelem p. J. Létem, spolek živnostníků
s p. J. Žemličkou v čele, a školní mládež školy v
Seči a Kraskova ae arými pp. učiteli. Za hlaholn
zvonů a střelby přijel ndp. biskap ku bráně, kdež
jménem osady farní vítán byl místním duchovním
správcem, pak panem vojtovním komisařem Heřma
novským, za J. J. kofžete pána © Auersperku, načež
uvítala jménem biřrovanců ndp. biskupa drůžička
Mare Donátova zvučným hlasem, podavší mu vkus
nou kytici. Pak promlnvil k ndp. biskupu pan okr.
starosta nasavrchský a purkmistr sečeký Antonín
Hájek ulova srdečna: Zpráva o příchodu V. B. M.
rozjářila mysl veškerého obyvatelstva radosti, spatřiti
svého velepastýře; mně pak se dostalo té cti, jménem
zsstapitelstva obecního V. B. M. avítati. Konám tato
milou povinnost = dětinnoa radostí, vítám V. B. M.
co nejsrdečnějí a to tím více, an jsem přesvědčen, že
vítám uašeho miloraného Velepastýře, v jehož nitru
bije srdce české, pro národ srdce oddané, s tím uji
štěním, že zavítá mezi kolaturníky zbožné, církvi av.
oddané. Prosím Všemohoucího Boha, by žehnal každý
krok V. B. M. ku blahu a rozkvětu naši sv. církve.
Jelikož návštěva V. B. M. děje se v době národa če
skému nepříznivé, kde jeme přesvědčení, že se jemu
odnikud nedostává podpory, vznáším k V. B. M.
prosbu: Račte dobrotivě ve svých nejoddanějších mod
litbách prositi Všemohoucího Boha, by poskytl po
mocí nejvyšší národa českému, aby dosáhl v brzku
práv jemu přináležejících, abychom se dočkali onoho
radostného okamžiku, by korana česká, koruna 8v.
václavská zdobila hlava nejjasnějšího císaře a krále
našeho. J. B. M. dojat, děkoval panu starostovi s uji
štěním, že neopomene prositi Pána Boha za vyplnění
přání celého národa českého. Po tom uvítán byl ndp
biskup velitelem basičů sečských p. J. Látem. Po té
hnal se průvod k faraímu doma, kde očekávali J. B.
M. pan c k místodržitelský rada Šafařík z Chradimi
s panem c. k. okresním školním inspektorem chru
dimským Vepřekem. Teď teprvé bral ee průvod do
chrámu Páně. Při vchodu zavznělo slavné „ecce 8a
cerdos“ a po evangeliam vystoupil ndp. biskap na
kazatelnu. Kázaním svým uchvátil ndp. biskap lid,
který do posledního místečka náš milý na oslavu pa
desátiletého jubilea císařského překrásně vymalovaný
chrám naplnil. Po kázaní byla zkouška dítek ze sv.
náboženství. Dítky bez bázně odpovídaly a bylo milé
podivání jak láskyplně si J. B. M. počínal s maličký
mi a mnohé oko matky přítomné, zarosilo se. Načež
bylo sv. biřmování 360 biřmovanců ve vzorném po
řádku. Též překrásné bylo napomenutí, jež dostalo
se biřmovancům. Po tém rozcbázely se zástupy 8e
srdcem radostným a ubírali se posilnění u víře do
domova evého. Trvalá úcta a láska k J. B. M. nevy
mizí ze ardcí farníků zdejších, neb všichni volají:
Bůh síliž našeho milovaného velepastýře ve velebném
povolání jeho.

Z porotní síně AntonínJan Suchar
dek založil oheň ve statku statkáře pana Jos.
Šolce v Městci u Opočna. Suchardek člověk po
touchlý a potměšilý přiznal se k činu své ženě.
Později a u soudu však zapíral. Chtěl prý jen
roztroušené peníze sebrat, posvítil si na ně sirkou
a tak prý nešťastně a nikoli ze zlého úmyslu
jeho p. Šolc vyhořel. Porotci jeho výmluvě uvě
řili a tak dostal jen pro neopatrnosť jednoměsíční
basu. — Dne 12. února zapálil Ant. Vanický,
špatné pověstí se těšící, kolnu pana Baudyse v
Týništi. Lidé uhasili na štěstí obeň v čas a Va
nický dostal jen 13 měsíců. — dne 11. a 12.
května byl před zdejší porotou Edvard Boš
z Hradce Králové pro zločin podvodu, protože
prý vylákal zboží, ačkoli nemohl. platiti. Byl
uznán za nevinna, Dne 14. května byli před po
rotouFrantišek a Františka Skalických
z Kyšperka, jichž rodinu stíhá různé neštěstí.
Manželé Skaličtí koupili r. 1865 od manželů Ma
tějkových hospodářství č. 1. v Pustinách 4 pol
nostmi. R. 1881 nemovitosti tyto prodali paní
hraběnce 2: Stubenbergů. "Tato se uvolila za
platit Matějkovým obnos 850 zl.; obnos 950 zl.
byl zadržen, až Skoličtí dají vymazati veškeré dlu
by na té živnosti zapsané, V letech 1873—1875
zemřeli manželé Matějkove v Uhrách; děti jich
František, Anna a Marie byly dědici, František a
Anna Matějka postoupili své podíly — patrně za
pár zlatých židovce Rose Kolbové v Uher. Skali
ce. — Roku 1882 uznali manželé Skaličtí, že jsou
Kolbové dlužní obnos, který připadal na Františ
ka a Annu Matějkovu g95 zl. a zavázali se jej
zaplatit, jakmile budou na živnosti výmazy pro
vedeny. Skaličtí obnos ten zaplatit nemohli ale
prý neň splatili až asi na 497 zl. 50 kr. Vlaste
necký advokát Dr. Gruss v Žamberku žaloval
jménem židovky Kolbové nicméně Skalické na
celý obnos 995 zl. i s úroky od 1. července 1888.
Židovka Kolbová a Dr. Gruss tvrdili přísežně,
že jsou Skaličtí dlužní celých gg5 zl. Skaličtí
odpřisáhli, že dle svého vědomí r. 1895 ve
svém bytě Kolbové před drem Grussem nepro
hlásili, že jsou jí dlužní 995 zl., že jí ten kapi
tál i s úroky zaplatí. Následkem toho židovka
Kolbová při vedenou drem Grussem ztratila a
utrpěla prý tak škodu 5.224 korun 40. haléřů.
Čítala si totiž dluh 995 zl, 5% úroky od r.
1888 per 547 zl., 59/, úroky z prodlení 134 zl.
70 kr., útraty sporu 272 zl. oB kr., další útraty
291 zl. 68 kr. a útraty svému zástupci 371. zl.
74 kr. Manželé Skaličtí byli proto žalováni, že
složili křivou přísahu. Svědek, p. duchodníz Kyš

perka Stehno svědčil, že r. 1895 Skaličtí obnos
995 zl. dlužní býti nemohli. Pan dr. Heller há
jil manžele Skalických skvěle a páni porotci proto
uznali manžele Skalických jednohlasně ne
vinnými. Výrok poroty vyvolal všeobecné uspo
kojení. — 17. května odsouzen Fr. Hejna na
15 měsíců do žaláře, protože 10. dubna v Jaro
měři zapálil.

(Zasláno.)

Časopisu„Osvěta Lidu“ v HradciKrálové,ku
článku „Pámi hostinští královéhradečtí“ v čísle 20.

ze dne 12. května (. r.

Následkem svýšení pivního krejcaru usmeslí se ho
stínštt královéhradečth, jak ani jinak býti nemohlo, cenu
piva svýšiti. Opatření toto savdalo příčinu redaktoru
„Osvěty Lidu“ AI. Hajnoví, aby nás bezdůvodné potýral.
V listě svém píše: „Pámí hostinští královéhradečti konali
tento čtortek schůsí, aby se uradilí, jaké opatření učiniti
vshledem ku zvýšené dávce z píva. Do pravdě řečeno,moc
si hluvy nelámalí a jednoduše otásku roshřešíli tím, še
se usnesli svýšiti cenu litru píva přes ulicí s 26 haléřů
na 25 haléřů a v místnostech s 28 hal na 30 hal. Slo
vem, svýšení dávky s piva odměstí má konsumující obe
censtvo, pivovar nesleváaní krejcaru a páni hostinští je
ště pří tom vyziskají “ Z toho mohlo by se soudíti, še ho
atínští samovolné příčiny nemajíce, na úkor konsumují
cího obecenstva jednali.

Proti besdůvodnému napadení tomuto nucení jsme
se ohradití a uvádíme následující: Zvýšení dávky s piva
zavedeno bylo na hrašení a amortisování výloh za pod
niky, které obch ku všeobecnému dobru provedeny byly,
následovně také jinak býti nemůže, než že všecky tiády
obyvatelstva na hražení výloh těch přispětí musí, a jsme
přesvědčení, de na to aní nikdo nepomyslil, še by to jen
a síce od velice malé části obyvatelstva žádáno býti mo
hlo. Kdo si u věcí této hlavy nelámal, byl patrné p. pt.
satel článku „Osvěty Lidu“ sám, nebo, kdyby dyl lépe 0
tom uvažoval, nebyl by nás tak besprávné napadl. Dále
píše, „povinnost naše přihlíželi ku dlahu celku a hájsti
sájmy všeho občanstoa nutí nás, abychom vyslovil sde
nesouhlas s tímto usnešením.“ K tomu odpovídáme: Ob
čanstvo královéhradecké nutnost tohoto opatření samo
usnalo a zajísté že sí aní nepřeje, aby časopisem„Osvěta
Lidu“ hájeno bylo. Zvláštní to hájení celku na jedné
straně jednotlivci, kteří dva neb tří litry piva denně
spotřebují, následovně mají dva neb tří krejcary denně
na potřeby, které obec ku jejích dobru a pohodlí zavedla,
přispětí, tí se must hójiti, ale hostinský jemuž prodej
piva takřka jediným prostředkem výživy jest a který,
kdyš jeden neb dva hektolitry piva denné vyčepuje, má
sledovné by o 80 neb 1 sl..60 kr. denně více platiti mu
ssl, to by bylo v pořádku.

„Ofelie, jdi do kláštera!“ Což pak hostinský do
toho celku nepatří? Mímo to pan pisatel neví, še ho
stinský všeobecné sdrašení denních potřeb tím více pocí
fuje, ponévadě jemu jako prostředek k vedení divností
jeho slouží. Dále praví: „Myslíme, še když by svýšili
Pouse cenu piva přes ulicí z 13 na 14 kr, že by vshle
dem k tomu, še jim pivovar jako výběrčí pivního krej
caru kašdý rok vyplácípřebytek,mohlícenupivavmíst
nostech nechatí nesvýšenou.“ K tomu podotýkáme, še cena
piva přes ulicí s cenou piva v místností hostinské vshle
dem na výlohy rešíjní, které a vydršováním těchto mást
nosti spojeny jsou, nedá se srovnati, pončvadějsou také
mnohé hostince, v mích] ae ani žádného píva přes ulice
neprodá. A co se toho přebytku s prvního krejcaru týče,
co prý nám pivovar rosdělá a který nám vyčítán jest,
ten jest tak nepatrný, že bychom těch 5 nebo U kr., které
na hektolitr případnou, snadno ošeleti mohli. Přebytky
tyto dostanou ale jem ti hostinětí, kteří královéhradecké
pivo prodávají. Hostinským, kteří plseňské a jiná píva
čepují, £ toho podělení vyjmutí jsou. Že by hostiněté při
tom tolik vysáskali, jak v článku „Osvěty Lídu« nám
vytýkáno jest, můžeme pana pisatele, aby s toho hlavy
bolení neměl, upokojití, še sisk, hledíme-lí ku strátě 7
neb 5 proc., s kterou se průměrné pří každém hektolitru
Piva počítati musí a s které ztráty se dávka s piva také
platí, budečíníti jemasi 12neb 13 krejcarů; ajaks res
ferátu velevářenéhop starosty města našeho, na schůsí
městského sastupitelstva dne 15. května každý sesnati
mohl, še ani s toho se asi dlouho těšili nebudeme, poně
vadě se slavná správa obce, aš toho třeba bude, původné
Pošadované výše pivního krejcaru na 3 koruny 40 haléřů
s jednoho hektolitru domáhati bude.

Toťjednou pro všdy naše odpověď

Hostinští Královéhradečtí.

KRKKKK
ME*>Vlastní výroba. JN

Strojní pletárna

Frant. Kroulíka, ž
Hradec Králové.

Velké náměstí, dům p. Hutly.

Výběrtrikotového a pleteného
ubeží: Jšgrových košil, kalhot, pun

čoch, ponozek, rukavic, živůtků atd.

Potřeby sokolské a cyklistské.

Š

| Tovární ceny. —

Podporujte domácí průmysl.



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

sochař a řezbář

v Nové Paco (Krkonoše)
doporačuje :e ku sho ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění eírkorníhos též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva | z kameue. — Starší
práci, aměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,'
pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškecou
Antonín Sucharda.

Antonin Sucharda,

2 ae“ “
. První sportovnízávod© Mov . , a
= Františka Jiráčka «
„= ve Vysokém Mýtě 5
a" nabízísvůjhojně zásobený sklad a
s kol amerických, téžpremier He. 8

8 lical a j. Ojetá kola od 40 K výše, .
" Cenybáječnělevné! >
. Opravy vyřizujise rychle a levně. “
a 8 veškerou úctou a

. FrantišekJiráček. “+ a" o

Ludvík Knepr
vedle záložny.

Do HradceKrálové a širšího okoli!

Frant. Hlávka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětlení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
aprávně vyřizuje. Dále se odporučoje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv
ních tlakostrojů a podobných prací.

Odporužuji též svůj hojně zásobený sklad
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k instalatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovují správně, levně a 8e zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za bojnou přízeň
ctěným obecenstvem mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě

František Hlávka,
klempíř a ivstalatér.

Ceny mírné.
Záclony. Opony (draperie). Žiněnky. Ď

i+
rTrTA

| ovn Sukon
jaro a léto.

Látky na převlečníky, obleky
(a dámeké žakety ve velikém

výběru doporučuje za nezvý-|
| Šené ceny

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny a podšivkami |

v Hradel Králové.
Zal. 1334.bPTTTTVTTTVT|
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JAN KALIS

VVacek,
„ závod
školkářský

v Pamět
níku

u Uhlumce

nabízí pro zima a jarůí vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pru živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Paučný cenník zdarma

C. k státní medai'í vyznamenaná

vyrábí a dodává
|

letun zárukou v dokonelé jakosti. | |
Hozpočty zdarnia. | |

O0OOOOOOO?

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní 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 oa splátky bez zvýšení cen! Ó

Ochrannáznánka:Kotva, »

ŘE LINIMENT.CAPSICI COMP©
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává se za výborné, bolesti utišu

:

4

|

Jil natirání; jest na skladěvevšechll.
:
1

4

ékárnách za 40 kr., 20 k. a
Všeobeoně oblíbený teate

domácí prostředek
žádej vždy jen v původních láhvích »
naší ochrannou známkou„kotvou“ j
z Rlchtrovy lókárny. Buď opatrný a
přijmi jen láhva s touto ochrannou
známkou za původní přípravku. 1

Ke IOAOVA ÉKÁTNL„U zák Jr v Praze, 3A rukoubahnu

Veliká „spora a důležité pro každého,

© Žádných šlí a řemenů vice! (S

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Zuamenité rozluštění otázky jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení úlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné sesonvání se šlí 8 rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále plímé, volné a
zdravé držení těla, jskož i vkusné padnutí kalhot a lze
jej vědy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž by
knofliku neb nějaké další úpravy bylo treba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody.

1 kos ku 1 kalbotám po obdržení 60 kr., 3 kusy zl. 1:606 kusů zl. 33— zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. S. ROVOTNÝ, Maršovice- Rukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochralné úsudky.

NIC
Ba$“ Humpvlecká-ji

SUKRDRA
a lodny.

Dámské lodny.
| Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ově: vlny v levných cenách do

poručaje

KAREL KOCIÁN,
soukénický a první zasílatejský závod

vwHumpolci.
Vroráy k nahlednuti franko.

FEKAR KKXKXYX

OOO0O000000000

Nejlepší prášek pro dobytek.
Barthelovo vápno ploní.
Rus. pat. Maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M. Barthel d Go. Videň, X
Keplerova ul.ce č. 41,

Popis zdarma.

0009000000000000
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 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 uberských továren 1 litr
po 80 až 1 zl. ve velkém prodává do Praby v
značném množství dováží, nemůše býti a není.
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cogaacu 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 sasýlají s: sdarma a franko.
OB Prodej jen za hotové beze srážky. — Při
odebrání v soudku nejméně 25 litrů sleva 15 procent.i

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu.
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené zašseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou 89 již svěcené ae stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků a dporočaje 8e tedy k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,.
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,.
tácků ua křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, pateuek atd. co nejvíce.



Zahájení od 7. května

až do konce září.

Sukna
kostelní a černé látky pro veledůst.
duchovenstvo ve velikém výběru

doporučuje za nejnižší ceny

V. J. ŠPALEK,
velkozávod

se sukny a podšívkami
Hradec Králové.

Založeno 1834.
Vzorky se na požádání ochotně ihned zašlou.

XXOOOODOOOGA

Dámské kolo
málo ojeté, jest levně

na prodej.
Bližší udělí

Antonín Hoza,
obchodník v kožich. —-Kukleny.

XXXXIXXIOOOOCXY

Prádlo

m

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ibmed.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočlyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

IE Portlanský cement,

Pražské hydraulické
a bilé Podolské vápno

v nejlevnějších cenách na celé vagonyi
v malém dodává

Královéhradecká továrna cementových
výrobků, strojní výroba rákosových dek

a stavební potřeby

Josef Manych
v Hradci Králové. =Plotiště.

Továrna a stálá výstava u nádraží pod
viaduktem.

Turistky
cyklistických potřeb,
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peoního skrážníka
obsadí se v obci Probluzi okres Nechanice,
s ročním služným 240 (dvě stě čtyřicet)
korun, dvoje ošacení, zdarma byt, sestáva
jící ze dvou světnic, půl stáje ke skládce
sena a podobné, chlév pro dobytek, část
zahrady, dílec louky, dílec pole a částečně
zdarma topivo. Nastoupiti možno dnem
1. června po případě 1 něco pozděj. Při
hlášky buďtež podány osobně s vysvěd
čením zachovalosti v ruce nejdéle do 1.
června u obecního úřadu v Probluzi.

Fr. Frydrych,
starosta v Probluzi

pošta Všestary.

Výbavy
pro nevěsty.

kravat, límců, manžet atd.
Bohatý výběr

dámských novotinek, nejjemnějších
sephyrů a cretonů stálobarevných.

kávových a jidelnich,
ručníků, kapesníků a £. d.

Malázkouškapřesvědčí.
Specielní obchod

klatovským prádlem.
Hradec Králové

"pouogoKyjaA"YsizAJE

X Stavební truhlářství.

ku jarní a letní saisoně svůj bobatě zásobený

odporučuje
sklad elegant



a 190
pro dámy

Veliké náměstí.

dodává pod 6-letou zárukou,

A.UbertEi. Sťo
ve Svitavech.

Křosin
též na splátky

UTAŠ, (ex offo)
40 kusů za 60 hal.

nabizi

Biskupská knihtiskárna,

ge et JEDNO
1 hod jízdy od želez. stanice Josefov-Jarvměř
v Čechách. Poštovnía telegrafní stanice v místě.

gp- Salsonaod 45. květnado15. září."W
Něobyčejne příznivě působící, železitou vodou při
pravované slatinné lázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga', elektrické lázně o dvon
komorách, korunní jodové solné koupele s boro

vého jehuší, léčení pítím, massage atd. Výborněosvěděené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáhlých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékařMed.dr. Jos. Peluněk s Prahy.
Bližší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

Solidní, rychlá a vzorná obsluha!

OUKNÁ
nepřekonatelné jakosti stálých ba

X

zrev, nejnovějších vzorů a bez zvý
©šení cen lze dostati pouze v mém. ; ; Ne
= prvním českém zasílatelském zá
9 vodě, o jichž trvání co důkaz
a podávám jedno z posledních mne ©

došlých uznání:

P. T.

Děkujiza laskavou nabídku,“
" musím však s politováním sdělitii, ©
řeže jsem posud šatstvem tou měrou ©
e zásoben, ze na delší dobu nemohu «
x pomýšleti na nové objednávky;'
vinu tohonesouVašelátky vý-a
©tečné jakosti, které nejsou
5takřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddaný

František Parti, správce školy
Kunratice.

Vzorkyn

Karel Richter,
velkoobchod suknem

Eradec Erálové.
Velectěné P T. obecenstvo

v místě a v okolí upozorňuji že
za příčinou zvětšení obchodnich
místností přesídlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměstí.

o"90124jemhe

——=Znloženo 1885. ——

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatlckých a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farnímúřa
dům co nejvřeleji odpornčiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakoš i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varbani
barmonií na požádání sdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

BO :

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvěu sný a Často vyznamenaný

: výrobní závod
ivšech kostelních paramentů.
=Cenníky, vzorky, i roucha botová na ukázku
= se na požádání franko zašlou.

u ar obe uo enydouou sdobor leo nBd odd jv OPĚHPEP dvu

Wva kolo.A
Praktická winěnálátka
pro pány na obleky.

Metr zl. 1.85.

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jekož
i bobatý výběr moderních
drubů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v míraých cenách

* se na požádání k nablédnotí
franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

P

JOSEF ŠTEPAN,

i

poTmTMM

NEPVĚN

MELOBOuooonorooooo

sávod pozlacovačský v Pardubicích
opravuje jakož 6 novď star:

oltáře, kazate)ny, všeho drahu sochy a veškeré do
oboru toho cí práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi lerných.

KARLA ADAMUE,
dodavatele na biskaprký kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové hodiny, městské jat
ky v Prase atd. odporučaje se k vyhotovení
všeho druhu věžních hodin se sárukou. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodín levná,

jakost výborná.

Za 14 haléřů
půlitr piva

dobře vyleželého, přímo od Čepu
(bez chladiče) dostanete u

Josefa Moudra,T
Porooooeoooooooo0o 000

FRANTIŠEK JIROUŠ,
sávod řezbářský a umělé trahláství

v Slatiňanech
doporačaje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sechy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothéckém a renatsančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bobatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. «mmm

900000000000000000
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A- Prvníčesnái
americká ová harmoniezaří

spocielněna pr kr

Rud. Pajkr Kspol.,
v Hradol Králové,

toho druhu v FRiakousku-hersku jediná.

BSlé z te
stavy evro, .
rylouděný důmyslnon konstrukol
americké soustavy še doporučuje
sám. Daleko levnější než-li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

' Cenaod60 sl. výše. —Na
NIM| splátkyod 4alatých.—Záruka

- © pětiletá. —Dlnstrorané cenníky
franko a zdarma.

. Pedálováharmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, škola, i ku cvičení.

O“



K ženské otázce.

Naše poměry národonospodářeké jsou vnynější době velice neutěšené. A dokud tyto
se nezlepší, nezlepší se ani naše politické po
měry, na něž opravdovost národního uvědo

měo! a národního majetku vždy měl velkývliv.
Za předmět své úvahy zvolil jsem otáz

ku ženskou. Většinaúvah týkala se socialní
a morální stránky ženské otázky, o finanční
stránce proneseny názory jen sporé. Tak se
mi zdá, jakoby se báli naši řečníci a spisova
telé uhoditi na tu pravou bolavou stránku žen
ské otázky, a to proto, poněvadě by muosila
začíti u sebe. Rádi tak káráme chyby cizí,
rádi poučujeme jiné, zapomínajíce, že sami
chybujeme — mnohem více. Nechceme viděti
chyby své, a musíme-li, rádi se všelijak omlou
váme. Tam kde pravdu slyšeti máme, zacpá
váme sobě uši, tam, kde hrabé poklesky na
oči se nám staví, nechceme viděti a o nápra
vě uvažovati.

Dnes nám n. př., abych již přišel k věci,
není lhostejno, že ženské plní úřadovny a ebo
ry učitelské, zkrátka, že ženy naše vytlačují
muže na úkor života rodinného. Podívejte 8e
do úřadoven při poště, telefonních centrálách,
do škol, do písáren, všude najdete ženské, ně
kde jen ženské. A proč? Ženské úřednice a

pracovnice mají Eednosk před mužskými, neoť pracují levněji. V. Štechpraví ženám ve
svó brožuře „Nejsme s vámi spokojeni“. Štech
ovi však odpovídá Procházkové ve spiska
„Ani my nejsme s vámi spokojeny“ těmito slo
vy: „Žeuský personál v řadách pracovníků
duševních rekratuje se převážnou většinou
z příslušnic úřednických kruhů, ze žen, které
chápajíse postavení samostatného ve
službě jen z nouze, poněvadžnemoboudo
síci závislého — sňatkem“. Kdo však
jest tím vinen, še se nemohou vdát dcery z
kruhů úřednických?

Odpoví se mi, jak mohu čekati, „muži“
proč si je nevezmou. Já však pravím, že ne
muži svobodní nějakou vinu nesou, uýbrž spí
še mnži ženatí a ženy vdané. A tu jsem do
spěl k jedná té bolavé stránce naší ženské

obásky.ak ze zpráv ústavů pro vzdělání učite
lek patrno, tvoří převážnou většinu žákyň dce
ry úředníků, ano i vysokých úředníků. Proč
jdon dcery těchto vysokých úředníků studovati
na učitelky? Dle slov Procházkové „jen z nou
ze“, poněvadž nemají vyhlídky na vdaní, po
strádajíce peněz. Příjmy pohltí vydání, mnohdy
ani příjmy nestačí. Proč nestačí příjmy? Ně
kdy stihnou úředníka různé nemoci a neštěstí,
stadoval snad na dluh, ničeho nepřiženil, má
moc dítek. Takový ovšem těžko dociloje finač
ní rovnováhy a tím méně zahospodaří. Často
se však může říci, že dobře placený úředaík
žije 8 rodinou nad svůj stav, že nehospodaří.
Někdy snad holduje muž kartám neb různým
choutkám a sportům; někdy a to bývá nejča
stěji neumí žena hospodařit a šetřit.

V četných rodinách salaristů jest zvykem,
že muž, když přinese peníze, dá je ženě, někdy
všechny do haléře, jindy si nechá pro sebe
něco na útratu, Žena má tedy peníze v ruce,
aby z nich kryla vydání spojená s vedením
domácnosti. Zaplatí nájem, zaplatí palivo, za
platí služce, u řezníka, u kupce, u mlékařky,
u hokynáře, u krupaře a obvyklé měsíční
splátky, a je po penězích. Když vše zaplatí,
nezbude jí buď nic neb málo neb ještě ostane
dložna. A proč? Bylo mnoho vydání ten mě
síc. Jak pak ae má něco zachovati?

Jedno naše pořekadlo praví: „Šat a stra
vu měj dle stavu“. Nemáme-li dělati dluhy,
musíme se jím říditi, ale rozu mně. Skrbli
ctví a mamon poškodily by naše socialuí po
měry. Co by dělali řemeslníci, umělci, učenci?
Jako tedy na jedné straně by přílišné šetření
bylo nemístné, tak na druhé straně jest ško
dlivé nezachování míry. „Všeho 8 měrou“.
Míra nutno zachovati jak v oděvu tak i ve
stravě v kašdém stavu. Co jest přes míru,
jest labužnictví a přepych — dva hrozuí škůd
cové blahobytu, klidu a Svornosti v rodině a
bídy v národě.

„Ani uvařit mu nedovedn“, stěžuje si že
na ženě do svého muže. „Neví sám, co by
chtěl. Přál by si každý den za těch pár grošů,
které mi na prvního dá, abych mu připravila
k obědu a k večeři kapouny, bažanty a Bůh
sám milý ví, co. Ani pečeně mu již nechutnají.
Nevím opravdu, co si mám počít. Někdy ani
spát nemohu, a na posteli přemýšlím, co bych
zítra sěla dělat k obědu“. Takové a podobné
stesky na zmlsanost mužů slýcháme dostiča
sto od svých žen. Koho pak by přitom nezí
skali proti muži? Každý rozumný a nepřed
pojatý musí s nimi souhlasiti. Muž labuž

ník stojí velmi mnoho.Při takovémmaži
nemůže žena šetřiti. Než tu neběží jen o tu
zmlsalost, o to labužniotví mužů. Horší jsou

Aoepodky v ohledu mravním pro rodinu, pro
Každému jest známo, že dětí jsou již po

vahou snadno náchylny mlsati. Jaké zhoubné
následky na otváření názorů živnostních způ
sobuje taková kuchyně u dítek? Z domu jsou
ce zvyklé dobře jísti a píti, chtí žíti v pozděj
ším životě ne-li lépe, tož uspoň právě tak
jako u rodičů. Nedovedoa si ničeho odepříti,
a mnaí-li, zlobí se na ten ničemný život, stá
vejí se pessimisty, hledí Škuredě na svět a
otravují evými názory své okolí. Mohou-li však
chontkám svým dále hověti, stupňují a zvyšují

ožadavky;, pokud prostředky stačí, neb pokud
e úvěr. Patrno, že příčiny jich neb slažné

nestačí, dělají dluhy, ty rostou, a konec je
tragický. Tu márne vysvětlení těch neudaných
příčin, proč synové neb dcery ze zámožných
neb vysoce postavených rodin se pro dluhy
střílejí neb otravují neprovdány žijíce v bídě
a nouzi z milodarů. Mnoho a mnoho by 8e dalo

povádati o následcích přílišného a nernírnéhoovění požívavosti,o vlivu na ducha ani
nemlavím. Příliš daleko by nás podobná úvaha
zavedla. A protož obratme se k tomu druhému
sla — k přepychu.

Je-li labužnictví a drahá kuchyně zlem
velkým, jest přepych horší škůdce blahobytu
a mravnosti.Co peněz, co zbytečných pe
něz vyhazojí naše ženy za Šaty a klobouky.
Žádá prý tak moda, žádá prý to mužovo po
stavení, aby žena neostala pozadu za ostatní
mi, zvláště na plesu a v divadle. „Jaký kroj,
tak se stroj“. Ale těch krojů, těch mod je to
lik, a tak brzy se mění, že až žasneme. Ně
která naše modní dáma musí míti hned ode
všeho, a kdyby snad každý měsíc moda se
měnila, musí býti vždy dle journalu. Jen na
še ženy nesou vinu, že se mody tak
brzy mění. Kdyby nechtěly hned vše míti,
co přinesoumodní listy, byli by vynalézatelé
střihů a novinek v modě aspoň v menších mě
stech nuceni se svými reformami nějaký čas
posečkati. Kdyby střih na sukni, na život, ju
pičku, kabát atd. se aspoň nejdřív za dva ro
ky měnil, co bychom měli peněz. Inu, řekne
se: „Co by tomu říkali krejčí, švadleny a mo
distky?“ Byli by také živi, pravím já, a možno
že lépe, než když mody tak často se mění;
neboť by pak neostávaly nemodní věci ve
skladech, a obchodníci by nemosili dělati úpad
ky, když by za přiměřenou cenu vše mohli
prodati. Damští a jiní krejčí by nepřicházeli
u parádnic 0 peníze.

A když jsem tak při té modě, nemohu
zamlčeči naším ženám výtku nevlastene
ctví. Na heslo„Svůj k svému“ úplně za
pomínajíce, opatřují se potřebami svýmiulidí
našemu národu nepřejících a nepřátelských,
nebo si vše objednají z ciziny, jako by u nás
řádně obslouženy nebyly.

Moda stojí mnoho peněz, a v některých
rodinách, aby byly dámy dle mody stále se
uskrovňoji na stravě aneb dělají se dluhy. Ale
kdyby to ostalo jen při těch dluzích. Horší
jsou zase mravní následky? Hádky, výčitky,
hněv doma před dětmi, podvádění a obelhá
vání mužů, še to tolik nestálo, nevraživost,
klepy a pomluvy na ulici a v jiných rodinách.
A o všem tom musí věděti děti, zvláště děv
čátka bývají horlivě zasvěcována do takových
domácích pletich. Někdy musí jíti takové děvče
lží na otce ve prospěch matky fintilky, jindy
má před otcem matce lež dosvědčiti, jindy
zase musí vyslechnouti matčino pomlouvání
některé rodiny právě jen proto, že mají tam
lepší šaty a p.

Z těchto řádek, myslím, že každý odpo
věď na hořejší dotaz vyčetl. Kdyby se neroz
házelo za stravu a Šaty mnoho zbytečných
peněz, měly by naše dcery z rodin úřednických
peníze, o kterých myslí Procházková, že jsou
příčinou vdání neb nevdání se.

Kdyby mladí mužové a zvláště úředníci
věděli, že slečinky bez peněz budou i po sňat
ku skromné, rozvážné, šetrné a hospodárné,
že dovedou i v menším bytě a bez drahých
služek sobě i mužičkovi milé a spokojené hní
zdečko připravit, tak mnobý neplešatý profes
8or a úředník by se oženil a ti plešatí mlá
denci by si dali také konečně říci. Ale většina
inladých mužů poučena zkušenostmi mnohých
kollegů, raději se nežení a myslí si: Nač se
dřít oa ženu a abad celé nové příbuzenstvo,
když mohu sám žíti spokojeně? Nu a tak při
jde pleš, Šediny, omrzelost, červený nos a mo
drý arch. A přece mnohý mohl býti v rodině
šťasten, kdyby se nebyl bálfintivých a neho
spodárných žen. Méně bohaté toilety a večeře
nebyly by od sňatku zaplašili počítající a vše
cko uvažující muže.

Uzavření nových celních a obchod.
Smaltv s evropskými a americkými státy, budí již
teď živý zájem ve všech kruzích interessovaných. Ra
kouské obchodní a živnostenské komory usnesly se
vypracovati společný návrh autonomního tarifu. Za tím

účelem převsaly jednotlivé komory referát o určitýchskapinách celního tarifa a budou připravovati všeobec
né ankety interenentů, jakož i návrh dobrého zdání,
který pak bude předmětem porady k účelu tomu zvláště
svolaného komitétu všech obchodních a živnostenských
komor. Pražská obchodní a živnostenská komora pře
vzala na bebe vypracovati z části samostatně, z části
ve spolku s jinými interesovanými komorami ceferát
o následujících celních skupinách, pokud se týče po
sicích: cukr, tučné oleje, pálené líhové nápoje, ocet,
barviva a třísloviny, gama a smůla, kaučuk a guta
perče, voskové plátno, železo a železné zboží, kovy a
zboží kovové, stroje a aparáty, železniční vozy, jisté
nástroje, chemické pomocné látky, chemické vyrobky
a zboží zápalné (vyjímaje zápalky). Vzhledem ku pro
jektovaným všeobecným anketám interesentů nebude
více pražská obchodní a živnostenská komora v konání
ústních anket interesentů, jaké z části již konsla, po
kračovati, žádá však opětně důtklivě, aby jí intere
senti jejího obvodu svá písmenadobrá zdání zaslali
nejdéle do 24. t. m. — V Uhrách pokusily se již před
rokem sestaviti všeobecný celní tarif se stanoviska
prospěchu uherského a v předpokladě celní rozluky.
Maďaři byli ve všem před námi a obchodní a celní
smlouvy rakousko-aherského mocnářství uzavírány vždy
z ohledu na potřeby Uher a nanejvýš bledělo se ještě
na prospěchy Vídně a českoněmeckých továrníků. Nová
Rolnická rada, zemědělské rady v Čechách a na Mo
ravě, různé zemědělské, průmyslové a obchodní korpo
race v zemích jiných pospíší si tentokrát, aby zájmy

po běí uzavírání nových celních a obchodních smluvjíly.
Výstavní hospodářský trh v Praze

konal se v uplynulých dnech za velice nepříznivé ne
hody v královské oboře. Výstava měla osm oddílů:

ospodářské stroje a nářadí, hospodářské zvířectvo
všeho drahu, mlékařská výstava, hospodářské výrobky
a potřeby, výstava potravin strojů a potřeb výrob
ních a konečně výstava drůbeže a psů. Hospodářská
výstava byla imposantní, obsahovala 846 čísel. Také
mlékařská výstava byla velice poučná a bohatá; obe
slalo ji 29 vystavovatelů, 29 mlékařských družstev
z Moravy a 16 ze Slezska. Dr. Jíří Zeman, vystavil
znázornění veškerého mlékařství, součástty mléka, zí
skání mléka, výrobu másla a sýrů, přípravu mléka
pro dítky, vzorky výrobků mlékárenských pro export
zámořský, moderní přípravky z mléka, plány mléká
ren pro denní spracování až 25,000 litrů mléka a
4000 I. smetany. Výstava dubytka různých plemen
vykazovala velmi pěkné exempláry. Velkostatkáři,ho
spodářští úředníci a rolníci navštívili výstava vzdor
časové nepohcdě velmi četně,

Z Říma. Z dopisů, které nás došly opozdě
né a jež proto jen ve výtahu podáváme, vyjímáme:
Doe 23. dubna shromáždili se poutníci, za přítomno
sti nejdůstojnějšího pana koížetearcibiskapa Skrden
ského, hraběte Františka Thuna a prince Karla
Schwarzenberga, v chrámě sv. apoštolů, pak po řeči
dra Krásla pomodlili se v chrámu Svatopeterském na
brobě sv. Petra a u oltáře sv. Václava, kdež zapěli
píseň sv. Václavskou. Drahého dne sloužil u sv. Petra
mši vsdp. dr. Krásl u oltáře, pod nímž odpočívá kníže
církevní hudby, Palestrina. Čechové zpívali ve vele
chrámě české písně. Nejvýznamnějším okamžikem, ano
směle možno říci, jedinou chvílí, na níž nezapomene
člověk do emrti, jest zajisté pro každého poutníku
římského audience, ve které může z blízka patřiti na
náměstka Spasitelova na zemi, av. Otce, Čeští poat
níci měli aupapeže Lva XIII. audienci dne 25. dubna.
Vyžádal ji a vedl také mladičký arcibiskup pražský
Lev svob, pun Skrbenský, Velikých zásluh jak o tuto
audienci, tak i vůbec o celou pouť zjednal si podobně
jako za pouti moravské opětně vicerektor české ko
leje, Moravan msgr. dr. Zapletal. Audience byla ve
12 hodina polední v kostele sv, Petra a bylo jí pří
tomno na 6000 osob, také poutníci francouzští, italští,
američtí a j. Nadšení bylo obromné a bouřlivé; 8
chloobou zaznamenáváme tn, že byl národ český sv.
Otcem výslovně a nápadně významenán před všemi
ostatními poutníky a národnostmi. Audience pout
níků českých má tedy zvýšený význam pro nás Če
choslovany a bude bohdá také prostředkem i důvodem
vždy vroucnějšího a neochvějného přilnutí k papeži
římskému a víře římsko-katolické. Af se na to vě
vlagtech našich požebnaných nikdy nezapomene, že sv.
Otec Lev XIII. výslovně kázal k sobě nupřed před
pustilů Čechy, pominuv Francouze, Italy, Ameri
čany... První sedadla byla vykásána Čechům, coš
uplatňováno při audiencí komořími sv. Otce a sice
na výslovný rozkaz papešův a výslovné také dovolil
Lev XII1., aby v jeho přítomnosti sapěli Čechové
některé písně . . . Zapěn star český chorál „Svatý
Václave“, Marianská píseň „Tisfckrát pozdravujeme
Tebe“ a papežská bymns „Tam, kde atrmí církve
týmě“, Jak oznámila „Voce de .a Verita“ české zpěvy
se sv, Otci velice líbily. — — Ku.-arcibiskup pražský
Lev učinil na svatého otce dojem nejpříznivější a ku
kanovníkům českým řekl papež, vzav je mile za ruce:
„Raduji se, že vás opět vidím. Poměry v Čechách
jsou stále lepšími a doufám, že za působení nynějšího
vašeho velepastýře stále lepšími budou. Vy budete
podporovati svého arcipastýře, vždyt je to vaším úřa
dem“. Z diecése královéhradecké představen byl av.
Otce!p. prof. dr. Mrštík, jenž vyprosil si požebnání
pro nejdp. našeho biskopa Edvarda Jana a pro die



obal královébradeckou, thoologický ústav a cyrilskou

Bo Na to představen byl vdp. vikář poličskýejtmánek, který přinesl dary tezciářů českýcha
moravských, pro něž si vyžádal papežského požehnání,
Po audienci velepamátné poalali poutníci z diacóce
králorvébradecké telegram oddaností nejdp. biskapovi,
v němžvyprošují ne hrobě sv. Petra požebnání Boší
apoštolským pracím jeho. V dalších duech navštívili
Čechové hlavní chrámy, památnosti a katakomby římské
8 dpe 27. dubna po sv, přijímání notkali se 1.000
bratří Slovinců, Setkání bylo velice srdečné,

Z Neapele 7. května. Dnové pro nás pa
mátní skončily 2. května. Přípravy k májové pobož
nosti, plno vzácných vonných květin náe zajímaly;
též živý spůsob kázaní vlašských kněží. Večer jeme
jeli do Neapole. Dne 3. května zavítali jeme do mě
sta mrtvých, Pompejí, kde plno starověkých římských
památností. Ještě veliká část měste jest Javou Vesnvn
(od r. 69) zasypána; dělníci však vykopávají denně

amátky dávných dob a v starověkých ulicích plno

Brad a svědavých taristů. Shledali jeme, že stařímané byli v mnohých věcech velice pokročilí. Dne
5. května byli jsme na Vesuvu. Vulkán zlobil se na
nás a chrlícími kameny a žhavým popelem držel nás
od krateru v uctivé vzdálenosti a 8 poutníci zastíženi
žhavým popelem na útěku po srázném kopci se zra
nili. Krásné dny zažili jsme v Neapoli. Zde seznámili
jsme se s nešťastnou, ochuzenou ale přece duševně
velikou vdovou po zbudovateli kanálu Suezského,
paní Lensepsovou. Dne 6. května ztrávili jsme v Ca

ui a v azurové proslavené jeskyni. Odtud jsme jeli

o Borrenta, kde nyní pražeký arcibiskup k vůli sotavení dlí.

Z Golčeva Jeníkova. V nedělidne 6.
května za příčinou gener. visitace zavítala J. B. M.
do Golčova Jeníkova, a vzácná tato slavnost poskytla
příležitost našemu lídu ku velkolepému projevu avr
chované úcty a lásky jeho ku svému nejvyššímu pa
stýři. Na vzdálené cestě z Ronova do G. Jeníkova
všechny obce, kterými se J. B. M. již z časného jitra
brala, oděly ee slavnostním hávem; všude vlály pra

por a střelba = hmošdířů pozdravovala vzácnéhoosta. Lesk slavnosti byl zvýšen nejkrásnějším poča
sím májovým. — Na hranicích farnosti čekal již Čest

ní průvod. na koních (banderium) našeho rolnietva, adce banderistů p.Josef Satorie, rolník ze Syrákoric,

uvítal nejd.P. biskupa. Dojat těmito prostými slovy
synovaké lásky českého rolníka nejdď,p. biskop podekoval, načež v průvodu banderia dojel kočár J.B. M.

až k první bráně ve farní obci Ráji, kterou stavělyobce Syrákovice a Stupárovice. Zde oslovil a jménem
farníků z venkovských obcí uvítal nejdp. biskupa sy
rákovický starosta p. Jan Svoboda. Obsah uvítací
řeči platil rozhodnému katolickému bisknpovi a ne
ohroženému českému vlastenci, který přízeň doby ne
hledá, nýbrě hájí pravé zájmy lidu českého. Na tato
slova, kterými se snažil avědomělý katolík a pravou
sbošností proniknutý mng z lidu projeviti evoji od
danost a nejhlabší úctusynovskou, pohnat odpověděl
nejd. p. biskup: Všem Vám srdečně děkají za tak

překvapující uvítání; jsem rozradostněn nad Vámi"a to p. syrákovický starosta představil zde shro
mážděné ostatní představené všech přifařených obcí.
Konečně u drahé slavobrány na krají města posta
vené zdejším velkostatkem a jeníkovskou obcí čekal
starosta zdejší p. Jan Her“ a městekými pp. radními,
a několika vsletnými a vlasteneckými slovy ve jménu
města G. Jeníkova rovněž nvítal ndp. biskopa, načež
J. B. M. opět poděkoval. Čím více se průvodpřibli
žoval ku svému cíli, davy ahromášděného lidu neu
stéle vsrůvtaly; před chrámem tvořily špalír téměř
všechny zdejší spolky, stály tam školní dítky se svým
učitelstvem, a tisíce lidstva j z dalekého okolí s vo
likým napjetím očekávaly svého vrchního pastýře.
Konečně zdvibly se kotouče prachu na bílé silnici,
ze hlahola svonů napřed přicválali švarní banderisté,
a konečně sestoupila J. B. M. n budovy zdejšího dě
kanství ze svého kočáru. Tam čekalo farní i cizí du
chovenstvo. Vdp. děkan J. B. M. oslovil a přivítal,a
hned na to malá dračička Otilie Rakova přednesla
pěkný proslov a podala J. B. M. krásnou kytici. V
našem děkanském a poutnickém chrámu Páně, který
jest dosti prostranný, byla blava na hlavě, Při měi

av.„promlavil s kazatelny nejdp. biskap. Projeviv vúvodu radost nad neobyčejným účastenstvím lidu
zmínil se o z mrtvých vatání Páně, které jest záru
kou našeho vzkříšení i důkazem nesmrtelnosti naší
duše. Jsou ničemní a nesvědomití lidé, kteří nevěříce
v posmrtný život snažší se chudým lidem ze srdce
vyrvati drahý poklad víry, neboť pro náš lid je av.
náboženství jedinou útěchou; tak činí lid nešťastný
olupujíce ho o to, co mu jistě cenného zbývá, Národ
náš svatováciavský býval vždy zbožným a zvláště v
dobách, kdy vznikla naše krásná stará píseň „sv
Václave“, která se před chvílí spírals . . . Sbor cy
rillský postaral se o pěkný zpěv na kůra. Bižmovan
ců bylo přes 800. Po polední byly posvátné obřady
skončeny. Při slavnostní hostině mimo duchovenstvo
byli přítomni i P. T, p. c. k, místodržitelský rada a
c. k. okr. školní inspektor z Čáslavi,p. starosta golů
jeníkovský, pp. patronátní komisař a účetní, řiditel

ůru a i — 0 půl 6. hod. J. B. M. za hlaholu zvonů odjela sanechavší u všech svým milým zjevem a
srdečnou řečí nezapomenutelný dojem. Poslední zbytky
předsudků nespravedlivých se víc a více rozpadávají
a není daleko doba, kdy smizí nadobro, ba doba ta
jiš nadešla.

„ Z Vilémova. Náš dobrý, českýkatolický lid
těšil se dlouho na příchod Vrchního Pastýře diecáse,
aby dary Dacha av. ve pravé katolické víře náš dorost

jd a potvrdil. Ať si říká kdo chce, co chce, tvrdím vědy a stále: kde nebylo víry a vážnosti k ata
ročeským mravům, že tam ubylo poctivosti,věrohod
nosti a hospodárnosti. Kdyby mělbyti náš venkovský
lid připraven o víru katolickou, bude dříve nebopo

ný připraven o časné utatky, neboť těch, kdož asilují o úpadek rolniotva, kdož se chtí děliti o jeho ma
jetek stále přibývá. Není proto diva, že náš lid volá

p stěžejním Archimedově bodu, še volá po autoritě,
terá by k aplatnění dávných a dobrých řádůpřispěla.

Touto autoritou vedle státních a semosprávných úřadů

je na předním místě katolický biskup. Jako repreten
tante autority, katolictví a poctivého češství chystala
se proto vítati našeho nejd. biskupa i naše farnost. —
Patron a majitel zdejšího velkostatkn p. baron Česlav
Rejský jel proto se svou ohotí a asi 40 banderisty
nejd. biskupa naproti. Na počátku naší kolatury při
vítal J. M. Biskopskou o 7 h. ráno starosta obce Mo

revan, pan Stuchl a v Heřmanicích vítal da nájemcedvora panJos. Schabe a místní starosta Stach] Jan.
Ve Vilímově vítali J. Milost školní dítky, sbor hasičů,
apolek živnostenský, starosta města Vilímova a staro
stové a učitelé obcí přifařenýchi velebné duchovenstvo
dp. farář vítal bisknpa na půdě historické, kde stál
starobylý klášter otců sv Benedikta, který založil av.
Vojtěch, jehož kolebka Libic sloší na půdě diecóse
hradecké. Na to uvítaly ndp. bískopa školní dítky,
kdyš se byl ndp. biskup přistrojil ve farním domu
skvostně osdobeném, jakým byl j sonsední zámek a
škola, sloužil v kostele mši ar. a na to po ovangeliu
úchvatně kásal. Jako Palacký říkel: Já jsem Čecha
kdo je víc, tak se má tázati i katolík s přesvědčením:
„Já jsem katolík a kdo je víc.“ Po skončeném tomto

dlouhém kázání, jež se vždy výmlavných úst páně
biskupových úchvatně lidstvo v chrámu přeplněném
dojímalo, pokračováno ve sloužení mše sv. Po ní ná
sledovala ekouška ze sv. náboženatví dítek všech škol.
Krásný věra byl to obraz, jak J. B. Milost sám dítky
zkouší, jak ty dítky k Němu jako k otci se tulí, a tu
maně jsem si vzpoměl, zda bude tak vždy, zda ne
otráví se srdce jejich také tím zhonbným dechem ne
věry a moderního pobanstva, jež zevšad jak hydra
stohlavá své jedy Čišícím jasykem chrlí a svou šijí
natahuje hledajíc ve spáry své dostati urdce nevinná,
zda nebudou ta ústa, jež dnes v chvalozpěvu volají
„Hossana“ za chvíli volati tím urputněji: „Ukřišuj,
Ukřižoj!“ Vzpoměl jsem a modlil se za ně. Po ukon
čené zkoužce ze sv. náboženatví, udílela Jeho Bisk.
Milosť avátost sv. biřmování najprve dívkám a po té
chlapcům a odrostlým. Po každém měl paa biskup
krátkou promluvu, při níž jako otecké, napomenatí
prones] k dívkám ať si zachovají vědy ardce Čisté a
nezkalené vášněmi a tím že zachovají si i mysl vědy
jarou a veselou a pomněnkon jim vložil do srdce ta
slova Páně: „Blahoslaveni čistého srdce. nebo Boha
viděti budoua.“ Chlapce a jinochy pak přirovnával k
bojovníkům Kristovým. Jako voják Ine k svému pra
poru, tak ať oní Inou vždy k praporu Kristovu kříži,
jako voják po;uje za prapor svůj, aťi oni bojují všdy
za víru v Ukřišovaného, jako voják neopouští svého
praporu, ať také oni ať nikdy nezaprou Krista a jako

tavý voják miluje svého generála, ať: oni vždy mi
ují Krista a jeho náměstka. Na konec v upomínku

jim pronesl ta elova Kristova: „Kdo mne vyzná před
lidmi, toho i já vyznám před Otcem Svým nebeským“
Podotknouti sluší jako vzácný sjev za naších dnů
vlažnosti nábošen-ké, že všem těmto obřadům rodina
uroz. pana barona, jež vůbec nevšední zbožností se
vyznamenává, byla až do konce přítomna. Po skonče
ných obřadech byla slavnostní hostina o 1/, hodina na
faře, jíž se zúčastnili Nejd. p. biskup, uroz. pan baron
se spanilomyslnou avou paní chotí, Vysoce důst pan
kanovník a Dr. theol. J. Soukup, velec. p. vikář Ro
novský Fr. Vacek, biek. ceremonář důst. p. Joa. No
votný, dále p p. Vitáš a Lux, patronátní úředníci, p.
řídící Fr. Budínaký, p. purkmistr města Vilímova, p.
Vavruška, dále z duchovních pánové: farář Smrdovský

P Dobraský se svým panem kaplanem, p. děkan Jeníovský, p Emanuel Fenc), tamní katecheta p. Jindřich
Novák p. farář Novoveský p. ferd. Vlček, kaplan Hoř
manský p. Fr. Budinský a místní duchovní velect. p.
farář Josef Teplý, kaplan p. Josef Crejn a fundatista
Lad. Leder. Milá a srdečná zábava,.při níž J. B. Mi
losti místní budebníci zahráli dostaveníčko trvala asi
do půl 6 hodiny kde J. B. Milost se odebírala zase
zpět do Ronova. Jeho bisk. Milosť vyprovázel zase až
do Ronova uroe. pan baron se vznešenou paní chotí
a četa pánů banderistů.

Z Bestvíny. Vzešlo jitro 10. května. dne
pro zdejší osadu v pravdě svátečního. Jakkoli slanko
2a mraky pošmurnými zakryté nedalo tváře svó zříti
a obloha sesýlala drobný déšť, nicméně zářily oči far
ních osadníků radostí; vždyť uvíteti měli svého mi
lovaného arcipastýře a jemu aložiti hold lásky, úct
a poslušnosti. S vysoké věže chrámové, budovy tarní,
zámku, školy, opatrovny a mnohých jiných věnci ozdo
bených příbytků rolnických vlály prapory. Nastal
okamžik toužebně očekávaný. Lid, jenž skrýval ss
před deštěm v okplních domech a pod obrovskými lí
pami, hrnal se při znamení z hmošdířů v davech ku
slavobráně postavené mezi zámkem a kaplí ar. Jana
Nep. Dachovenstvo z okolf v čele « místním farářem
dp. Janem Volánkem zaujalo první místo u slavo
brány; k němu přidružili ee členové rodiny vysoce
urozeného p. barona, drůžičky, sbor dobrovolných ha
sičů, školní mládež s pp. učiteli a velké davy lidstva
plnícího celé prostranatví před zámkem. Již projelo
slavobranou četné banderinm vedené p. K. Musílkem,
za těmito dva kočáry a Jeho Biskapskou Milostí a
jeho vznešenými průvodčími. Ač dešť neustával, se
stoapil nejdůstojnější p. biskup s ostatními s kočáru
a přijal srdečné uvítání mfstnlho duchovního správce,
zámeckého psnetva a zástupce obce p A. Lebdušky.
Jelikož dešť se zmáha), vatonpila Jeho Biskupská Mi
lost do kočára a pokynula malé drůžičce Toničce Pe
cové, která bez bázně jako dítko k otci svému usko
čila do kočáru a stojíc přednesla jménem mládeže
školní uvítání. Po té ra hlaholn zvonů a střelby
s hmoždířů hnul se v před velmi četný průvod. Nej
důstojnější host opustil opět kočár pod kopcem, na
němž vévodí farní chrám sv. Jana Křtitele, a řadami
dítek stojících ve stromořadí kaštanovém odebral se
do fary a odtud do chrámu Páně. Dešť nepřestával;
štěstí, še prostory chrámové jsou velké, tak še shro
mažděný lid veškeren mobl býti přítomen všem po
svátným obřadům Po skončené církevní slavnosti
navštívili vzácní hosté místní vrchnost a opatrovna,
kde přičiněnímctihodných sester sehrály dítky krátkou
hru. Jeao Biskupská Milost potěšen velice odebral se
do fary ke společnému obědu, přiněmž brálu místní
hudební kapela. O půl 6. hodině za blaholu svonů
odejel ndp. biskup se svým průvodem do Ronova.
Zdejší lid zamiloval si velice svóho nejdůstojnějšího
vrchního pastýře při jeho prvním se objevení a za

jisté tu lásku k němu sachovré. Jak ve svém uvítání
pravil p. Lobduška: „Jako deštěm pookřála žíznící
příroda, tak přítomností nejdůstojnějšího pastýře po
okřála srdce lidaká“. A tento lid slibuje, še ve svém
ardci, nejen chovati ale i rozmnožovati bude ty dvě
křivny, pravda a milost, o nichš dojemně mluvil sám
nejdůstojnější kazatel. Bůh žehnej díloJeho Biskup
ské Milosti na další apoštolské cestě ke blahu svaté
církve a naší milé vlasti!

Z Hořiměvasl. Obec naše dbajíc o vzdělání
své mládeže staví právě a velikým nákladem krásnou
trojtřídní škola uprostřed sakoopené sabrady, opatře
nou byty, sklepy a prádelnou prv pány učitele. Skola
stojí poblíše chrámu Páně a Hankova pomníku a
pěkný budez ní rozhled na okolní vesnice Benátky,

Želkovice, Žiteloves, Vrchoviny, Němčoves a vzdálené
hory krkonošské. Obětavost občanstva zasluhuje všeho
uznání, neboť tak pěkné školy nebude tak hned v na
dem okolí a v sousedním praském Slezska neb v Sasku
by marně na vesnicích takových pěkných budov škol
nich jako u nás v Čechách hledali. Proto ale jistý
druh Jidiček prohlašuje české rolníky pořád ješté za
zpátečníky, obmezence, ba i blby a rabyl

Dědletví sv. Janské vydalosvymúdům
jakošto podíl 6. 87 na rok 1900 „Výklad katechiemu“
od Dra. Antonína Podlahy, „Životopis J. kn. Miloati
Lva avob. pánaze Skrbenských“, dále Tomáše Kem
penského „Čtvero knih o následování Krista“, jes zde
štil Dr. Jan Nep. Sedlák. Kniha tato o 648, 34 a 196
stranách stojí vázaná v tuhých deskách, hřbet na
plátně 6 K a mají ji na skladě v knihkupectví B.
Stýbla v Praze, E. Hólsla v Olomouci a K. Wipikra
v Brně.

Z Přelouče. Vneděli30.dubna po 5. hodině
odpol. konala naše kat. jednota valnou schůzi ve spol
kových místnostech, kterou zehájil předseda vdp.
měst. děkan Frant. Hejzlar. Jednatel dp. Balcar
přečetl na to zprávy spolkové, načež slovo uděleno
redaktoruFrantišku Štáblovi z Hradce Králo
vé, který v řeči půl drahé hodiny trvající promluvil
„odůležitých otázkách rolnických našeho
věku“. Zájmy «rolnickéjsou u nás státem zanedbá
vány a ani sněm následkem neplodných politických
hádek o různých tbeoriích a formalitách nevěnuje
jim patřičnou pozornost. Od státu ani od země ne
může rolnictvo očekávati vážnější a účinnější akci.
Musí proto sáhnout: k organisaci a svépomoci. Účel
nější a intensivnější obdělávání půdy, racionální od
vodňování, zavodňování a meliorování pozemků může
ta pomoci. V Bavořích vypěstují dvakrát až čtyři
krát tolik sena a suchých picín na zlepšených po
zemcích, než-li u nás a následkem tobo chovají tam
poměrně více než deakrát tolik dobytka co u nás.
V Čechách se zemědělství všady odstrkovalo; v po
sledních letech věnovalo se na meliorace ročné sotva
170.000 sl., na stavbu lokálních drah, které slouží
hlavně průmysla a velkostatkům, však skoro půl dra
hého milionu. U nás má chov dobytka nesmírnou dů
ležitost; representuje přes 400 mil, koran národního
jmění, sa mléčné výrobky utrží se 110 mil. korun, sa
dobytek a maso na 100 mil. koran: ročně. Řečník
zmiňuje se o chova a zvelebování dobytka, o důleši
tosti epolkových mlékáren, zlepšení máselných i sý
rařských výrobků, o odstaru a výběru telat, o ratio
nelním krmení pro trh jak hovězího, tak vepřového
dobytka, o úspvrách při přeměně dluhů na menší mí
ra úrokovou, o důležitosti zemského pojišťování pro
případ stáří, úrazu a neštěstí, o důležitosti nucených
i dobrovolných společenstev nákupních a prodejních,
o obilních skladištích, jakož i o nynějším stava re
gulování Labe a meliorování polabských pozemků, o
všech důležitějších příčinách úpadku rolnictva, o mo
žných na ten čas nápravních prostředcích; o chování
se jednotlivých stran k rolnictvu, o našich národních
povinnostech, o účelném provádění hesla „Svůj k
svému“, o vychorání rolnického dorostu atd. Řečník
uvedl, co všecko produkuje naše Polabí, jak důležité
jest jeho zvelebení pro stát a zemi a jak proto nutno,
aby celé naše Polabí hřímalo pánům ve Vídni iv
Praze, jaké povinnosti k.něma mají. Řečníku vadán
byl posléze dík horlivého předsednictva epolku i
účastníků schůze.

Z Rychnova. Vdovapo svěčnělémčeském
spisovateli hraběti Zdenkovi Kolovratovi a její
dítky vedli dlouhý spor o udržení panatví rychnov
ského s hrabětem Jindřichem Kolovratem, Spor o svě
řeneké panství rozhodnout v L. instanci ve prospěch
posavadních držitelů panství. — Inspektorovi národ
ních škol v okresu rychnovekém, zasloužilému panu
dru Janu Prašákoví dostalose od zemské školní rady
dík a plné uznání za horlivré a avědomité působení
v úřadě.

Z Čáslavi. Musejní spolek „VčelaČáslaská“
bude míti v neděli dne 20. května 1900 o půl 2. hod.
odpol. v museu v Čáslavířádnou valnon hromadu,
a tímto pořadem: 1. Výroční zprava předsedy za rok
1899. 2. Zpráva pokladní.3. Zpráva revisní komiese.
4. Volba čestných členů. 6. Volba aprávního výbora
a revisní komisce. 6. O archaeologickém výzkumu na
pohřebištích u Zemánku. Pojedná předseda. 7. Volné
návrby. 8. Prohlídza sbírek musejních. Kdyby se do
stetečný počet členů nesešel, koná se drubá válná
bromada o 2. hod. odpol. s týmž pořadem jednání bez
ohledu na počet přítomných. Hosté jsou vítáni.

© (Zasláno,)

P. T. pp. kollegům r. 188: vysvěceným.

Jak známo, zachvátila nejítostná smrt z řady
naší opět kollega milého, kněze vzorného sasloužilého
spirituála Autonfna Petráně. Z různých příčin nebylo
možno uctíti památku zesnulého tak, jak bylo sluěno,
Prosím uctivě a snažně, přiepějme hřívnou svou na
zbudování pomafku milému drubu svému na břbítově
Pouchovském| Snad někteří vděční chovanci jaho po

dají pém raka pomocnou! Ctěmeš svůj stav, ctěmešse
Příspěvky přijme

Antonín Kaška,
děkan v Kostelci n. 0.



BESIDKA
Studie o tanol.

Napsal J. Čáslavaký.

Tanec jest u člověka něco přirozeného. Ne
učte mu ani a člověk bude přece tančit. Podívejte
se ne nemluvně v náručí matčině. Sotva uslyší
hudbu, už sebou trhá a potřásá. A čtyrletí ca
parti otáčejí se na trávníku při zvucích kviklavého
Aulinetu, až se jim hlava otřásá, Kdo je tomu
učil? Nikdo! — Kde to viděli? Nikdel — Mají
to v krvi.

Tanec jest tak starý jako človéčenstvo, jest
to vtělená, stělcsněná hudba. A čím národové žis
vější letory, čím bližáí k rovofku, tím obnivější
mají tance. K severu živosti v tanci ubývá, až se
klátí lidé zrovna tak líně a pohodlně jako ledoví
medvědi.

1 Písmo sv. zně tanec, Ve starém zákoně
čteme, že Židé tančili okolo zlatého telete. (Teď
jest to obráceně. Mnohé tele skáče okolo zlatého
žida.) Filištínští tančili ne jakési dřevěné verandě
a Samson ji ve vzteku rozbortil jako perníkovou
cheloupku. Král David tančil před archou úmlu
vy — poskakoval ze. vší síly, až se mu proto
dcera Saulova Míchcl smála. A v povém Zákoně
krásný tanec mladé Herodisdky stál sv, Jana Kfti
tele hlavu.

Tanec není nic opovržlivého. Jest to jedna
z uměn. Aspoň steří Řekové bo mezi uměny po
čítali a jedna z devíti Mus — Terpsychore —
byla jeho protektorkou. Jest tedy tanec umění
zrovna tak jeko hudba, básnictví, malířství atd,

A proto všichni márodové vzdělaní i nevzdě
laof, kočovní 1 usedlí tančili a tančiti budou. A
čím divočejší a surovější národ, tím jeho tanec
divočejší, hrubší. Tanec mezi noži a meči nená
leží k žádným zvláštnostem a tančení až do úpa
du, do vydechnutí nebývá také řídké. U lidožroutů
hody končívaly tancem.

Každý národ má své tance vlastní, národní
odpovídající jeho vzdělání, temperamentu, způsobu
života. [ ponebí ma vlív na tanec.

V prvních dobách tančívaly osoby ojediněle
— solo — ponejvíce dívky nalíčené a bizarně
ustrojené, Hrávali jim hudci hudbou monotonní
aneb cinkaly si na zvláštní nástroje k tanci samy,
Později tančilo se v párech muži s muží a ženy
se ženami a nejpozději teprve muži s krásným
pohlavím.

Tanec lze přivésti až k dokonalé výši a
tehdy teprve jest uméním. V něm prosluly špa
nělské Bajadery a v nejnovéjší době divadelní ba
Jeriny. Prima balerioa jest zrovna tak táhnoucí
hvězda u divadla jsko primadona. A nepěstuje se
bellet jen jako samostatné představení (Excelsior,
Bejejs), nýbrž musí býti skoro i v každé opeře,
zejména v operách komických. Lid to žádá. A
skutečné, když ku př. ve Psoblavcích v [. jednání
začnou se tančiti na jevišti »Voračky«, člověk
jaksi okřeje, vzpruží se, oddychne si po úsilném
poslouchání budby a zpěvu. Ten rej, ten šum,
ten vír, ta chumelice mané člověka uchvátí,

Nejvyšší vrchol umění tanečního jest tanec
serpentinový. Krkolomná, nedostižná evoluce. Pak
přijdou všelijaké tance baletní, sulové i sborové,
pak tance řadové a konečně tanec kolový. Ten
jest nejřádnější a bezvýznamný, Čím lidstvo jest
pohodlněji živo, tím více miluje tyto tence. Kde
se Jidstvo rve, pere s přírodou o každé sousto,
tam i tenec jeho živější. Čím pohodlněji si vydě
lává chléb, tu i tanec jeho línější. Labužník po
tučném obědě raději si lehne, aby dobře zažil.
Kdo se nasytil jednoduše, poskočí sí a otočí se
jsko Čamrda.

Jest to hloupý předsudek, že tanec jest pouze
výhradou mládeže. Dokud člověk veselé mysli,
zdravých údů, zdravého smyslu a nepředpojatých
zásad, dotud tančí, Znám staré mlad:ky a mladé
starce, Jsou starcuškové pravého českého jádra a
zrna, kteří, kdyš uslyšejí nějakou tu »starodávnou«
zanotovat od muzikantů bez not — bez partesů,
bned omládnou. Mysl zalétne do mládu ke zvu
kům houslí a dud a již je neudržíte. Zalusknou
prsty. dupnou nohou, chytnou očepenou babičku
a již sousedská sviští až dosy lítají. A nikdo jim
to nemá za zlé, spíše se každý usměje a řekne,
jak jim to s tou babičkou hezky sluší.

Když se drala k nám před několika léty filo
sofie Tolstého, měl jsem vztek. Mládež zříkala se
zábavy s dívkami s tance. Studenti zevlovali při
zábavách mezi dveřmi. Dekadence v pravém slova
smyslu — nepřirozenost, - pitomost. Ruská filo=
sofie a — česká krev| Osmdesátiletý mudrovatel
a — 18tiletý študent! | Nebe a dudy! Na štěstí
stoupenci Tolstojismu brzy přestali. Národ naš
nemůže takových mladých omrzelců potřebovati,
Síle, vznět, obeň, snaha po odboji to jsou vlastnosti,
které sluší mládí.

U nás tančí se mizerně, Překrásné řadové
tance se zepomínají a tančí se tělomorné tance
kolové, Tančte půl hodiny německý kolébavý val
čík a — usnete. Žádný oheň, žádná variace! A

s těch tenců řadových, co známe, neumíme po
řádně zatenčit ani jeden. Naši »Besedu« neumí
mládež tančiti. Klátí se při tom jako by byla
z perníku a jako by se bála, že se skokem roz
sype. Prkennost — líná prkennost! Svižnost,
pružnost, mladickost, elegance, obeň, temperament,
síla, život schází nadobro. Když vidím, jak ku př.
při divokém Furiantu někdo líně se otáčí, hned
bych skočil a s chutí bych ho z kolonny vyhodil.
Nemobu se na to ani dívat. Mládež nemá vkus,
nemá vnímavost, nemá porozumění pro soulad,
Hudba k tanci — oheň a tanec k budbé — du
sivý dým,

Oj, jský to jiný pobled na tanec moravských
Slováků! Tanec jejich jest na postavy jejich lehký,
řekl bych »kumštovný«, Junék točí se podle mu
ziky, ale při tom vyhodí si nožkou tak fortelné,
že ho obdivujete, břinkne si na podkovky, vy
skočí do pozvýš až se mu kosírek jen jen za
mihne a s tanečnicí přece udrží tempo až dopo
sled. Tanečnice hoří, šorec 8 fěrtáškem se jí zdou
vá, chvílemi se zdá, kdyby vás zasáhl, že vás
podrazí. — Toť tanec, toť tanec krásný, živý,
ten vyjadřuje svým ohněm oheň burácející v
prsou!

Tanec sám o sobě není pranic zlého, netro
pí li se přiném jiná hříšná allotria. V Dvořákově
opeře »Čert a Káča« přišla sice Káča tancem do
pekla, ale zase jen tancem dostali ji z pekla a
štěstí bylo pro lucipery, že byla tak tancechtivá.
Káča by byla tam všechny čerty umořila. A od
té doby prý nikoho čert už při tanci do pekla
nesmete. Napálil se jen jednou.

Zvěsti z východních Čech.
Ze Svratky. Dne 25. května zavítal k nám

ráno J. M. ndp. biskup Edaard Jan N. Brynych, aby
udílel svátost sv. biřmování a konal generální visí
taci. Již záhy z rána o 4. hod. střelba z hmoždířů a
budiček kapely svratské oznamovaly, že nastal slav
nostní den. O 7. hod. u brány, jež u vchoda do mě
sta postavena a ozdobena byla nápisem „Žebnej, Otče,
dítkám svým“, ahromášdilo se duchovenstvo, dražič
vy, obecní představenstva, řídící učitele jednotlivých
škol, c. k. poštovní úřad, c. k. četnictvo, sbory ba
sičské ze Svratky, Svratoucha a Chblumětína, spolek
vojenských vysloušilců ze Svratoucha, Živnostenský
spolek s práporem, spolek divadelních ochotníků „Ko
lář“ atd. Ostatní obecenstvo, biřmovanci a školní mlá
dež tvořili špalír přes celé náměstí až k farní budo
vě. Vše bylo v nejkrásnějším pořádku sestoveno. Dešť
hrozil slavnost překaziti, leč na chvíli ustál, nálada
slavnostní se vracela a když střelba z hmoždířů ozna
movala, še ndp. arcipastýř přijíždí, každý stál na
svém předešlém místě. Provázen jea banderisty ze
Svratoncha a Chlamětína, sestoupil J. M. u brány,
kde jménem duchovenstva uvítán a pozdraven byl
míetním farářem, dp. Mik. Simonem; jménem města
Svratky pozdravil ndp. biskupa alovy srdečnými pan
parkmistr Jan Novotný, víteje v něm velikého bi
skupa a prose, aby milá vzpomínka na město Svrat
ka J. M. provázela. Pak žákyně školy Svratské Voj
téška Mrázkova, dceraška řídícího učitele, před
nesla jssným a zvůčným hlasem uvítací báseň a po
davší ndp. biskupu akvostnou kytici, prosila o požeh
nání sobě i dražičkám, čehož se jim ovšem a ochotou
dostalo. Mile dojat, děkoval ndp. arcipastýř. všem za
krásná vítací slova. Kdyš pak jednotliví roprosentanti
spolků a korporací J. M, předetavení byli, abíral ae

růvod za hlahola zvonů, střelby z hmoždířů a zvu
ka hudby přes náměstí ke druhé bráně, jež ozdobena
byla nápisem „Vítá Tě láska“ a odtud k farnímu do
mu. Obecenstvo, biřmovanci a školní mládež tvoříce

dpalír pěkný, uctivě pozdravili svého milovaného biskupa. Obleknuv se do litargických rouch, kráčel
z fary nejdůstojnější arcipastýř do chrámu Páně, kdež
nejdříve sloužil mši ev. Po prvém evangeliu vystou
piv na kazatelnu, promluvil k lidu, jenž do posled
ního místa svatyni naplnil, s otcovského srdce ply
noucí přesvědčivouřeč, vybízeje všechny, aby vážili
si pokladu sv. víry a nedali se uvésti ani nevěrou
oni bladaou vírou. Mezi mší av. sapěli páni zpěváci
ne kůra precisně vložku „Tebe v jitřních hodinách“.
Po mši sv. následovaly modlitby za zemřelé, zkouška
ze sv. náboženství a sv. biřmování. Rychle však mi
jely ty blažené hodiny, kdy J. M. mezi námi dlel.
Odpoledue po 4. hodině bylo nám s milovaným arci

astýřem se rozloačiti. Spolky, družičky, školní mlá
eš a množství obecenstva přišly dát ndp. biskupovi

„3 Bohera“. Žákyně školy Svratecké, Marie Šillero
va a šák školy Šrratonšské Jan Reiniš, přednesli a
farního doma velmi pěkně báseň na rozloučenou. Za
hlahola zvonů ode všech uctivě pozdravován odjížděl
ndp. biskop do Hlinska.

Z Čáslavská. Zo všechstran v Polabí do
chásejí zprávy, že hrozí letos špatný rok. Dlouhá ne
pohoda na jaře a nyní trvalé sucho podlamuje všecky
nadéji hospodářovy. Co myši nechali, to ničí vypráhlá
půda. A při tom p. odhadce daní šroubuje na všech
stranách až do krve. Tak jako letos nepočínal si berní
inepektor Čáslavský nikdy. Kde kdo naříká na jeho
výnosy. A páni důvěrníci, zdá se, že v komisích apějí.
Životní potřeby při tom stoupají úžasně. Zvyšují po
Zadavky své krejčí, obuvníci a ostatní řemeslníci, je
nom sedlák zvýšiti nemůže požadavky své, ten musí
prodávati za ceny nízké, úměle stlačené obřezanými
j neobřezabými karteláři. Tak energicky započatá akce
o svépomoc rolnictva, usíná a snad usne s to nedo
statkem důvěry vespolné. A přece, co pomůše rolní
kovi než-li avépomoc. Dovolávati se pomoci a zastání

we zvoloných zástupců už dávno uznáno za besúčelné.
Přijdou, vyslechnou, promluví pár konějšivých slov a
konec. Dnes musí každý 6 daněmi do Čáslavi, kolik
hodin cesty, protože nepoučíli se lidé, že mohou na

př zasílati daně i poštou pomocí zřízení cheového. Nato nikdo neupozorní starosty a ti zase po
platníky. Následek toho jest, že každou chvíli odbý

vají se na berním úřadě sceny, které končívají u souda. Berní útad rozšiřaje místnosti a pronajme prý
kanceláře v soukromých domech. A kdo to zaplatí ?
Zase sedláci. A tak větší obtíže a větší platy. Není

dm p Da vš»ch stranách zmáhá se nespokojenost anechat.

Ze Žlebů. (Úmrtí) V minulých dnech ze
mřel tu zasloužilý občan p. V. Táboraký a pocho
ván byl za četnébo účastenství epolků a všech vretev
obecenstva na hřbitově Žlebském. Zesnniý těšil ne
pro milou povahu svou všeobecným sympatiím, ač ča
sto pro své přesvědčení trpěti musil a i hmotnou
škodou mu bylo vyhrožováno, neustupoval od konser
vativních zásad svých. Čest budiž jeho památce!

Z Nového Bydšova. Dne 20. květnabyli
jsme svědky tiché, z míry dojemné slavnosti. Řídící
učitelka obecné dívčí školy zdejší, ctihodná sestra
Štěpána Jedličková, přijímala z rakou p. okr. hejtma
na Dr. Ondřeje Volkara zlatý kříž, udšlený jí Jeho
Veličenstvem za veliké zásluhy ve škole zjednané.
Slavnost konala se v budově dívčí školy za přítom
nosti četných hodnostářů a mnoha zdejších dám, bý
valých to žákyň ctihodné sestry. Slavnostní akt za
hájen byl slavnostním sborem předneseným školní
mládeží. Po té odevzdal p. okr. hejtman za případ
ného proslovení ctihodné sestře záslužný kříž, načež
ctibodná sestra pohnutlivými slovy děbovala žádajíc,
aby p. okr. bejtman tlumočil nejpokornější díky její
u stapňů trůnu panovníkova. Poprovolání třikráte
Jeho Veličenstva „sláva“ zapěna rakouská bymna,
Ve jména školní mládeže dojemným způsobem před
nesla ctihodné sestře krásné blahopřání žákyněV. tř.
Marie Coufalová a p. c. k. okr. inspektor Jan Coufal
vřele proslovil případnou řeč Cslá slavnost pak skon
čila se slavnostním sborem „Dlouho, šťastně žij“, jejž
zapěla školní mládež s překvapající bezvadností, Pře
jeme ctihodné sestře, aby dlouho a ve spokojenosti
těšila ee tomute zaslouženému vyznamenání!

Ze Mážan V neděli dne +7. m. m. doprová
zona k věčnému odpočinku na břbitov chrámu Páně
Dobalického za neučestného účastenství lidu, jak do
mácího tak z nejširšího okolí v Pánu zesnulá paní
Františka Bednářová, choťp. Jana Bednáře,rol
níka a hostinského z Třesovic, velitele tamního aboru
hasičského. Mimo domácího sboru dobrovolných ha
sičů a apolku živnostenského a katolického avatovác
lavského, jehož členem p. Bednář jest, účastnil se po
hřbu též ubor dobrovolných hasičů Mžanských se svým
velitelem F. Petříkem v čele. Ačkoli sbory hasičské
súčastňují se pohřebních průvodů buď jen z pouhé
křesťanské lásky nebo z úcty k Pánu zesnulýma jejich
pozůstalým rodinám nečiníce nižádných nároků na ně
jakou odměnoupeněžitou, věnoval přece p. Jan Bed
ná,ř přes veškeré námitky se strony velitele sboru
Mžanského našemu spolku značný dar 30 korun, jako
odplatu, že se pobřebního průvodu jebo v Pánu ze
anulé manželky súčastnil. Pročež pokládámeza svoji
povinnost jménem sboru panu Jann Bednářovií
tímto veřejně vřelé své díky projeviti. Za
ebor dobrovolných hasičů ve Mžanech: František
Petřík, velitel, František Ornat, jednatel.

Z Plotišť. V pondělí o 0. hodině vypukl zde

pošár, který zničil usedlosti pana Jana Komárka aadrobílka.

Z Nové Vsi u Chotěboře. Veliká vý
Prava sociálních demokratů. Pánisocialisté
se Sopot, ze Střížova, Sobiňova, z Cuotěboře a odji
nad učinili strategický pochod dne 20, května do
Nové Vsi. Měla to být pomata za to, že křesťanští
sociálové měli v jejich hájematví tři veliké a zdařilé
schůze. Pozvalí sí důvěrníka a agitátora Čáslavského
kraje: občana Ležáka. Již od samého poledne silnicí
od Chotěboře přibývaly tlapa po tlapě do zdejšího
zájezdního bostince. Ohlašníplakát objevil se teprve
v neděli ráno, takže ani nikdo o schůzi nevěděl; mimo
to mátli se mnozí nadpisem, že schůzi pořádá apolek
Havlíček Červených nikdo se nenadál. Občané Novo

vesští byli přítomní v nepatrném počta,drotože zájmyjejich, jako rolnického obyvatelstva, odlišné jsou od
požadavků dělnických. Občan Ležák mlavi) sice chvíli
o zájmech rolnických, ale hned přesmykl se do oboru
dělnického. Líčil rozdvojenou společnost, která ae
skládá z třídy vyseavatelův a vyssávaných. Mezi utla
Čovatele zařadil též kněze. Mluvil o všeobecném hla
sovacím právu, mlovil o národnosti, o státním právu
přirozeném a nikoli historickém, o robotě, o biska
pech a jejích jmění atd. Když skončil, přihlásil se ke
slovu farář Vlček, jenž předem a důrazem odmítl leá,
jakoby kněz měl býti zařaděn mezi kapitalisty. Občan
Ležák však hned odvolal, že to tak nemyslil. Na to
mluvil obšírněji proti všeobecnémo hlasovacímua právu,
které za nynějších poměrů eni rolníkům nemůže se
odporočit a národnostně bylo by škodlivé, ježto soci
alisté při posledních volbách i v posleneckésněmovně
spojovali se s úblavními našimi nepřáteli. Při těchto
slovech nastal mezi občany veliký hluk a ozývali se
hlasy: „dokázat, dokázat!“ Řečník také hned to do
kázal spojenog obstraukcí německou a socialistickou
roti Badenovi a pak mnohými volbami zejména na
oravě, kdež socialisté šli svorně se řidy garmanisá

tory. Na to hájil státního práva historického a kdyš
odsoudil socialistické poslance, kteří nazvali státní
právo starými pergameny, volali přítomní socialisté,
že tak bylo dobře nčíněno. Vytkl s důrazem, že jejich

firozené právo jest Masaříkova fantasmagorie, na
Eteron nikdo nic nedá, protože dnes uvět musí mít
všechno upsáno. Ohledně biskupských statků podotkl,
še to jmění není vylichvařeno, nýbrž darováno, Nad
to jsou roční výkasy, dokazojící, jak veliké sammy



peněz na rospěch obecný od jednotlivých biskupů
sou věnovány. A kde pak máte ptal se řečník, „vý
azy“ darů, ješ dány od vašich židovských vůdců a

miliooářů? Tu nastalo utišení veliké. Dále byl poučen
občan Ležák, že robota byla zavedena až po válkách
husitských a nikoli před nimi. Zachází-li se dnes
s dělníkem nelideky, tu tomu zajisté napomahá také
filosofie socia! stická, která praví: „že člověk jest zví
ře“. Když voláno znova po důkazech, řečník jmenoval

ředáka německého, jenž tímto výrokem se proslavil.
V rokem tím řídí se všechny časopisy socialistické,
jakmile mají promluvit o člověku. Občan Ležák od

ovídal umírněně, načež mu duplikoval zaso farář
Vlček. Debatta trvala dvě a půl hodiny. Po uchůzi
hred socialis'é odešli, nabyvše toho nezvratného pře
svědčení, že nepochodili, ačkoli měli ve uchůzi většinu
a že v Nové Vei pšenice pro ně nekvete.

Devátá jičímská pouť do St. Bole
slaví. V neděli dne 15. července ve 12 hod. 40 min.
odpoledne vyjede z Jičína zvláštní vlak achyetaný pro
750 pou'níků přes Veleliby do St. Boleslavi a vrátí
se v pondělí dne 16. Července v 7 hod. 32 m. večer
nazpět. Kdožby se chtěl poati té zúčastniti, nechť si
zakoupí na děkanství v Jičíně lístek III. třídy za 1
zl. 60 kr. V Jičíňovsi za 1 zl. 40 kr., v Kopidlně
za 1 zl. 30 kr. u tamnější nádražní pokladny, počí
naje 15. červnem, ovšem pokud zásoba stačí. Kázati
bude veled. p. P. Alois Jemelka S. J. z Prahy. —
Žádají se veled. pp. duchovní eprávcové, aby ponf
onu v neděli laskavě ohlásili.

Ze Nolnofce. Myšlénka zaříditi zde dětskou
opatrovnu blíží se svému uskutečnění. Štědrostí do
brodinců sobnsl spolek „Lidumil“, k tomu cíli zří
zený, přes 2600 K, Urozený protektor, p. bar. Vilém
Konigswarter laskavě zaručil 2000 K. SI. obec sol
nická darovala nutný pozemek v ceně 1000 K a slí
bila cenný materiál s'avební. K vlastnímu vydržování
opatrovny uloženo 100090 K, Vládne tudíž „Lidamil“
botovým jměním přes 14.600 K a stavebním místem.
Kdož dosud nechtí pochopiti důležitost opatrovny v
našem městě, nechť dají se vésti těmi šlecbetnými,
většinou cizími dárci, jimž do Solnice ničeho není a
přece poskytli ruky pomocné, aby prospěli nikoli svým,
ale těm solnickým dítkám, k jejichž prospěcbu mnohdy
vlastní otec porozumění míti nechce. Kdo trochu mů
žeš, staň 8e členem „Lidumila“|

Z Poličky. Na dům sv. Josefskéjednoty ka
tolických jinochů a mužů v Poličce darovali: 40 kor:
Vdp. Jan Hejtmánek, bisk. vikář a farář v Něm. Bělé.
20 kor: Velect. Paní, pí. Marie Hamerníková v Praze
10 kor: Vdpp. Josef Kcusal, farář v Mříčné, Antonín
Vitvar, farář v Nor. Hradci Kral, Leop. Vrzák, farář
v Bystrém. 6 kor: Vdp. Ant. Procházka, farář na Se
branicích. 5 kor: Vdpp. Alois Kopecký, bisk. vikář a
Václav Kopecký, em. gymn. prof v Nov. Hradech. 3
kor: Vdp. Václav Groh, farář v Čes. Verneřovicích. 2
kor: Vdp. Antonín Hrubý, řiditel bisk. knihtiskárny
v Hradci Král., Váci. Jelínek, farář v Korouhvi, Vl
Sekera, katecheta ústavu hlucheněm. v Hradci Král.,
J. Štemberka, farář ve Staršově, Jiří Sahula, kaplan
v Proseči, Václ. Nepokoj, kaplan v Kostelci, K: Janský,
admin. v Uhersku, Fr. Dittrich, farář v Radimi, Tom
Blažek, děkan v Libici, 1 kor.: Vdpp.: Fr. Urválek,
farář v Kohoutově, Jos. Pátek, farář ve Vrbici, Josef
Nováček, kaplan v Nov. Hradech, Frant. Póter, kaplan
v Hostinném. O další milodary prosí: Sv. Josefská
jednota katol. jinochů a mužů v Poličce.

Z Hostoulic o Čáslavi. Mohli bychomna
depsati dopis svůj „Kam vede kořalka“ nebo nčeně
„Órta ka biologii domácích zvířat“ nebo tak jinak,
ale nechíme nadpisu a přejdeme hned k věci. Žeko
řalka zavede člověka až v náruč smrti, to dosvědčují
nesčetné příklady z pathologie opilců, ale že by mohla
zavésti tam i kozu, to zde, myslím, ještě nebylo. A
tenble nevídaný a neslýchaný fakt stal se u nás. Zdejší
výčepník lihovin Geiger vyrábí si „ušlechtilý“ nápoj
ten sám. Nedávno vyrobil ho celou putnu, kterou jsa
jinak zaměstnán nechal státi za dveřmi. Nenadál ae,
co tím může způsobiti. Koza cestaře Vokouna, jak už
koza jest zvíře mlsné a zvědavé 'ženská nátura) na
své obchůzce svobodné zabloudila až do výčepu Gei
grova a tu, jest li enad příkladem bratří z mokré
čtvrti nebo ovzdaším, dostala nehoráznou žízeň a tu
pustila se do obsahu putynky. Bylo to pro její jazyk
něco nevídaného, vylízla všecko až do dna. Posilněna
a ve voselé náladě, která každým krokem stoupala,
skákajíc a klopýtajíc po dloubém bloudění octnala se
konečně v chlívku (snad věděla, že v takovém stava

jako zabitá. Starostlivá hospodyně její mezitím přišla
domů a spatříc koza nataženou a na -olání se nehý
bající, chtěla ji sehnati, Ale ať kozou lomcovala jak
chtěla, koza se nebnula. V milé hospodyni hrklo, že
snad koza se poroučí světu a proto horempádem pro
muže. Ten přišel a nevěděl si také rady jiné než ko
zu odpraviti, než udělá kšaft sama Proto popadl nůž,
natáhl ho na zápraží a chystal se koze ulehčiti v po
slední hodince. Pozdvihl jí hlavu, aby se dostal ku
krku, Ja aklonil se, aby učinil důkladný řez. Sotva

ale pá postil nůž a zaklel: „Fuj tajxl, dyťonaje ožralá“. Z kuzy číšela kořalka jak ze starého su
du. Ten večír se dvéře u Vokounů netrhly. Jakživa
žádná koza nebyla poctěná toiika návštěvami jako
Vokounova. Jest-Ji drnhbý den žádala také o něco ky
selého, aby si napravila chuť, nebo jest-li se sháněla
po tom, aby zapraven byl její řád u Geigra, nevíme,
ale tolik víme, že milovníci „čertova nápoje“ chtějí
dělat pokání a to už proto, aby s kozou nebyli v jed
nom cechu.

Z Kutnohorska. 'Zkruhůhospodářských.)
Roln'ctvo naše snad bude míti první obilní skladiště
v celém Polabí. Aspoň při posledním zasedání obec.
zastupitelstva Kutnohorského neneseno, nby družstva
prodán byl starý chodobinev za cenu půl 0-1a tisíce
pro obilní skladiště a zem-ký výbor dal si předložiti
plány a rozpočty toboto podnika. Bylo by záhadno,
aby se uskotečnila myšlenka tato, která jinde tak
dobře prospívá. Po příkladě jiných okresů i rolnictvo
okresu zdejšího svolává schůzi, aby poradilo se, kte
rak se zachovati při nastávajícím zdražování mléka.
Y obecenstvu budí se tím odpor, ale na druhé straně

třeba uvášiti, z čeho má rolník bršti, kdyš všechno
stavy sdražují své požadavky a obilí i řepa platí
málo a úroda letos ukazuje se tak slabou. Ostatné
usneseno není ještě ničeho.

Z Chilstovie u Kutné Hory. V poslední
době nařízeno bylo, aby každá obec seřídila „mršník“
na místě odlehlém, který by byl obražen, aby pei ne
mohli vyhrabávati zdechliny. Na cesté od Malešovu
k naší osadě zřídila podobný mršník také obec Po
lánka, ale tím také péče její dokonána. Aepoň velmi
divně působí, když ne tomto místě blízko při cestě
ležícím, zdechlina jest tak bídně zahrabána, že ze ze
mě čouhají nohy a hlava nějaké ubohé kobyly, která
jakoby ae tím způsobem ze země dobývala. Myslíme,
že p. starosta, který znám jest jako energický muž
ani o tom neví a že po tomto upozornění zakročí proti
drnomistra, aby řádně konal svou povinnost a při
odpravování zvířat také jak náleží je zahrabal. Lo
vede-li takový zřízenec býti přesný a přísný v dodr
žování zákonů jinych, af je i v tomto.

Z České Bělé u Chotěboře.V pondělí o 2.
hodině odpolední vypukl zde u obchodníka Abevlona
oheň, který epálil tři domy a na to přelítl na fara,
kdež zhořel kryt.

Z Badimi m Jičíma. (Neštěstínechodípo
horách.) Dne 29. května t. r. v Hadími upravoval si
p. Vincenc Kraus, rolník nové objednaný žentonr ke
stodole. Montér od strojnické firmy za jistou příčinou
poodešel někam a soused jeho p. Vales, jenž chtěl
při tom pomoci, taktéž poodešel čekaje na zavolání
v dobu příhodnou. Mezi lím výrůstek pomocník mon
térů vyzval p. Kraose, že prý by si mohli sami dva
potřebný k tomu podkladný kámen, jenž byl velmi
těžký, zasaditi a do vyhloubeného místa zavaliti a
než montér přijde, že prý bude nejtěžší práce hotova.
V domněnce, že by to bylo možno, Kraus přivolil a
jal se se slabým pomocníkem pomocí páky kámen
zasazovati avšak tento nějak se vysmekl, obě páky
odmrštil a Krausovi se noha v holeni zlomila. Těžce
zraněného odvezli k výtečnému znalci zlámanin p.
Nedvídkovi do Rybníčků u Jičína

lasme se za členy Ústřední Ma.
tice Školské. Téměřvšechny české listy i školské
listy odborné s důvodem poukázaly na to, že výbojný
německý Šalfrajn do nového správního obdoví vstoupil
s přebytkem 50.000 zl, — kdežto naše Ústřední Ma
tice Školská zápasí stále s nedustatkem hotovosti.
Také je známo, že činnost Šulfrajnu, který zakládá
německé školy pro České a slovanské dítky, — neboť
o německé dítky jest veřejným školstvím v R.kousku
více než dostatek postaráno, — vyžaduje daleko méně
nákladu, nežli obsáhlá obranná činnost Ustřední Ma
tice Školské, která nejen musí oslabovati vliv poněm
čovacích ústavů v zemích našich, ale také vydržovati
přečetné školy v těch místech, kde by podle zákona
a počtu dětí již dávno wmě'a býti zřízena škola ve
řejná. Známy jsou případy, kde do školy matiční chodí
na sta Českých dítek u přece pořád hledá se 40 dě'í
českých, jakých průměrné v pěti letech je potřebí, aby
se zřídila škola veřejná. Také činnosť matiční na Mo
ravě a ve Slezsku není ješté u svého cíle, avšak již
nyní práce její nero požehnání, Má-li Matice, jejíž
rozvoj velmi bedlivě ttopují odpůrcové veškerého če
ského národa, dostáti úkolo, jaký jí národ věřil, jest
potřebí, aby každý, kdo chce slouti Čechem, přihlásil
se k praporu matičníuu. Roční příspěvek v Matici,
která jest nejen spolkem národním, ale také nanejvýš
dobročinným, jest dosti nepatrný, ba nepatrnější, než
u mnohých zábavních spolků, a nelze tudíž jinak,
nežli nazvati nedopustitelnou lhostejností k životním
potřebám našeho národa, jestliže na Ústřední Mašici

měli pamatovati. Denní výdej Ústřední Matice škol
ské činí průměrně téměř 1600 K a jsou dny, kdy
přijme pokladna pokladna matiční ani ne 15 K. —

Co znamenalo v první polovici ny
nějšího století sigmum. Chci« vlastnízkuše
nosti vylíčiti, jakými prostředky se v první polovici
nynějšího století němčina české mládeži větěpovala.
V roce 1840 byl jsem dán z české vesnické školy do
školy v nejbližším městečku, abych se naučil německy.
Škola ta sestávala ze tří tříd. První dvě třídy, ve
kterých vyučovali dva podačitelové, tehdáž pomocníci
zvaní, byly české; třetí třída, ve které vyučoval učitel
cám, byla veskrz německá. Žáci v této třetí třídě sklá
dali se jednak z okolních vesnic jednak z městečka
samého, byli nejen veskrz Češi,ani snad jediného
Němce mezi nimi; ba velká čásť z nich neměla o něm
čině téměř žádného ponětí a málo jich bylo, kteří by
aspoň poněkud byli porozuměli tomu, co se jim vy
kládalo. Prazvláštní methodou měly býti docíleny možné
úspěchy v německé konver'aci, Žáci třetí třídy nesiněli
totiž mezi sebou ani ve škole ani mimo škola mluviti
česky. Aby se zachování této zápovědi zabezpečilo,
bylo zavedeno tak nazvané signum, kniha to podlou
hlého formatu s černými deskami. Kdo z žáků česky
promlavil, dostal signum za trest a musil je tak dlouho
nositi, dokud nepřistihl jiného žáka, an ee českým slo
vičkem podřekl. [u pak honem takovému nešťastníkn
podal siznam, který je bez odporu musil přijmouti a
tak dlouho nositi, dokud jiného spolužáka při českém
hovoru nepolapil, a tak to šlo pořád dál. Majitel eigna
byl tedy pro ostetní žáky pravý postrach; on hleděl
signum zatajiti, aby se ho uvedeným apůsobem co nej
dříve zbavil; druzí žáci zase z obavy před signum
hleděti majitele jeho vyslíditi. Jak mile se jim to po
dařilo, vystříhali se ho, aneb předním, nenmějíce ně
mecky mluvit, vůbec nemluvili, i před ním z rozpu
stilosti poskakovali a jej v posměch a opovržení uvá
děli; neboť platilo to mezi žáky i v širším obecenstva
za nemalou henbo, nosití aignum, a bylo to pro do
týčného žáka tím více citelné a ponižující, když to
pravidelně několik dní trvulo, nežli jiný žák při uží
vání své mateřštiny za okolností uvedených postížen
byl. Dovedl jsem se dlouho této osudní knize vyhnoati.
Než jednou zjevnon nepřízní pomocníka, k:erý toho
dne ředitele zastupoval, jsem jí přec neušel. Měli jsme
totiž krásopisnou hodinu, která záležela v tom, že jsme
do svá krásopisné knížky vpisovali vzorec krásopisu
s černé tabule ve škole na zdi vyvěsené; první řádky
tohoto vzorce byly psány švábachem a poslední dvě

ležatou latinkou, Vidíral jsem tenkráte v jedné ně
mecké školní kaize písmo všelijaké, sejména také sto
Jaton frakturu. Ta se mně zvlášť líbila, u tak jvem
toho dne poslední dva řádky napsal fraktarou stojatou,
jako jsem to tím někdy činíval, aniš by mně to
byl učitel vytýkal. Než tenkráte přišla mi tato od=
ehylka od písma na tabulce draho. Když jsem totiš

a krásopisem, jako jiní, k ponoeníkoví k přehlídce předstoupil a krásopis jemuk nahlednatí předložil, obořil
se na mne, problednuv jej, zhurta počesku „kde jses
to učil“, při čemž ukázal na ony dvařádky stojatou
fraktarou psané. Zarazil jsem se a lebnntím nevěděl
jsem, jak bych odporěděl. Když jsem mlčel, osloven
jsem byl ještě přísněji „no, kde jses to učil?“ Vida,
že odpověď dáti musím a nevěda honem jakou, vyrazil
jsem ze sebe bázlivě slovičko „doma“. Na to hned
zvolal pomocník „wer hat signum, signum her“. Na
ta slova vykročil rýchle jeden chlapec s lavice, přinesl
s veselou tváří podačiteli signum, a já je musil oď
něho převzíti, a mimo to potrestal mne pomocníktím,
že jsem musil, studem celý zarděný, klečeti na zemí
u kamen na místě hanby, kterýžto trest se jen za pro
vinění vyššího stupně ukládne Dostol jsem tedy dvojí
trest: Za to, že jsem na českou otázku odpověděl
česky „doma“, signam, a za to, že jsem při krásopisu
na místě latinskéno písma užil stojaté fraktary, mosil
jsem klečeti na místě banby. Tak se dařilo před 60
ety českému jazyka v českých městech|

Dodatkem ka správě o Svatojansképobož
poati v 20 čísle Obnovy ze dne 18, května ovádíme,
že ka příspěvkům již jmenovaných pánů a paní vy
prosila pí. F. Soudilová mezi více paními 9K 16b,
čímž získaná celková suma 38 koran, z nichž upo
třebeno k osvětřování sochy sv. Jana po celou oktavu
33 koron. Zbytek pak 5 korun rozdělen dvětna těžce
nemocným osobám Pečínkové a Kordiková. Nu konec
vzdáváme všem dobrodincům Svatojauské pobožnosti
srdečné „Zaplat Bůh“ a prosíme, aby i na příště po
božnosti je pamatovali.

Listárna administrace: DoLedče:2ko
rvny.

Veřejnápřoska t českém Jdu.

Od světa českého odloučení, českou veřejností
zapominaní, v tísni nevýslovné ae nalezající, obrací
se Čechové trutnovští ještě jednou ku šťastnějším se
strám a bratřím o pomocí

Od dávných let živořil český živel v poněmče-“
lém Tratnově, ahněten, krčil se Čech tratnovský před
pádnými ranami zboubné germanisace, až konečně
pozvedl hlava, by ohlédl se kolem zda kyne ma na
děje vspřímiti šiji svojí. Poznenáblu probíral se z tvr
dého omamujícího spánku, zajistil dítky své národu
svému založením české školy, ku soustředění sil zarazil
české spolky, ku poznání Boha domobl se českých
bohoslužeb, které nyní vzdor úsilí nepřátel alespoň
v soukromném býtě mohou složeny býti a nyní do
máhá se svého vlastního přístřeší, postavení „Česk,
národního domu v Tratnově.“

Čechové! Bratří! Přírodazabalenaje vzo
lený háv, vše raduje se z dlouho očekávaného jara,
vše žene se po práci, jen my skláníme starostí šijí
svoji a přemýšlíme, co činiti aby jsme obstáli v naší
těžké povinnosti. |

Stavba „Českého národního domu v
Tratnově“ lani započatá a po střechu jiš
přivedená stojí doposud v klidu a očekává
den kdy ruka lidská počne opět činnost svojí, kdy ve
stavbě bude pokrečováno. Den ten však nepřichází,
neb v těžkém nejen pro českou menšinu
trutnovskou, ale pro celý český národ dů
ležitém díle zůstáváme osamoceni, žádosti
naše o podporu zůstávají neustále téměř nepovšěímnaty,
naše prosby o almužnu nenacházejí ohlasu A tak
stojíme sklamánií ve svých nadějích před
nedokončenou budovou; před bolými zděmi
našeho příštího stánku bez pomoci, bes
podpory, bez útěchy — jeme sirotky. Toť
Výsledek naši poctivosti národní tot výsledek naších
bojů pro drahý náš jazyk. A ve stavbě pokra
čovati musíme, my musíme v nejbližších
dnech stavba dodělati a jí včase nej
kratším dokončiti.

Bratřil Čechové! Považte přec sami, zda
nebylo by hanbou nás všech kdybychom budovu která
již pod střechou se nalézá nechali nedokončonou,
kdyby dílo pro celý národ náš tak důlešité již při
svém zrození bylo urdouseno a budoucnost jeho pod
tata! Ku další stavbě potřebí ještě 26 tisíc sl. my
nemáme však ničeho, síly naše jsou vyčerpány.

A proto zoufalé volání naše není
nemístné. Přijďtel Navštivte nás a pře
svěděte se o pravdivosti naších slov, přijďte
pohlédnoati na naší národní nedokončsnou tvrz a pak
uznáte, že pomoc je nutná. .

Co mohli učiniti pro nás Pardabice, odkud
10.000 zl. nám přispěno, to mohlo by se učiniti ale
spoň částečně i jinde a vítězství bylo by zajištěno.
Na pokraj zoufalství dobnáni, v nejrozhodnější pro
nás době voláme ještě jednou do řad českých a pro
síme, prosíme snažně by alespoň tentokráte prosba
naše oslyšena nebyla. , .

Česká veřejnosti! Dopřejš nám podpory tak
nutné, udílej nám půjčky odebíráním 40 K(20 8/
podílů pořádejš sábavy ve prospěch „Česk. Nár.
domu v Trutnově“ příhlašuj se 0 „Sběrací listy“
které ku konání sbírek vydáváme a dokaž naším ne
přátelům že budoucnost naše jest chráněná celým če
ským národem,

Za Čechy trutnovské:
Dražstvo českého domu v Trutnově;



Inkvisice..
Co je to strašné slovo? — Je to tolik

Jako vyšetřování a je to něco, o čem se ob čas
nejvíce mlnví, ale nejméně ví. V románech,
v novinách, v knížkách brožnrkách, ano i ve
apisku pana pastora čáslavského, pro lid aděti
určeného, nalezáme slovo to jako něco, čím
se Špiní a v ošklivost ovádí církev katolická.
A k vzdělanosti dnů našich patří vše na slovo
věřiti, co jest protikatolické a co napíše —

r. Hlavně se křičívá o inkvisici Španěl
ské. A ptejte se, co to bylo, řekne vám tak
mnohý „rozhořčený“ asi tolik, jako: „Inkvisi
ce? Inu je to holt inkvisice“.

Chceme tedy v tomto článku klidně a ne
stranně o té věci promluviti. První příčinou
inkvisice španělské byli židé španělští, kteří
svým množstvím, bohatstvím a svými šmejdy
nejen náboženství křesťanskému, ale i n árod
nosti španělské záhubuchystali; vždyťi
křesťany na židovství převáděli. — Tak daleko
šli ve svém podloudném boji na zničení kře
sťanství a národnosti, že se na oko dávali po
křtíti, avšak tajně židy zůstali. Křest a ber
pochyby i peníze pomáhali jim k vysokým hod
nostem státním, avšak i církevním, takže mnozí
až i biskupství uchvacovali (1!) a tak židovství

-tim více posilovali. — K tomu mělo 8e snad
mlčeti?!

Než na tom nebylo dosti. V zemi žilii
Mobamedáni původu cizího arabského z Afri
ky! A s těmi se spojovali židé a bouřili
proti panovníkům křesťanským a
natropilo se děsných potup náboženství kře
stanského, svatokrádeží a banebností. — Což
divu, že králové křesťanští pomýšleli na obra
nu. Požádáni byvše od kněží i nekněží zavedli
vyšetřování dle tehdejších soudních a právních
obyčejů — čili inkvisici. Papež Sixtus IV.ji dovo
lil, a nařídil, aby k tomu soudnímu sboru přibrá:
ni byli dva neb tři církevní hodnostáři čistých
mravů a důkladně učení. Tím ale právě padla
celá ta zášť potměšilých nepřátel křesťanských
národů na církev, ač právě ona dříve poačo
váním působila a vždy k mirnosti radila, a
teprv, když nic neprospělo, k inkvisici svolila.
Naše svobodomyslníky nepřesvědčí ovšem ni
kdo a fanatické pastory ještě méně. Je to
v jejich rukou, jak z knížky čáslavské vysvítá
jeden z těch známých článků jejich nauky,
kterou se výrostci jejich konfirmují. Ale jsou
přece protestanté, kteří se dovedou povznésti
nad předsudky konfirmační. Jeden takový pro
testant A. Huber napsal roku 1862 vzhledem
k inkvisiciŠpanělské:„Jednalo se oto, má
li křesťanské Španělsko trvati či za
niknouti“. De Maistre, slovutný státník prv

"nípo orike našehostoletí, píše: „Aby se netřásli křesťané, museli se třásti ži
dé“. A jeden dosud žijící nám osobně známý,
dobrý atichý učenec píše: „Proti ošemetnosti

' a zpupnosti židů, nebylo — k zachránění Spa
nělska — jiného prostředku“. Způsob mnohdy
krotý, kterým se proti nim vystoupilo, ač ho

- nelze sice chváliti, vysvětluje se právě pova
- hou, jizlivostí a drzostí tehdejších židů s Ma

bomedány společných. Ale na čest církve musí
se přiznati, že právě papežové krutost zavrho
vali a k spravedlnosti i mírnosti a laskavosti
napomínali; ano istátní i církevní hodnostáře,

basmě krále kárali, když inkvisice zle užívali.
Ze všeho patrno, že 8e mnozí raději ují

mají ošemetnosti, zpupnosti u velezrády teh
dejších židů, než aby překonali od dětství do
sebe vsátou nenávist všeho katolického,

Naši pastoři a jejich spisy v blud uve
dení — „taky katolíci“ — namítají však, že
za Filipa II. namířena byla inkvisice proti

rotestantům. Je to pravda. Ale je to podobně
jako u nás. Úklady trůnu a vlasti pro
testanty strojené bylytohopříčinou,ale
ne náboženství samo. Kdyby protestanté věku
sedmnáctého byli u nás nebyli ztropili revo
luce, nebylo by žádných „mučeníků bělohor
ských“, jak páni nazývají dne 21. června 1621
v Prazeodpravené velezrádce.

© VL Ročník.Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Tak je to pánové! A my vám přiznáme,
že se inkvisice užívalo za panování Bourbonů
i proti přivržencům a hlasatelům bezbožnictví
voltérského z Francie do Španělska přenáše
ného a proti tvoření se tajných zednářských
—nejen náboženství, ale i trůnům a společ
nosti lidské nebezpečných — spolků. Jak toho
třeba bylo, vysvítá z toho, že členové pod
vratných spolků domohli se vysokých míst ve
státě ano i v církvi, ba i inkvieitory se stali,
aby šířili — zednářství!l! Tak k. p. zednář
Antonín Llorente, byl tajemníkem vrchního
inkvisitoraa kanovníkem v Toleděl

Nescbvalujeme kratosti, ale upozorňuje
me na soudcovství doby té. Neschvalujeme
užívání inkvisice k upevnění neobmezené moci
královské, ale odmítáme lživé líčení inkvisice
po způsobů jarmarečních písničkářů a pano
rám. Odmítáme obzvláště lži zednáře chléb
církve požívavšího Llorente, který inkvisicí
tolik hany na ni nakydal. Máme v tom ohledn
nn své straně zase protestanta Peschel a, kte
rý Llorenta z „frivolního (lehkomyslného)
domněnkářství“, tedy z tvrzení nedokázaných
viní.

Inkvisice byla konána za dob, za kterých
křesťanské — katolické — náboženství bylo
národům statkem nejdražším a králům zí
kladem států. Dnes je vše na ruby zpřehá
zeno. Dnes „ať se třesou křesťané“, aby se ne
třásli .. . . (moudrému napověz). Dnes pro
vádí se jistým způsobem inkvisice proti pra
vým katolíkům. Rozhodný katolík je dnes pře
mnohým státníkům nebezpečným člověkem. Při
nejmenšít je aspoň „taktlos“, a přerunozí páni
velice se o to starají, aby se jen ve státě ne
zmobl — katolicismus. A proto se mu dostává
leckde „staatliche Úberwachung“ (státního do
zoru), ačkoliv právě katolicismus za těžký hřích
vyhlašuje všecko násilí, vzbouření a trůnu pod
vracení. Za to však jiní, kteří vyznamenávají
se svou jizlivostí a zpapností, národy a vlády
si podmaňají, majetek do závratné výše hro
madí ano i půdy orné se zmocňají a dle svěde
ctví dějin ošemetnou loyalita vždy provozovali,
těší se leckde přízni státníků a dostává se jim
Staatsschutzu“ (státní ochrany) v té míře, že

katolické náboženství aspoň částečněby si jí
přálo.

Pánům pastorům pak vzkazujeme, aby
zkoumali, s jakou krutostí se u nich dála in
kvisice. Mají tu zářící vzor svého Kalvína,
proslaveného pálením toho, kdo se opovážil
jinak smýšleti, než on. Mají Kalvína, který
děsnou brůzovládu v Ženevě provozoval. —
Mají tu ještě děsnější Anglicko, kde se inkvi
sice čili slídění státní dělo po každém, kdo
se opovážil sloužiti mši sv. Dopadený Edmund
Kampián, který před tím býval v Praze, byl
po městě vlečen a banebně odpraveni! —
Z domácích dějin jim odporoučíme inkvisici
vykonanou s farářem holešovickým na Moravě,
jejž umučili, až mu střeva bylo vidět a až za
živa na mokré slámě hnilll Iokvisovali páni
čili mučením z jeho srdce a úst vyzvídali —
zpověď Lobkovicovu|

Jaká tedy strannická vášeň zuří ve ško
lách a modlitebnách evanjelických, když se
mluví o inkvisici jen k vůli štvaní proti nená
viděné ve vlasti naší původní církvi, jež položila
základ k naší velikosti a o děsné inkvisici
protestantsko pastorské 80 mlčí.

Něčeho jiného, páni, jest zapotřebí, než
dozoru nad katolíky a štvaní pastorského.

Hrozí totiž státům a národům křesťan
ským ze zcela jiné strany nebezpečí. Proti to
mu by se měl stát i všecky církve spolčiti!
Bohužel! Vidíme však spolčení s. nepřátely
národů a států — proti katolíkům. Co z toho
pojde, nevíme dnes. Ale to víme, že 5 ještě
žádnému národu ani státu ani panovníka ne
vyplatil boj proti katolicismu. Dejž Bůb, aby
aspoň náš národ otevřel oči a poznal, co jej
hubí a co mu prospívá.

Co se stane“
Z Vídně, 21. května.

Předseda ministerstva šlechtic Kórber a
český místodržitel, hrabě Coudenhove meškají
v Budapešti, aby podali císaři zprávu 0situací
ve vídeňským parlamentu i v zemích českých.
Ve Vídni panuje zmatek, v zemích českých
roztrpčení do krajnosti. Vášnívá mlava v Če
chách dotýká se Vídně i Budapešti nemile i
trapně, ale rozhořčení českého lidu nelze se
diviti. Po nesčetných službách státu prokáza
ných, po miliardách na zvýšené státní potřeby
povolených vždy nám něco slíbil, ale pak nám
jen část našich požadavků a daných slibů spl
nil. když se počali Němci bouřit, vzali nám
opět velkou část povolené maličkosti a handr
likování počalo znova. Čechové prý musí po
voliti Němcům nějakou kompensaci a náhradu,
má-li se nám část vzatých nám vymožeuostí
opět vrátiti. Jednání toto vídeňské kamarilly
způsobilo, že český lid nikomu a ničemu ne
věří a že je pro obstrakci; myslí si, že tvrdé
české lebky už něco vydrží a že hůře nežli
dosud se nám vésti nemůže.

Část rozvážných mužů českých,a ti tvoří
mezi českými poslanci celou třetinu, kteří ne
dělají snad mandátovou politiku, myslí, že po
mocí pravice dala by se zjednati váprava po
znenáhla, jak se to stalo na př. roku 1886 po
známých ordonancích Gautschových, kdy úsilí
a vytrvalosti obezřetné politiky Riegra, Zeit
hammra, Mattuše, Fanderlíka a Žáčka podařilo
se zjednati úplné nápravy a mimo to mnohé
vzácné kulturní vymoženosti. Tato umírnější,
nikoli však povolnější a méně vytrvalá část
poslanců a politiků českých je proti obstrukci
z ohledu na české menšiny v zemích českých
i ve Vídni, zejména pak také na některé kraje
moravské a české Slezsko, které se nalézá
úplně v područí Slovany rdousícího německého
kapitálu a která, nemohouc se opříti o české
většiny na zemském sněmu v Brně a v Opavě
ani o okresní zastupitelstva — poněvadž jich
na Moravě a ve Slezsku není, podléhá nejen
německým majitelům velkostatků, dolů, tová“
ren a německým obecním zastupitelstvům, ný
brž i tlaku německé byrokracie.

Nedá se popříti, že se strany mladoče
ských poslanců bylo velikou chybou, že šli na
vídeňské konference, aniž by tam Slované slez
ští byli zastoupeni. Ty jsme obětovali, i Čechy
rakouské a vedoucí politici ani dnes na ně
nemyslí. Menšinám by po soudu vážných politiků
byla vždy mocnou oporou většina pravice na
říšské radě ve Vídni Politici vážní nemohou se
zhostiti také obavy, že proti Čechůmby ko
nečně mohl rozhodnouti absolntism dočasný,
který oktrojírkami by nás mohl trvale poško
diti. Jen tyto důvody mluví u četných politi
ků proti obstrukci a tyto by se měly v Čechách
vždy s ohledem na Moravu i Slezsko uvažovati.

Zprávám z Budapešti i z Prahy hledí
politický svět 8 napjetím vstříc. Co poradili
Jeho Veličenstva Kórber a Coudenbove v Bu
díně? Dnes se nejedná snad jen o krisi té
neb oné strany, té neb oné majority, dnes 8e
jedná o státní krísi. Německáobstrukce
odpírala státu po tři leta nejnutnější potřeby.
Má se dnes započíti s trvalou obstrukcí Če
skon? Je pravda, že česká obstrukce nemá kn
své podpoře vídeňskou ulici a žádnou veleříši,
avšak krajní odpor Irčanů ukázal, že i malý
a chudší národ dovede dělati zoufulou obstrukci.

Poslanec dr. Herold přiznal v něděli o mi
nistrovi Kórbrovi na Král. Vinohradech, že
má sice dobrou vůli způsobiti dorozumění
ale že dělá, co ma radí němečtí liberálové. Ja
zyková Kórbrova osnova je pro Čechy nepři
jatelna, neboť nesplňnje rovnoprávnost Čechů
s Němci, ona nás připravuje o více než 20tileté
vymoženosti, ona nás zatlačuje tam, kde jsme
stáli za Auerspergů, Lasserů, Herbstů a Has
nerů. Kousek té české úřední řeči V českých
krajinách v Čechách nevyváží naňa ztráty v
uzavřeném území, na Moravě a ve Slezku, kte



rých jsme v posledních 20ti letech pracně do
byli.

7 Česká obstrukce byla až dosud ve Vídni
vítězná. Ukázala, že potírání technické obstrak
ce jest v rakouském parlamentě nemožné, po
kud je v platnosti posavadní jednací řád a
pokud se slovně provádí. Až dosud se žádalo,
aby o každé petici hlasovalose dle jmen; a hla
sovati se musí vždy znova, je-li vždy 60 blasů
obstrukční strany ve sněmovně přítomno. Mož
no též žáduti, aby při hlasování o každé petici
předseda sněmovny zjistil, zda-li je sněmovna
schopna k usnášení se, to jest — zdali je nej
méně 100 poslanců v zasedací síni přítomno.
Tato procedura vyžaduje vždy nejméně 6 mi
nut a při každé petici nejméně 10 minut. Pro
tože čeští poslanci podali přes 2000 petic,
tedy blasování o nich vyžadovalo by 20.000
minut čili 333 hodin času a počítaje zasedání
každodenní 10 hodin, celkem 33 dní, než-li by
se mohlo přikročiti k vyřízení denního pořád
ku. K zjištění okolnosti, zda-li je sněmovna
schopna k usnášení 8e, je třeba přítomnosti je
diného obstrukčníka, ale současně též přítom
nosti 100 vládních nebo aspoň protiobstruk
čních poslanců. Obstrukci by mohla tedy zne
možnit jen zídeňská ulice násilím, anebo vláda
odročením sněmovny a prohlášením nových
jazykových nařízení a jednacího řádu na zá
kladě $ 14. st. z. zákonů. Avšak ani to se nedá
dobře provésti, protože ani vláda ani praesi
dium vlastně neví, co chce a konečně by se
stala pánem situace — ulice a nikoli vláda.

Němci liberální a nacionální bojí se zlo
miti českou obstrukci sami, protože neví, zdali
nebudou k ní zítra nebo později dohnáni Bami.
Němci by byli nejraději, aby českou obstrukci
znemožnila pravice. Dr. Herold i dr. Kramář
loyáluě doznali, že Poláci a Jiboslované, kteři
jsou nezbytně odkázání na pomoc státu, ne
mohou se k českéobstrukci připojití. Jejich vlastní
zájmy, jmenovitě investiční předlohy — při
nášejí Jihoslovanům i Polákům mnohé výhody,
na př. stavby drah a j. Co my Čechové po
Polácích a Jihoslovanuech žádati můžeme jest,
aby se nestavili proti nám do prvních řad, ale
aby chovali se k útokům Němců více méně
passivně, tak aby Čechům dříve nebo později
umožněno bylo, dávný svazek stran pravice co
nejvíce utužiti.

Vláda ví, že by novými volbumi Čechy
příliš nezastrašila Důsledek jejich by byl, že
by nová říšská rada měla radikálnější složení
než nyní, že by národní, socialní a konfesio
nální protivy ještě více se zostřily. Takováto
nová říšská radu byla by k plodné práci asi
sotva schopnější než-li je nynější.

Liberálům 8ejedná o to, aby umožnili výRa
kousku aspoň ještě jednou josefinský osvícený
absolutismus, aby páni byrokrati vládnoutí
mohli s parlamentem nebo bez parlamentu.

Jednací řád, at již oktroyirkou nebo bez
ní, má prý býti takto změněn:

1. K hlasování dle jmen je zapotřebí nej
méně 70 poslanců (česká obstrukce čítati může
jen na 62 českých poslanců).

2. Předsednictvu se udělí moc, poslance
rušící jednání vyloučiti na jednu neb více schů
zí říšské rady.

3. Čtení petica interpelací přeloží se na
konec schůzí. Tuby hlasování dle jmena zji
štění, je li sněmovna schopna k uzavírání, ne
mohlo projednání předloh naprosto zmařit a
každé obstrukci by bylo ostří ulomeno. Při
dnešrí poradě českých poslanců zajisté i tyto
možnosti budou zrale uváženy.

Ať dopadne rozhodnutí českých poslanců
tak nebo onak, tedy musí kruhy, které svým
jednáním nynější zmatky v Rakousku způso
bily, přijiti k poznání, že ve Vídni dá se sice
na kratičký čas vládnouti proti české obstrukci,
ale nikoli dle choutek velkoněmců proti Slo
vanům. Na urovnání české otázky musí přece
jednou dojiti.

Interpellace o vraždě v Polné,
kterou podal posl. Schlesinger v 03. schůzi

poslanecké sněmovny.

V posledních týdnech vyskytovaly se v
denních listech zprávy o událostech z vyše
třování židovského vraha Leopolda Hilsnera,
jež jsou způsobily, aby otřásly právní vědomí
obyvatelstva, aby se dovědělo, zda zprávy v
nejrůznějších listech obsažené odpovídají prav
dě, obrací se podepsaní na J. E. pana ministra
spravedlnosti 8 těmito dotazy:

1. Jest správno, že ministerstvo spravedl
nosti, když nejvyšší soudní dvůr ve smyslu $
126. tr. ř. neuznal toho potřebu, aby vyžádáno
bylo dobrozdání fakultní o zavraždění Anežky
Hrůzovy, obešel nejvyšší instanci a přes to
přese všechno vymohl si dobrozdání lékařské

fakulty v Praze, při jehož podávání předsedalkomisi prof. Gebauer, sejdávěrnější přítel pro
fessora Masaryka?

„ 2. Jest správno, že corpora delicti, jme
novitě šaty Anežky Hrůzovy, byly přístupny

osobám, jež nejsou soudními faakcionáři a že
jmenovitě prof. Masaryk se svým přítelem drem
Bulovou a s paní téhož vyšetřovali šaty Anežky
Hrůzovy?

3. Jest eprávno, že šaty Anešky Hrůzovy,
jež přikutnoborském procesu byly porotcům

pře loženy a tehdy vykazovaly jen osamocené
ení skvrny, nyníaž do ztahnutí jsou nasákly

4. Jest správno, že s komisí, jež podávala
fakultní dobrozdání, bylo sděleno, že na místě,
kde mrtvola byla nalezena, shledána velká
kalužina krve, kdežto více než 32 svědci, jež
při ohledání místa čipa byli přítomni, hotovi
jsou přísahou storditi, še ma místě činu mebylo
ani stopy krve?

5. Jest správno, že duševní stav Leopolda
Hilsnera, jenž již při krajském soudu na Ho
rách Kutných byl vyšetřován a normálním
shledán, nyní při krajském soudu v Písku
znovu, a to židovským lékařem drem Sachsem
se vyšetřuje?

6. Jest eprávno, že zásilka Kurzweila po
lenskému rabínu dru Goldbergerovi, jež dle
udání prý obsahovala voňavku, a o níž v in
terpellaci poslanců Schlesingera a Schneidera
ze dne 25. října 1899 se děje zmínka, byla za
slána ku -oudně-lačebnímu vyšetření do Prahy
a že když professoři Reinsberg a Jiruš ode
přeli ohledání láhvičky, naplněné červeno-hně
dými kuličkami, byla dána k vyšetřování pro
fessorům české lékařské fakulty Horbaczew
skému a Hlavovi a že tito po vyšetření a roz
boru problásili obsah, dle nálezu na krevních
tělíscích za lidskou krev?

7. Byl na tento moment brán zřetel při
obnoveném vyšetřování?

8. Jest pravda, že nové vyslýchání svěd
ků v Polné a v Golčově Jeníkově nemají jiné
ho účelu, leč aby byli všichni svědkové ku
drahému procesu praeparováni a jest pravda,
že svěďkům kladeny otázky, zda nejsou pod
placeni stranou židům nepřátelskou?

9. Jest pravda, že nevinný prý Hilsner,
jeuž učinil obšírné přísnání, před nedávnem se
pokusil o útěk, tak, že bylo nutno jej spoutati
železy?

10. Bude protokol o přiznání se k vině
předložen porotcům píseckým?

11. Byli polenští obyvatelé Leopold Graf
a Heřman Basch otázáni, kdo byl onen chro
mý žid, jejž v pátek dne 30. dubna 1899 do
provázeli na nádraží a jenž zdá se býti vážně

poezraným z účasti na zavraždění Auežkyrůzovy!
12. Jest správno, že na tohoto chroiného

žida, o němž již tolikráte stala se zmínka, ač
přes 20 svědků udalo podrobný jeho popis a
též podrobný popis jeho osoby se nachází v
knize „Pravda o vraždě v Polné“, vydané re
daktorem Schwerem, dosud nebylvydán satýkač?

13. Jest správno, že panuje úmysl, provésii
proces v Písku sa nepřístupu veřejnosti a stanou
se opatření, aby při novém líčení v Píska bylo
popřáno plného přístapu jmenovitě tisku anti
semitickému ?

Politický přehled.
Říšští poslanci rozešlise zase v sobotu

po páteční a sobotní obstrukci — sněmovna ne
byla ani schopna k usnášení se — a sejdou se
zase 8. června ve Vídni. Do té doby prý se musí
rozhodnouti, zdali se pravice rozbije a Čechové
zůstanou v obstrukci osamoceni, — V sobotní
schůzi ohradil se poslanec dr. Stránský proti to
mu, že moravské místodržitelství vrátilo nejd.
knížeti arcibiskupovi olomouckému žádosti občan
ských kněží za udělení uprázdněných míst kanov“
nických v olomoucké kapitole a vyzvalo ndp. ar
cibiskupa, aby předložil žádosti jen šlechticů,
kteří pro nedostatek domácích musí se často shá
něti až Bůh ví odkud z Německa. Moravské mí
stodržitelství nejednalo dle zákona. Interpellanti
odvolávajíce se na nedávnou odpověď ministra
kultu na dotaz poslance Jos. Staroštíka, předsedy
moravské selské jednoty, ohledně obsazování míst
kanovnických v Olomouci, tázali se ministra osvě
ty, je-li ochoten působiti k tomu, aby obsazování
míst těch dálo se dle spravedlnosti a odstranilo
se protizákonné protežování šlechticů. Dále inter
pellovali moravští poslanci ohledně doplnění če
ské techniky v Brně a zřízení české university
na Moravě.

V delegacich prozradil ministr války, že
říše bude potřebovat na nová děla 70 milionů; co
budou stati pušky nové, to ještě neřekl, a admi
rál Spaun sdělil, že Rakousko potřebuje velké vá
Ječné lodě o nosnosti aspoň 10.000 tun (100.000
metráků), poněvadž Anglie, Německo a j. státy
mají válečné koráby o nosnosti 12 až 15 fisíc
tón. Námořní rozpočet obnáší 43,710.820 K. (více
skoro o 4 m. K). Na stavbu nových lodí se žádá
zatím skoro 5 mil. K. Velká pancířová loď bude
státi 16 a půl mil. K.; zstím se na ni povolila
splátka 1,200.000 K. Dále se staví torpedový kři
žák Aspern, ramový křižák E a císař Karel VÍ.,
válečná loď I. tř., H, tř. a III. třídy. Celkem po

třebují ministerstvo zabraniční 10,739.079 K, války
303,818 481 K, námořnictví 28,741.660 K fádně
a 14,969.160 K mimořádně, říšské ministerstvo
financí 4,272.009 K, společný nejv. účetní dvůr
362,854.411 K. — Příjmy z cla vynášejí v Ra
kousku 111,737.600 K, v Uhrách 17,876,100 K,
v Bosně a Hercegovině 554.120 K.

Na říšském snému německém mosel
býti vzat lex Heinze, mající za účel hájiti mravo
počestnost ve spisech, dílech malířských, socbaři
ských, v divadle atd. opět vzat s denního po
řádku, poněvadž socialisté a liberálové dělali proti
zákonu obstrukci, Zákon má naději na uskutečnění
jen tehdy, bude li důkladně přistříhán aurčitěji
přestupky stanoveny,

Ve Frameli hlasovalo v 82 departemen
tech při volbách do obecních rad pro republikány
a socialisty 4,713.467 voličů. pro konsesvativce
2,174.323 a pro nacionály 172430 voličů. Z obcí
veškerých volilo 24.832 republikánsky, přes 9.000
konservativně a nationalistickv, Republikáni získali
1004 obce, fakticky ale utrpěli porážky, neboť
větší města s Paříži blasovala proti nim s velká
většina obcí šla s republikány ze zvyku. Po vý
sledku voleb v Paříži a po zprávě, že zednařské
ministerstvo chce opět obnovit process Dreyfussův
dopadly by obcení volby zcela jinak.

Ktalská sněmovna byla předsedoumi
nisterstva Pellouxem rozpuštěna, Všeckystáty troj
spolku: Německo, Italie a Rakousko mají ve svých
parlameotech — obstrukci,

Burské poselstvo bylo slavněuvítáno
v New-Yorku od lidu, postanců a senatorů, g de
setin Američanů souhlasí, aby Transvál a Oránsko
zůstaly říšemi neodvislými, ale což jsou burům
tyto projevy platny, když Mac Kinley president
Spojených států poselstvu nic neslíbil a proti lou
pežianglickézakročitinechcea když senát36 proti
21 hlasům se usnesl bury do senátu nepředpustit,
protože prý lid k zakročení podněcovali 1?

Ruský car podepsal ujednání konference
míru v Hagu.

Z bojiště jihoafrickéhe. Buřidobyli
sice kaferské části města Mafekingu, ale byli pak
opět odražení. 17. května museli opustit okolí
Mafekingu, aby unikli zajetí. Armáda maršála Ro
bertsa postupuje přes řeku Vál do Transválu.
Buři js.u odhodlání hájiti Johannesburg a Pre
torii. Ženy, děti a starci opouštějí město a stěbují
se na sever, U Pretorii dojde na každý pád k
bitvám. Opevněná města se těžko dobývají. Buři
sice nezabrání Angličanům obsazení jejizh území,
ale mohou je týrati dlouhou drobnou válkou.

—ém

Drobné zprávy.
Prašský knižearcibiskup bar. Lev

Skrbenský jmenován byl od J. V. clsaře tejným
radou. Pan kofžearcibiskup, kterého těžký úřad jeho
a cesta do Italie úplně schvátily, mešká dosud v Italil
na zotavené odebéře se však na červnové na visitační
cesty do h.

zasmoubeníarcikníže Františka
Fefdinauda z Este s hraběnkouŽofií Chotko
vou £ Vojnova přinese prý aedělní úřední Witz. sdě
lení. Hraběnka prý bade povýšena na vévodkyni s
Konopiště, sle v hodnosti bude za arcikačžnami, pro
tože sňatek dle německého právu, které v Čechách a
v Ubrácb nezoáme, není rovuorodý. Děti z toboto
sňatku snad pošlé nebudou následnictví na trůněuchopny.
Nastoupí-li arcikníže František Ferdinand na trůn,
smí svou choť povýšiti na Císařovnu, avšak na trůn
nastoupí po něm mladší bratr arcikníše Otwo neb jeho
syn Karel.

belgický příjmeprý svou dceru bra
běn těpánku Lonayovou v slyšení v Paříži; ob
měkčil prý se.

Praha proti vládním osmovámje
zykovým. Sbor obecních starších protestuje protl
Kdrbrově osnově, protože se příčí zřízení zemskému
i kabinetnímulista zde dne 8.dubna 1848 a judi
kátu nejv. soudu ze dne 13. prosince 1898, protože
dle čl. 9. stát. základ. sák, říšské radě nopřísleší
právo vydávati zákon jazykové, protote čl. 19. at. z.
z. zabezpečnje všem národům této říšerovnoprávnost
a že říjnovým diplomem a odtud napořád Jeho Velie
čenstvem byla uznávána práva Českého královatví.
Předloby Kórhrovy brabě porušují zásady rovného
práva v Úecbéch a na Moravě a rozdělují toto krá
Jovství na kraje bez závislosti od ústředního úřada
království.

Nedmdesáté narozeniny slavil31.květ
na vdp. Antonín Suchánek, vysocezasloušilýrek
tor zdejšího kněžského semináře v krahu blisských
svých přátel se vší tichosti.

Zkoušky způsobilosti učitelské
e. k. skušebsí komrmissí v Hradci Hrá
lové v období květnovém 1900. Kezkou
škám dostavilo se pro školy měšťanské z odboru L.
10 kandidatů a kandidatek. Odstoupil 1 kand., 3 kan
didati usnáni způsobilými a vyznamenáním, 6 prostě.
Z odborn II. a III. ze 14 přihlášených přišlo 11 kan
didatů a kandidatek, odstoupili % kand., 7 uznáno
způsobilými a 2 reprobováni. Z jssyka něm. pro ško
ly měšť. byli zkončení 3 kand., z nichž 1 usnán spů
sobilým. Ze hry na housle 1 kand usnán spůsobilým,
1 odetovpil. Ze hry na klavír 1 reprobován; ze spě
va přiznána způsobilost 1 kand. — Pro školy obecné



dostavilo se 17 kandidatů a kendidatek. 9 vysn.pro
hlášen způr. 1 kandidat, 13 prostě; 8 kandidatky od

ey Z jas. něm. pro školy obecné skoušení 3kandidati a usnáni způsobilými.
Na děkanství v Pellčce zvolenbyldp.

farář v Číbazi, Jan Letošník, vynikající kněs, hor

livý paedagog a vlastenec, muž tiché a vášné práce,bratr ředitele jičínského peedagogia pana Josefa Le
tošníka.

Velký vojenský koncert v lázníchVellchovských bude ve čtvrtek 24. května o 3.
bod. odp. Vstapně BOb, rodina o 3 osobánb 1 K 20 b.

18.. a k. pěšíkrálovéhradeckýplak
oslavil 22. května své vítězatví u Aspern polní měf
sv. na generálské louce, po níž vojenský kaplan I. tř.
dp. R. Černý vyložil vojínům v české i německé řeči

snam této oslavy. Heslem bradeckého plaku jest:
„Osmnáctí všdy v před“ a spojenými silami. Kasárna
18, pluku byla ozdobena chvojím.

Šťastná operace oční. Pan vládnírada
Jan Cervenka, bývalý ředitel c. k. českého gy
masla v Čes. Budějovicích a professor zdejšíhu gym
nasia, podrobil so oa klinice pana auiveraitního pro
fewora dra Schobla v Praze operaci šedého zákalu,
takše nabyl opět zraku.

Z c. k. okres. finančního řiditelství
v Chrmadimi. Následkem zrušení kolku novinář
ského a kaleodářního z oběhu vzatí kolkové známky
a sice kolky novinářské v ceně po 1, 2, 25 kr. a
kolky kalendářní v ceně po 6 kr. prodávají se jed
potlivě pokud zásoba stačí dnem 1. čubna 1900 po
Mnaje za vyzoačené obnosy v ústředním kolkovuím
úředu ve Vídni I. Riemer-Gasse 7.“ — C. k. vrchní
nanční rada,

Místo skutečného učitele tělocviku.
Na obecní jobilejní škole realné císaře a krále Fran
tška Josefa I. v Náchodě (s právem veřejnosti a re
eiprocity) obsadí se počátkem škol. roku 1900—1
místo skotečného učitele tělocvika, který
by vedle svých 14 po případě 16 hodin týdenních
převzal učení v jiných předmětech až do počtu 22
hodin. S tímto místem cpojen jest týž plat jako na
státních školách středních. Náležitě doložené žádosti
za toto místo mají se podati do konce června t, r.
městské radě Náchodské. Ředitelství obecní jubilejní
reslné školy císaře a krále Františka Josefa I. v Ná
chadě, dne 20. května 1900.

Postup v úřadě učitelském bez pro
telkce. Zemský výbor moravský podal sněmu před
lohu zákona, jímž se znova upravují právní poměry
učitelstva. Nejvítanější změnu přinesou učitelstva pa
ragrafy. ješ předpisují praesentaci učitelův. Praví se
tan: Okresní školní rada má při praesentaci zřetel
bráti ke kvalifikaci a ke služební době uchazečův.
Zemská školní rada vrátí praesentaci, nebyl-li ohled
vzat ke kvalifikaci a služební době. Kdyby po druhé
okresní školní rada neměla zřetele ke kvalifikaci a
služební dobé žadatelův, přísluší zemské školní radě
právo jmenovací. — Kdy pak o podobný zákon, který
by uspokojil všecko učitelstvo a který přece nevyša
duje žádného zvýšení výloh na školství, postará se
semský sněm Český? Je vskutku již na čase, aby se
šláplo na hlavu zmije-protekce, která už toliža jed
notlivcům a rodinám otrávila klidné živobytí.

Poštovním správcem ve Vel.Oseku
stal se bývalý zdejší c. k. poštovní oficiál Kučera.

Do státní železniční rady navrbivýbor
českého odboru zemědělské rady předsedu spolku če
ských zemědělcůp. Stanislava Kubra a za jebo
náhradníka, pana poslance J. Hyrše.

„Svůj k svému“ —mašespása l Tržba
je duší obchodu a průmysle, bybuou silou ceiélo ho
spodářství národa. Který národ má evou tržba a prů
mysl, ten jimi je svébytný, je pánem svého bospo
dářetví. Tržby v zemích českých podle číselného počtu
národa našeho se domoci, musí de státi naším pro
gramem pracovním pro všechna příští léta, chceme-li
býti majetníky ve vlasti své nejen co do jazyka, ale
1 co do hospodářství v ní. Jednotlivé krejcary, deset
uíky a zlatky denně za nejrůznější potřeby milionů
spotřebovatelů vydávané, dohromady tvoří denně mi
Mony, do roka sta milionů. Za jeden rok činí při
6,364.000 českého lidu za potřeby životní vynaložený
1 kr. částku 19,310.400 zl., 10 kr. částka 143,104.000

" al.. 50 kr. částku 965,520.000 zl., 1G0 kr. částku
1,981.040.000 sl. Jest-li tyto jednotlivými českými
spotřebovateli za koupě vydávané krejcary, desetníky,
zlatky dávány budou českým obchodníkům a řemesl
níkům, saměstnávati badvu tito statisíce našich jed
uotlivců a s ním celého národa, Nemáme proto bře
šití nikdy proti heslu „Svůj k svému“. Co platno
však, kdyš jen novináři ho obecenstva stále připo
mínají a kdyš obecenstvo tento příkaz národní povin
nosti neplní.

O úvěru malošivmnostenském jed
nalo se jiš velmi často. Narrhovalose jme
novitě, aby maloživnostníci měli usnadněný úvěr u
filiálek rakousko-uherské banky, a aby se tamtéž je
jich směnky do výše 40 až 100 koran přijímaly; na
vrhovalo se téš, aby peněšníústavy porolovaly sálo
hy na účt řemeslníků.za zboží stranám od nich do
dané aod stran těchto potvrzené. Leč návrhy tyto
na usnadnění maloživnostenského výboru vásly a málo
který peněžní ústav takovýto úvěr povoluje, vytýkaje
řemeslníkům, že jsou nespolehliví splátci a že nedo
držují platebních lhůt. Velmi často nemají maloživ
nostníci úvěr také proto, že censoři (hlavně židovští)
podrývají úvěr malošivnostníků křesťanských a že za
to dopřávají co největšího úvěru svým aouvěrcům.
Aby se nedostatku úvěraodpomohlo, navrhuje se jed

nak, aby společenstvapodéra a spolehlivé informace,pokud ten nebo onen člen je dobrý plátce, spolehlivý
a dobrý pracovník, jednak se navrhuje svépomoc. Mají

se totiš sakládati epolečenstva dle $114. živnost. řá
du, k čemuž jsou společenstva živnostenská oprávně
ne. Pravít se v S 116., še účelem aspolečenstva jest
„podporovati společné zájmy živnostenské zřizováním

ožen, kladů. surovin, tržnic, zaváděním společné
výroby strojové a jiných způsobů vyráběcích“. —
Společenstevní záložny mohly by se snad zakládati
sa pomoci zemské jako sáložny Haiffeisenovy, které
by se pak sdružovaly v zemský svaz a podporovaly
a umožňovaly by úrěr maloživnostníků vědy ve vět
ším rozsahu, dle potřeb řemeslnictva. Kapitál by si
společenstevní záložny a dražstva maloživnostenská
získávala snadno, ale hlavní podmínkou by bylo, aby
živnostníci dostávali vždy v čas danému alovu: jak
při dodání na určitý čas objednaného sboží, tak při
eplácení splátek na určitý čas povolených. Spolehlivý
a svědomitý plátce dostane dnes úvěru, mnoho-li po
třeboje.

Pro urášku Veličenstva a pro zlo
čim pobnřovámí stáli v sobotu před královéhra
deckou porotou redaktor „Obrany lida“, p. Václav
Hraška, absolvent sladovnícké školy, a p. Josef
Čermák, faktor v tekárně p. Rathoozskéhov Rych
nově. Redaktor „Obrany lidu“ vystřibl z amerického
časopisu článeček „Pohádka pro staré“ s uveřejnil
jej v Obracě lido. Státní návladnictví epatřovalo v
obsabu dodatečně konfizkovaného článku orážku Jebo
Veličenstva a zločin pobořování a žalovalo nejen re
daktora, nýbrž dle tiskového zákona i odpovědného
zčízence knihtiskárny, v které 30 „Obr. lida,“ tiskne,
Pan redaktor Hraška pravil před soudem, že se necítí
vinným, on netušil, že článek by mohl obsabovati něco
zavadného. Řeči pana státního návladního Matouše,
obhsjců dra Kloučka a Štemberky byly zajimavé. Po
rota oznala posléze ve třech otázkách oba obžalované
jednohlasně nevinnými, v jedné 1 hlasem vinnen, 11
nevinen, Následkem toho byli oba žalovaní sproštění
obžaloby.

Kožšešnický kurs uspořádánbade od 18.
června do 25. července v Praze. Denně se bude vy
ačovati od 8—12 a od 2—6 hodin. Do kursa přij
mou se kožešničtí mistři a pomocníci od 24 do 45
let. Přihlášky v technologickém museu v Praze Krá
lodvorská ulice č. 29. Chudí obdrží po případě pod
pora až 60 korun od kuratoria musea, pak li do 15.
června prokáží se vysvědčením nemajetnosti.

Sjezd poštovních expeditorů konsti
se bude v Praze 4. června o 3. hodině odpolední ve
velkém sála u Štajgrů ve Vodičkově ulici, Na pro
gramu jest: Expeditor ve složbé státví a soukromé,
Reorganisace venkovského poštovnictví. Jednání o řádné
organisaci stava expeditorského, Žena ve slažbě po
štovní. Volné návrhy.

Zvěsti z východních Čech.
Hospodářský spolek pro okolí Krá

lové Hradce koná valcou schůzi 27. května 0 2.
hod. odp. v Blešně v hostinci pana Jana Janka. „0
obilním skladiští“ pronlaví p. Frant. Komárek,
učitel na hospodářské škole v Kuklenách.

Ze Svobodných Dvorů. Dne18.května
zesnul v Pánu pan Jan Smetana, zvěrolékař,stat
kář, a spolamajitel kruhové cihelny, člen výboru cu
krovaru v Předměřicích, bývalý člen okresního výboru
a člen okr. škol rady. Pan J. Smetana byl pokročilý
a praktický muž, který následkem širokého svého roz
bledu, neúmorné píle « vytrvalosti, jako muž svépo
moci etal se mužem zámožným a občanem na Hra
decku vynikajícím. V rodné své obci byl dlouho čle
nem obecního výboru a místní školní rady, r. 1867—
1870 a od r. 1874 do 1860 byl starostou. Své dítky
paní Marii Smetanovou a Matildu Kopistovou choti
statkáře a Emilii Koutníkovou, choť statkáře a sta
rosty v Praskačce zaopatřil dobře, provdav je za muže
vážené. Pan MUDr Lad. Smetana jest chvalně známým
lékařem v Kuklenách a p. Otakar Smetana, zvěrolé
kařem a statkářem ve Svobodných Dvorech. Jaké úctě
a vážnosti se zvěčnělý na okresu královébradeckém a
v celém kraji těšil, ukázel nejlépe v pondělí jeho po
hřeb. Dostavili se k němu na více než 50 kočařích
přátelé a ctitelé zesnulého z Hradce Králové, téměř
ze všech obcí okresu královéhradeckého, dále čelné
osobnosti z okresu pardubického, nechanického a ja
roměřekého, četní obecní starostové v čele s p. okres
ním starostou Střemchou a © nejstarším starostou v
okresu, panem Janem Groškem z Libnikovic, pp. Wal
dek předseda a členové i úředníci cukrovaru předmě
řického, četné dámy a veliké množství obecenstva.
Škola, se statkem pana Smetana sousedící, ozdobena
byla smatečním praporem. Světnice, v které zvěčnělý
skonal, proměněna byla ve smuteční kapli. Na kata
falka umístěnu byla rakev s pozůstatky zvěčnělého,
ozdobena četnými věnci, ve středu exotických rostlin
a květin, ozářených hořícími voskoricemi. Výbrop
mrtvoly a církevní modlitby vykonal vdp. děkan ku
klenský s vpp. kaplany. Páni učitelé z Kaklen a Svo
bodných Dvorů zapěli smuteční písně. Pohřební prů
vod byl nekonečný. Zahájili jej školní dítky majíce
v čele školní prapor amutečním závojem obestřený,
v průvodu se nalézala dále hudba pobřebního ústava
p. Richtra, zpěváci a kněží. Rakev ověnčena 4 věnci
vezena byla na nádherném skleněném voze, podél ně
hož nesli po obou stranách zřízencí pohřebního ústavu

k Richtra od příbuzných a přátel 10darovaných věnců.ezi nimi zaujímali vynikající místo věnec věnovaný
sl. okresním výborem královéhradeckým a obecním
výborem ze Svobodných dvorů. Majitelé cihelen místo
věnce darovali 20 korun na Ústřední Matici školskou.
Za rakví kráčeli choť, synové, dcery, zetové a vnuci
a vnučky zvěčnělého, p. okresní starosta se starosty
obcí a ostatními hosty, Průvod nekonečný zvolna po
kračoval ke Kuklenám, Zde před kostelem vzali máry
erakví a věnci na ramena členové obecního výboru ve
Svobod. Dvorech, načež asloužena al. smuteční mše,

Po poledníubíral se průvod na hřbitov, kamž pozů
statky zvěčnělého pana Jana Smetany odnesli pp. sta
rostové obcí, načež ulošena do rodinné hrobky. Za
obřadů církevních promlavil tklivon řeč dp. Kraus a
když na rozloučenou na této pouti pozemeké zahrála
hadba kaklenská dojemnou národní hymnu: „Kde do
mov můj“, nezůstalo na hřbitově oka suchého. Pfe
četné obecenstvo vzdalo vynikajícímu občanovi pana
Jana Smetanovi pocta poslední a pozvolnaubíralo s.
do svých domovů.

Z Rychnova. V městské naší skupině má
býti kandidován žižkovský zámečaík p. Kratochvíl,
když se zaváže, že vstoupí do mladočeského klabu.
Mlaví se také o kandidatafe dra Štemberky a re
daktora Hrošky. Vážně myslícím krahům nezamlonvá
se žádná z těchto kandidatur. Pan Kratochvíl se za
bývá více politisováním než řemeslem a ucházel se o
kandidaturu již na různých místech. Dosud musel
vždy ustoupiti některému advokátovi neb jinému klu
bovnímu miláčkovi, Jest již nejvyšší čas, aby na sně
mu bylo méně planého politisování a mluvení a více
plodné, skutečné práce. A takové kandidáty — muže
vážné práce a pevného charakteru — lze nalézti též
v Rychnově a netřeba pro ně jezditi jinam. Odpora
čujeme měšťanstvu naší volební skapiny, aby trochu
více přemýšlelo o tom, co 8e vlastně stalo ve prospěch
našich voličů na zemském sněmu. Kolik pak z těch
nesčetných a namnoze i nemožných slibů bylo splně
no? Opakuji proto, volte muže plodné a vytrvalé
práce a nikoli radikální fráse. K vážným kandidátům
nepatří ovšem ani p. dr. Stemberka, ani p. redaktor
Hruška.

Z Vlkamče. Dne 8. května ráčil zavítati do
naší farnosti J. B. M. adíleti sv. biřmování. Nu uví
tání J. B. M. postavili věřící před farní budovou brá
na s prapory a věnci ozdobenou s nápisem: „Zacho
vej nám Hoepodině českého Strosemajera“. Od samé
brány bylo vysázené etromořadí až ku chrámu Páně.
Osada byla ozdobena prapory a věnci. Hned ráno o
páté hodině započala střelba z hmoždířů. Věřící far
nosti naši uspořádali banderium a jeli naproti J. B.
Milosti do sousední obce P':hyslavic, kudy se J. B.
M. ubíral přes kolaturní obr Kozohblody.Ostatní vě
žící farnosti Vlkanecké jakož i z okolí shromáčdilí se
před farní budovou ve Vlkanči o 7. hod. ranní. Když
J. B. M. se blížil od Přibyslavic ke Kozohlolům, tu
nastala opět střelba z hmoždířů u hlahol zvonů obou
chrámů Páně. Věřící se vší toužebnosti a nadšením
očekávali J. B. M. Když však dojel J. B. M. blíže
farní budovy, vyšel mu vetříc pan starosta Jan Radil
obce Vlkance a vřele uvítal J. B. M. Po něm psk ví
tal nejdp. biskupa pan Kletečka, vrchní správce G.
Jeníkova, jakožto zástupce vysoce urozeného pana pa
trona. Třetí uvítal pan Josef Horák, velitel dobrovol.
sboru basičkého u samé brány, pak uvítal dp. farář
Bojielav Flum jménem všech kolaturníků. Po ném při
stoupila žákyně II. třídy Karolina Horáková, deeruš
ka pana Jana Horáka z Vlkanče, která uvítání před
nesla jmenem všech spolužáků. C+tný průvod odebral
ge posléze do chrámu Páně, kdež započaly církevní
obřady. J. B. M. sloužil mši sv. a měl kázání. Věřící
se vší tužbou očekávali J. B. M. slova, která k ním
byla promlavena a která utkví jim v paměti. Koste
lk byl přeplněn. Po měi sv. zkoušel J. B M. školní
dítky ze sv. náboženství, což činilo velký dojem na
lid, jak dítky beze vší bázně odpovídali. Ku konci
ještě J. B. M. posvětil sochu nejsv. srdce Páně, která
zdobí náš chrám Páně. Když nastoupil J. B. M. cestu
zpáteční, ta vystoupil až na samý kočár žák Frant,
Martinek, který jmenem celé farnosti děkoval. Věřící
se opět ahromáždili jakož i sbor dobrovolných hasičů,
který doprovodili J. B. M. za hlaholu zvonůa střelby
z hmoždířů. Banderisté doprovodili J. B. M. koňmo
až k samým Bačivům. Žehnej Bože snahy našeho vele
pastýře a posiloj a opatruj jej!

Z Eychmburku. V nedělidne 20. května
konala se v Rychmburku slavnost v našich dioecesích
jen za mnoho let v každé farnosti se opakující. Vy
dařila se skvěle. Proti předešlým dnům deštivým
bylo v neděli jasno ač citelné chladno, které však
slavnosti této — příjezdu J. B. M. nejd. p. Edvarda
Brynycha, biskupa královéhradeckého za příčinou udě
lení sv. biřmování — pranic neuškodilo. Rychmburk
byl ozdoben prapory, nedaleko kostela postavena byla
slavnostní brána al. knížecím patronátním úřadem.
Banderium 3%ti jezdců, v jehož čele byl p. Jos. Hav
lček, člen okresního zastupitelstva a starosta z Hlu
boké, vyjelo J. B. M. k Lažanům naproti, odkud po
vřelém oslovení od p. Havlíčka doprovodilo J. M. na
Rychmburk. Zde zatím shromáždilo se ohromné množ
ství věřícího lidu se školní mládeží blíže kostela. U
slavnostní brány samé pak čekalo duchovenstvo s p.
patronátním komisařem a lesmistrem v čele knížecí
úředníci a spolek av.-Josefský se spolkem hasičským.
U brány uvítán byl nejd. arcipastýř od místního p.
starosty Hromádky, drůžičky Nyklovy, místního vdp.
děkana Dvořáka, p. říd. učitele Bachmanna, matky
prapora av.-Josefské jednoty pí. Mudrochové a člena
téže jednoty p. Vítka ml. Mile dojata uvítáním Jeho
Milost laskavě děkovala, načež se ubírala v průvodu
do farního domu a odtad obléknavši bohoslužebná
roucha do chrámu Páně. Zde nejdříve posyčcen byl
od nejd. velekněze nový prapor sv.-Josefské jednoty.
Matkou jeho byla pí. Mudrochová, manželka místního
váženého obchodníka a sl. Nykodémova, osvědčené
obě příznivkyně jednoty. Po posvěcení praporu byla
mše av., při které po evangelin vystoupil nejd. p. bi
skup na kazatelnu. Kázání Jeho o Ježíši Kristu jako
základu spásy i blaha pozemského, o av. rodině vzo
ru rodiny křesťanské a sv. Václavu vzora vladaře
stavějícího národ a říši svou na základ Ježíše Krista
učinilo na všecky věřící, jimiž byl kostel přeplněn
mohutný dojem. Po mši sv. a zkoušce ze sv. nábo
ženství bylo sv. biřmování, jež přijalo na půl šesta
ata biřmovanců. Na zpáteční cestě po vyslovení díků
od drůžičky Macháčkovy a člena sv.-Josefské jednoty
p. Daňka, starosty z Hněvětic byl opět nejd. p. biskup
od banderia pod vedením téhož p. Havlíčka k Laža
nům doprovozen, kde po opětném vyslovení díků od
p. Doležala se laskavě s nimi rozloučil. 0 zdar sin
vnosti se velice zasloužili pp. nájemci dvorů, bratří
Zedníčkové,



Ze Zbraslavi. V poslednímčísleotřelyte

„Podvysocké listy“ onejd. B biskupa Brynycha 6 nestydatostí jim vlastní, banobíce ho v lokálce „Velko
myslný dar“ za jakýsi příspěvek škole Černinské za
slaný. Neodpovídali bychom tomato prolbaností sná
mému orgánu, kdyby nebylo tím obyvatelstvo dotyčné
obce hrubě úreženo, jakoby uned v jich středu nalezl
se maž, který by tak o katolického a Da výsost do
bročinného biskupa se otřel. Odmítáme tuto lokélku
politického lista Kutnoborského a se vším důrazem
připomínáme redaktoru, aby si hleděl svých darů, o
nichž ví jenoca jeho kapsa. Posmívati se biskupu,
který na svůj náklad vystavěl a održojeměšťanskou
školu v Chrasti, jako nepříteli školství, jest nejméně
řečeno naivnoatí, kterou jenom dlouhovlasatý, ale
krátkorozamný redaktor Hejnic mohl spáchati. Snad
se tím chtěl zase jednou za Čas zavděčiti se evang
lítům a židům, z nichž poslední prý sapnuli před ním
kapsy v poslední době.

Z Golě. Jeníkova. V poslednímdopiseo
biskupské visitaci nedopatřením vynechán byl čin
šlechetný nynějšího majitele velkostatku avob. pána
z Fiedlerů. Tentobyl všem bifmovancům chlapcům a
jeho urozená choť všem dívkám za kmotra. Každý
z hochů obdržel stříbrné hodinky a děvčata pětiko
rana a modlitební knížky. Čin tento zaslouží, aby
byl konstatován veřejně, neboť jím ukázala se ns
novo dobrota n,nějšího pána, která i jinsk k obyva
telstva na všech atranách se jeví.

Ze Žlebů. (K návštěvěJ. B. M.) Dojemnéma
obřadu přítomno bylo obyvatelstvo naše za návštěvy
J. B. M., při němž ukázala se láska J. B. M. ku své
mu lidu. Při uvítání nejd. p. biskupa zúčastnil se
i p. starosta z Hostoulic J. Stehlík, který stal se prá
vě před tím šťastným otcem čiperného uynáčka. J. B.
M. zvěděvší o této radostné události uvolila se ihned
ku křtu novorozeného dítka. Přítomný při tom p.
správec knížecí Bernášek zmínil se, že i kočí, který
vezl p. vikáře téže radostné události se dočkal. Nejd.
p. biskup přivolil i tohoto pokřtíti. A tak 8. května
edpoledne konal se křest nejmladších těchto oveček
rukou J. B. M. sub infala. Radost šťastných otců
byla veliká a všichni přítomní nemobli se zdršeti
mocného dojmu, který v něm zůstavil tento laskavý
čin arcipastýřův.

v něm jest zastoupeno 19 vesnic, pracuje Čile díky
svému předsednictvu.Schůze ústřední oprávy
vodního družstva pro Černilov a okolí budo se
konati 31. ledna v Černilově o půl z. bod. odpolední
v hostinci pana Václava Jindry. Do schůze je po
zván též člen technické kanceláře zemědělské rady 8
o schůzi uvědoměna též firma Kčhler a Reinach
v Praze.

Processí masv. Horu u Příbramí
vykonají dne 16. června farníci z Černilova a z nej
širšího okolí Králové Hradce za vedení dp. faráře Fr.
Neidla z Černilova a vp. Fr. Říba, kaplana Opatovi
ckého. V Praze si prohlédnou poutníci hlavní památ
ky královské matičky Prahy.

Ze Zvole u Jaroměře. Ve zdejšímho
stinci pana J. Kbola koná se v neděli 27. května o
2. hod. odpol. valná schůze bospodářekého spolku ja
roměřského, v které promloví okresní tajemník, pan
Václav Ezr „o zaopatřování pro stáří u zemské poji
šťovoy císaře Františka Josefa.

104 roky stará stařema bylapochována
v Kolíně na hřbitově zalabském.

Z Přibyslavi. Jednotakatolickýchtovaryšů
v Přibyslavi a okolí odbývá v pondělí Svatodašní
dne 4. června t. r. slavnost svěcení spolkového pra

ru pořízeného za 150 zl., na nějž Její Excellence +
raběnka Klotilda Clam-Gallasová ráčila přispěti část

kou 100 zl. Světitelem bude vldp. P. Frant. Knob,
čest. konsist. rada, biek. vikář a farář v Přibyslavi.
Slavnostním kazatelem vldp. Frant. Korbelec, vikar.
sekretář a farář v Krucemburku. Matkou praporu bu
de velectěná paní Anna Wollmanová, choť P. T. správ
ce knížecího hraběcího velkostatku Polné-Pobledu v
Přibyslavi. Kmotrami prapora budoa: velectěná paní
Fanny Fuknerová, choť P. T. správce v. v. a majitele
realit v Přibyslavi a velect. paní Betty Ligounová,
c. k. poštmistrová a majitelka domu v Přibyslavi.
Zvláštní oznámení s programem slavnosti budou pří
slušným adresátům, spolkům a organisacím co nej
dříve zaslána. Tímto se na onu slavnost pozornými
činí. Hosté budou srdečně vítání.

Hospodářský spolek Humpoleck
bude míti valnou schůzi dne27. května t. r. 0 půl
8. hod. odpol. v Čejově s přednáškami: 1.) „Záložny
Raiffeisenovy ve slažbě zemědělců“ — pan Antonín
Mohl, ředitel rolnicko-lnářské školy v Humpolci. 3.)
„0 zpracování půdy“ — pan Josef Joudal, učitel téže
školy. 3.) Hospodářské dotazy. 4.) Volné návrhy.

Z Kutné Hory. Zdejší krajinská výstava
bude uspořádána ve velkolepých rozměrech. Poněvadě
se přihlásilo již 780 vystavovatelů, jest třeba vý
stavní místo rozšířiti a následkem toho přijímají se
ještě nové přihlášky k obeslání výstavy. Po obu
trvání výstavy konáno bude v Kutné Hoře 14 sjezdů
s více odborných výstavek. Výstaviště bude elektricky
osvětleno. Větroplavci, kapitáni Hůlka s Vandas byli
získáni pro výstavu. — Pan dr. Pacák je šťastným
ženichem. Mladočeský klub dal svému vůdčímu místo
předsedovi (předseda dr. Eogel ae poděkoval) pro dny
opětného sejíti se říšské rady — od 6. do 11. června
— dovolenou, protože pan dr. Pacák bude míti 7.
června v Praze svatbu s bohatou vdovou.

hové mezí bary. Našičtenářovévědí
že mezi barskými dělostřelci“bylo více Čechů aže

č v Kimberleyi mezi obléhanými Angličany bylijechové. S našími krajany možno se sejíti nejen
v Johbannesburku, Pretorii, Mafekinga, Kimberleyi,
nýbrž také mezi jihoafrickými rolníky. Robert O. de
Braza vypravuje, jak na lova na antilopy poblíže dra

čích hor překvapen byl v planině jednou bouří a jakujížděl se svým druhemk řece Tugele,hledaje, kde
by nalezl v lidském ptíbytku přístřeší. Konečně shlédl
na druhém břehu řeky při jeho vozu a potahu bara,

který mu poradilbrod řeka a kudy by se do
' ké P Kdyá řeka

a koňmi šťastně přeplavali a u ohně bura trochu 60
obřáli a osnšili, přijeli asi se hodinu udaným smě
rem k osadě „Talianů“. Přivítání byli děsným štěko
tem. Nějaký bavový hlas volal, kdo to: leděli se
a domácím amlaviti kuchyňskou italštinou; ale buď
ji dobře neuměli, nebo jim nerosaměl Talián. Spastili
tedy angličinou; tu to teprve nešlo; trochu lépe se
arozaměli lámanou bolandětinou a skusili to proto
ještě s němčinou. Tato mlavil „Talián“ dosti obatoj
ně a dohodl se « Brasou. „Talián“ ve flanelové kos
šili a v moleskinových kalhotách pozval neočekévané
hosty do statku a tu se vysvětlilo, že Brasa se svým

Htelem nezapadi do italské, nýbrž do české osady.
ajitel statku přinesl svým hostům hnedjalovcové

kořalky, aby v promočených šatech své skřehlé údy
zahřáli. Hostitel přinesl trochu velké sklenice, jmeno
val se Málek a pocházel se Skalice. Vystěhoval se
asi před 10 lety e několika tkalci a přadláky od Krá
lové Hradce a Náchoda do Transválu. Jeonce únav
ným lovem znavení a studeným deštěm a vichrem
akřehlí, poslouchali lovci vypravování Málkovo a po
silnivše so večeří, sapíjeli ohřátou jslovcovou kořal
kou aš do třetí hodiny s půl nocí. Pan Málek svým
hostům vypravoval, že se svými krajany Hájkem,
Vondrákem, Rybičkou, Havlíkem a j. vystěhoval se
do pruského Slezska, kdeš pracovali v Dlouhé Bělé
v přádelně. Aby ušetřila cel a salošila tranoválský
domácí textilní průmysl, zřídila slezeká továrna v Jo
hannesborku textilní továrnu. Leč této se neredlo

dobře. Protože firma byla nucena platiti českým vstěhovalcům pět let denní mzdu 26 šilinků, dohodla
se a nimi a vyplatila jim odbytné. Za tyto peníze
koupili si čeští tkalci a předláci burskou farmu asi
80.000 korců s dali ji obdělávati za malý plat asi
20,dilinků a kaknřičnou kaši měsíčněa sušené hověsí
maso od Kafrů. Čechové sami předli a tkali a z plátna
botovili dělnické šaty pro černé i bílé havíře, za
které byli dobře placení. Všichni Čechovév osadě
byli zámožní, srdeční a pohostinní, alo echázela jim
duševní strava: dobré české knihy a Časopisy a Za
stoupení rakouského konsula. Konenl německé říše
poskytoval rakouským poddaným jen tolik ochrany,
co v zastoupení učiniti masil; lásky k nim neměl a
o rozkvět české osady nedbal. Jen tak se stalo, fe
ostatní obyvatelstvo pokládalo Čechy za Taliány. Přes
noc se oba Francouzi u pana Málka na verandě vý
tečně vyspali a ráno je pobostils paní Málková vý
tečnou kávou, bábovkou a masitým zákuskem. Když
sa probudili Franconzi, pracovali Čechové jiš pilně u
tkalcovských stavů. Jejich ženy zatím byli mezi ha
víři, jimž za drahé peníze prodávali mléko aostatní
potřeby. Za pohostění nechtěla paní Málková ničeho
vzíti. Rosloučení Čechů a Francouzů bylo velice srdeč
né. Kolik asi Čechů žije v jižní Africe roztroušeně?

Zlaté doly u Jobamnesbarku.Barové
hrozí pro jisté případy vyhoditi pumpovací stroje a
ochranné stavby v dolech do povětří, takže by 85
zlaté doly na léta důkladné zatopily, takže by
v nich dolování zlata nebylo možno. V dolech Robin
son, Langlaagte, Estate, New Primrose, Crowne Bef
a 48 jiných dolech, které již roku 1898 měly cenu
přes 70 milionů zlatých dobývá se nyní přes 2 a půl
milionů uncí zlata každoročně, Od r. 1887 do r. 1897

vynesly zlaté doly ve witwaterských horách u Johannisburku 12,486.338 uncí zlata V těchto dolech do
luje se ročně šestý díl veškerého výtěžku zlata.

Jak se baví helveti při obecní
schůzí. V obci Nelenicích, soudního okresu Král.
Městeckého, měli před krátkým časem obecní schůzí
s při ní skládání účtů obecních. Obec Nelenické pa
tří ještě mezi ty, kde se při podobné přílešitosti
bumbá nu obecní útraty. Jedli, pili, hodovali, scbá
zela jen nějaká „ušlechtilá“ zábava. A o tu ihned

staráno. Vystoupil občan jeden a jal se čísti nej

nuenější sprosťáctví o našich svatých Božích. Nelzeani z dalekadotknouti se úžasně frivolních slov, ja
kých užíváno o světicích církve katolické. I bylo smí
chua tleskání, radovalo se srdce přítomných belvetů
jak šikovně si na tu „římskou“ vyjeli. Četnictvo, do
gvěděvší se o všem, udalo ušlechtilou tuto zábava na
příslušném místě; a nyní masí občánkové nuceně pu
tovati — nikoli do St. Boleslavi — ale k okresníma
soudu do Král. Městce; a hodlají prý později pod
niknouti nucenou manifestační helvetskou pouť ku
sl. c. k. krajskému soudu v Jičíně. Toť opět obrázek
evangelické tolerance pod okny samého pastora.

Tabák se budepěstovatína zkonéku
ma Moravě. Pro letošek učiní ee pokusy s dvěma
drahy tabáku. V J7. a na počátku 18. století pěsto
val se tabák svobodně v celých Čechách a na Mo
ravě. Zde byla postavena první továrna na tabák v
Unčově u Litovle, kterou císař Kerel VÍ., otec císa
fovny Marie Terezie r. 1725 zrušil, popěvadě udělil
na Turcích vydobytým a vylidněným jižním Uhrám
privilej výhradného pěstování tabáku, chtěje takto do
Uher přistěhovalce zemědělské přilákati. Z bývalé an
čovské tabákové továrny stal nyní rolnický cubrovar,
sladovna, mlýn a líhovár na lisované drošdí. o 8e
na Unčovsku dobře tabák daří, o tom se přesvědčil
redaktor tohoto listu, sasor před 20 lety několik ha
vanských a toreckých tabákových semen do zelinářské
zahrádky ve svém rodišti, které vyrostly v mohutné
lodyby s pěkně vyvinutým tabákovým listem. Není po
vbybnosti, še ua jižní Moravě se bude dařiti tabák
dobré jakosti. V teplejších okresích Čech by se dařil
tabák zajisté daleko lepší, než-li tabák ve Slezsku,
Sasku, Braniborech a v Bavoreku. Proč mají dves
Ubry požívati výhradní privijej na pěstování tabáku,
tobo naprosto nechépeme, neboť jscu od Rakouska
úplně neodvislým státem a notřeba jim tedy umožňo
vati, aby na úkor zemí českých, rakonských a pol
ských kořistily.

Hasičská úupa Nechanická sestávající
s dobrovel. hasičských sborů: Velkých Babic, Bohár

ny, Hrádku, Klenice, Kratonoh, Kunčic, Lboty pod
Libčany, Libčan, Lubna, Mokrovone, Měan, Starých
Nechanic, Obědovie, Dol. a Hor. PHmu, Sobětuše, Stře

setic, Saché, Těchlovic, Třesovic, Trmsvy a Zvíkova
řádá v neděli dne 8. července 1900 Šupní ojezd v

Dolním Přímě spojený m veřejným ovičením. Pořad,
slavnosti: 1. O 6. bodině ranní badíček. 2. O 9. ho-.
dině dopolední přivítání slavnosti se súčastnivších
sborů v místech u hostince br. Ant. Králíka „Nabo
jišti“. 3. O 10. hodině dopolední áupní valná hromada
v témš hostinci s tímto pořádkem: a) sabájení valné
hromady starostou šupoím; b) čtení zápisu sposlední
valné hromady; c) správa jednatele šapního; d) zpráva
pokladníka župního s pře lšitelů účtů; e) správa do
sorce žapního; ft ustanovení dne a míste příštího

ejezdu šupního; g) ustanovení výšečlenských příepěr
ků pro příští rok: h) volba 8 přehlíšitelů úótů pro
přiští rok správní; i) volné návrhy. Vedle $ 7. šup

slanci, Na každých 20 členů připadá 1 poslanec;
sbytky méně 10 so nečítají. Kaádý poslanec opatřen
býti musí průkazem opatřenýmpodpisy sástapců sboru,
který při valné hromadě odevzdá a mé 1 hlas, může
však zastapovati několik, neb i všecky hlasy sboru.
Valná hromada přístupna jest všemu hasičstva. 4. 0
13. hodině polední oběd. 5. O 3. hodině odpol. sořa-.
dění sborů u Saského pomníku poblíž hostioce „Na
bojišti“ a pochod na cvičiště, kdež uvítání hasičstva
zástupci obce. 6. O půl 3. hodině odpol.: Proslov k
členstvu, promlaví žapní dozorce br. Václav Vébr,
načež veřejné cvičení místního ebora v místnostech
zámku Jeho Osvícenosti p. Jana hraběte z Harrachů.
O půl 4. bod. odpolední: Koncert vzámecké zsbradě.
Hudba Sokola Kuklenského, osobním řízením kapel
níka p. Česenka. O 6. hod. večerní věneček. Vatupné:
do koncertu se osoba 40 h. Do věnečka % K, členové
1 K. Za hasičskou župa Nechanickou: Frant. Šaroun,
žapní starosta. Bob. Vančura,žapní jednatel. Za sbor
dobrovolných hasičů v Horním a Dolním Přímě: Ant.
Frýdek, starosta. Josef Ryba, velitel. Václav John
čestný předneda sjezdu. Em. Kejzar, jednatel. Sjezd
odbývá se dne 8. července 1900 za každéhopočasí.

Pouti v Německém Bredě. V Němec
kém Brodě máme dvě poutní místa a jedou milostnou
kapli. Jedním = těchto dvou poutních míst jest ko
etel sv. Vojtěcha s tak zraným „a3.Vojtěš
ským. Kostel ten počal býti uctíván a navštěvován
rokem 1696. O něm koluje pověst, že založen byl na
tom místě, kde sr. Vojtěch z vlasti so ubíraje stanul,
aby si odpočinul, a kde prý k jeho modlitbě vytrysk
nal ze země občeratvající pramen, jehož voda stala
se zásračnou. K označení polohy a míste tohoto zá
zračného pramenu a na zachování památky jeho i
výše uvedené pověsti, dal děkan Něm. Brodský P.
Ant. Vančars, na památku devitistoletého jubilea mu
čeunické emrti sv. Vojtěcha, patrona zdejšího králov.
města, na protější dům shotoviti obraz sv. Vojtěcha
e nápisem:

Svatovojtěšký pramen.
Svatý náš bískupe Vojtěchu,
vypros nám potřebnou útěchu,
sachovej ve vlasti obrodu
víra evou Českému národu.

Pouti k tomuto posvátnému místu konají se dvakráte
do roka, a sice tu neděli po svátku sv. Vojtěcha t. j.
dne 23. dubna a na den ov. Václava t.j. dne 28.
sa velmi značného účastenství lidu, jak znejbližšího
okolí, tak i z míst vzdilenějších, ano i zesoudního
města Jiblavi, tak že jich asi kolem ti a 6ti tisíců
počítáno býti může. Drahým poutním místem jest ko
stel sv. Trojice a tak zvaným pramenem 8Y.Troji
ským. Kostel tento počal býti uctíván rokem 1721 a
vystaven byl důst. p. děkanem Seidlem. Okostele sv.
Trojice koluje pověst následující: V děkanské zahradě
vyrostly tři tulipány na jednom stonka a to prý se
vdalo děkanovi P. Šeidlovi podnět ku stavbě nového
kostela. Proto podnes lze spatřiti v kostele po pravé
straně blavního oltáře malý obrázek se třemi talipá
novými květy na stonku a nápis: „L. 1721 před první

tí sv. Trojice tento tulipán jest vyrostl na zahra
dě při děkanství na znamení Nejs. Trojice Božské.

Při tomto kostele je též kaple „Sv. kříže, pod kte
rou se nalózá zázračná studánka, k níž druží se po
věst o rázračném uzdravení slepé mlynéřky, které se
ve ena zdálo, že nabude opět zraku, umyje-li 90 Se
studánky, která v okolí mlýne se nalézá. Aby místo
to, kde se ta studánka nalézá, posnáno býti mohlo,
še prý se tam najdou tři tulipány na jednom stonku
(ač to bylo v zímě). Mlynářka sdělila to muži svému
a ten ihned jal se místo podivahodné hledati. Po ne
dlouhém hledání místo k ušasnutí všech skutečně na

leseno, talipány vykopány a na místě jich sříti bylo
čestvý, vytryskojící pramen, Jakmile m ynářka vodou
z něho potřela si zrak, prohlédla. Studánka na tom
místě se nalézající jest velmi pěkně upravena 8 velmi
dobrou a zdravou vodou. Pouť koná se ktomuto mí-*
sta jen jednou do roka a sice n8 první „neděli po
Svatodušních svátelch na den Nejev. Trojice Boží.
Lidu počítati se může k 8—10ti tis cům. Vody z obou

ramenů obyvatelé Něm. Brodětí rádi ku svýmpotře
bám užívají, zvláště blahodárně působila při neduhu
zemřelého nejdůst. biskupa Josefa Jana Haise, který

rodléraje po delší dobu přigenerální visitaci v Něm.
Brodě, velmi pramen av. Trojickýchválil, říkaje míst
níma děkanovi: „Ta vodu byste měli v láhvích po
světě rozesílati“.

Ze Staré Boleslavi. Vposlednídoběuve
řejňuje „Čas“ (vis jedno číslo s posledních) a jiné
„pokročilé“ čas-opisy, še St. B. je tuze klerikální a
še se tam náramně ubližuje phanu Sch. Musí tobýti

odle těch listů znamenitý velikáš. A je tomutak.
vedl jiš mnoho „kšeftů“, zvláště v Praze, v Bran

dýse a i v Berlíně měl co dělati, jenže k tomu ber
linekému „kšeft“ potřebovalvysvědčení chudoby (ale
ne ducha, aby snad nebyl omyl, podobné by se mu mo
hlo dáti.) Podle toho vysvědčení byl ten pan Sch. ne
dávno příliš chudým, nyní jest zase bohatým, alev St.
B. hrozně nešťastným. A příčina toho? Často totiš u
něho boří. Jednou mu shořelo moc staré seno i 80
stodolou (on je „lieferantem“ c. a k. vojska), za chvíli
chytalo v tétéž stodole po druhé. Na to mu shořelo
zase staré seno v klerikální najaté stodole a za krátko
chtělo hořeti zase seno v klerikální stodole. Posledně
pak shořely mu nevysvětlitelným způsobem dva
staré vosy se starým senem. Dle poslední správy



Česn“ není původoem těch požárů nikdo jiný neš ti
Elerikálové a to všecko pro toho Hilenera. Je to msta

kdy ještě klerikálů v Sr. B. nebylo? Jest to také ne
vysvětlitelné? Podle podrobných zpráv musí ce čte
náři domnívati, že phan Sch. pojištěn není, Ale chybe
lávky! My víme, že pojištěn jest i na staré hrábě.
Nedivíme se tudíš, še takové neštěstí snáší trpělivě,
všdyť „to“ má v kapss a ví,že přiohnio nic nepřijde.
Pak snadnoteče plzeňské „na cirandě“ proudem a nob
sledové jeho pijí gratis. Že se při tom nadává kleri
kálům, rozumí se samo sebou. Výplod ducha při ta
kové pitce dá se „do továrny na blbé vtipy“, kollega
„Markus“ přidá k tomu koření ze své „apatyky“ asen
sační zpráva ze St. B. o těch klerikálech pošle se do
novin. Tady to už máte, volá obřezaný phán a kol

rtuje čerstvě tištěný dopis v novinách mezi gotro
ené goimy. Je mnoho hluku v St. B., když hoří u

Sch. Ťomu hána přijedou prý hasiči vždycky pozdě,
či jak „Čas“ píše, « kříškem po fanuse. Pane pisateli
té správy, nechtěl byste býti tak laskav a sděliti ba
sičům aspoň několik minut před vypuknutím požáru,
Se bude hořeti? O té perfidnosti židovské! Inu, ně
komu přijedou hasiči brzy, někomu pozdě. Čí myslí
phan pisatel, že hanobenímhasičůtito se urazía ne
budou konati svou povinnost? Rozumíme! Je-liphane
Sch. způsob, jakým požár vznikl podle „Časá“ „ne
vysvětlitelným“, k čemu těch 400 koran na vypátrání
pachatele? Jste phene Sch. přílišštědrým! Tolik pro
Satím k objasnění té msty klerikálů, která vedla (1)
až ku žhářetví.

Papežské vysmamenání. Bývalýpřed
seda rakouského ministerstva hrabě František Than
vyznamenán byl velkokřížem papežského řádu Piova.
— Do Říma putoval se svou rodinou nejv. zemský
maršálek království Českého, J. J. kníže Jiří z Lob
kovic. Zpráva, še se jel omlouvat do Vídně vládě
Kórbrově, protože dra Baxu nevolal pro jebo řečk po
řádku, obsahovala snad jen sbožné přání Němců, jak
jeme hned tašili.

Proti osmovězákona ©ustanovení
-devítihodinné dobypracovní v uhelných
delech podá ústřední spolek rakouských majitelů
dolů jednoblssný protest spolu e peticemi k oběma
sněmovnám říšské rady.

Zuření Milamove. Marnotratnýbývalýsrb
ský král Milan, vrchní velitol srbské armády, ničí
všechny, o nichž myslí, že by mobli odporovati jeho
chtíčům. Tak byl bývalý erbský ministr Tanšanovič,
který studoval v Čeebách, odsovzen na 11 let do těk
kého žaláře pro sločiny, jichž se nedopustil, které
ale z návodu zhyřilého tyrana Milana byly od naja
tých svědků potvrzeny. Řádění Milanova má prý již
král Alexander, který se klátí jako třtina mezi ra
dami svébo otce a své matky, až po krk a radí prý
Milanovi, aby Srbsko opustil. Milan si za to dá vy
platit asi nové miliony,

Léčivesí meda. V „Leipziger Bienenzei
tang“ sděluje dr. K. Krebs, že medemu své zleté
dcerašky vyléčil těžký případ difteridy a čarlachu.
Dával dítěti med užívati v mléce. Noviny včelařské
společnosti ruské zase sdělují v č. 8. z r. 1897, jak
se medem vyléčil z nebezpečí choroby jistý nemocný,
kterýž trpěl na škrofle, haemorrhoidy, bolení hlavy,
nával krve do hlavy, kámen ledvinový, tlučení srdce,
záduch a nesmírnou nervositu. Když léčiva nejevila
účinku, začal požívati hojně meda v Čaji, a sice denně
osmina až čtvrt libry. Za měsíc byl zdráv a dosud
blavně medu připisuje úplné savéozdravení.

Pro rolnictvo jsou jenom sliby. Rol
míci ze zemí alpských vyslali v minulých dnech depu
tací k ministru orby, bar, Giovanellimu,která žádala pro
rolnictvo různé úlevy, Ministr odpověděl sladkým úsmě“
vem a dobráckým ujišťěním, aby rolníci nepochybovalí
o jeho dobré vůli, pomoci rolnictvu 8 vyzval je pak,
aby se jen spokojeně odebrali domů a erdečně tiskl
členům deputace ruce. Vůdce rolnické deputace Rei
terer mu však pravil: „S takovou odpovědí nemů
šeme přijít domů. Všecko rolnictvo jest rozechvěno.
Vláda slibuje nápravu jiš po několiklet, ale nečiní
po té stránce — nicl“ Ministr: Je to velice těžké;
nemám žádných peněz! Ještě zbývají v tomto roce
dvě třetiny, a j. mám v pokladně všeho všudy 20
tisíc zl. Vůdce rolníků: Nám je dobře povědomo, že
se D8 resturt ministerstva orby vydává nejméně, Našo
prosby sé ale nenesou k tomu, vymocí nějaké peníse,
nýbrž jsou povahy jiné. Bylo by rolnictvu velmi dobře
spomoženo, kdyby na příklad v doběsklisně se dá
vala vojínům dovolená, jako v Německu. Ministr:
To nezávisí na mě. Vůdcerolníků : To je nám známo,
ale myslíme, že je povinností ministra orby, v mini
stersnó radě a vůči koroně v tomto smyslu pracovati.
Ministr: Zajisté, mám také nejlepší vůli k tomu.
Vůdce rolníků: Máme ještě jinou prosbu, která se
také netýká peněz. Žádáme, abychom mobl: činiti
přímé dodávky vojsko. — | Ministr se vymlonval, že
správa vojenská nemůže chodit nekupovati ke každé
tmu rolníkou, že rolnické spolky také nebudou na to
připraveny a že neodvedov správně dodávky. Rolník
Resterer pravil ministrovi, že vojenská správa může
spotřebu obilí a sena braditi zcela dobře u zeměděl
ských družstev, společenstev a obilních akladišť. Tato
budou míti potřebu vždy v zásobě, když se jim od
byt zajistí a rolníci by byli tím sami vínní, kdyby
svým závaskům nedostáli a o vojenské dodávky přišli.
Nedbalých a nesvědomitých rolníků nebude nikdo li
tovat, neboť ti jsou svým neštěstím sami vinní. Res
derer poukázal také na velikou nespravedlivost, že při
převodu majetku mu:í platit rolník poplatky i z dlabů
na nsedlosti váznoncích. Poplatky z nemovitostí i daň
s pozemků j přirážky mají ee platit jen z čistého
majetku, tedy po srážce dlahů; to zase nemohla Ex

(cellence pochopit. Rolníci ministru pravili důrazně, že
o plané sliby nestojí.

Smetanův pomník — Smetanovy
sady. Z Hořic se nám píše: Záležitostprvního dů
stojného pomníka Smetanovo pokročila jiš tak daleko,
že hudební spolek „Dalibor“ vypsol soutěž s obme
zerým počtem pp. sochařů na nejlepší skissy, Lhůta
do 1. ledna 1901. — | Zařízení sadu Bmetano
vých, ve kterých pomník Smetanův postavený bade,
svěřeno bylo české firmě, pano Jolla Kryvovi, maji
tell technické kanceláře pro zařízování sadů a zahrad
v Praze. Doe 31. května 1901 je botové spolku ode
vzdá. Poněvadě fondy ku pořízení důstojného pomuíku
nejsou ještě dovršeny, žádají se zdvořile všichni přá
telé českého umění budebního, sby malým dárkem na
pomník octili památka našeho mistra. Pokladaíkem
jest pan Jan Dobeš, účetoí městské spořitelny v Ho
řicích. Veškeré dotazy pomníku Smetanova se týkající
zodpovídá p. Joa. Feifar, předseda výboru pro posta
vení pomníko Smetanova v Hořicích.

Výkonný výbor strany mladočeské
konal v úterý v Praze schůzi. Zdá se, že konečně
rozhodnotí o důsledné a definitivní obstrukci se dosud
nestalo. Někteří poslanci chtěli otázky zemědělské a
živnostenské vyjmouti. Dr. Kaizl a Kramář prý ne
soudí o obstrokci růžově. O výsledku jednání jsou
zpraveny jen německá Bobemie a Tagblatt. Ve vý
konném výberu panovala nálada, aby se od obstrakce
peopustilo dříve, dokud vláda nedá Mladočechům
úplné zadontnějnění,Od obstrakce — pak-li kní
dojde skutečně — nemá se ani pak upustiti, i
kdyby Čechové byli od pravice opoštění a úplně osa
moceui. Schůze se účastnili: bývalý ministr Kaizi,
Kaftan, Pucák, Herold, Kramát, Edvard a Prokop
Grégr, redaktoři Anýž a K. Tůma, rytíř Plaček. Fořt,
Brzorád, Blažek, Běleký, Čelakovský a dr. Podlipný.
Dr. Engel vzdavší se předseda mladočeskéhoklubu
ve acbůzi výkonného výboru scbázel.

Slovanskou pouť chtí koncemfíjua neb
v listopadu podaiknouti slovanští poslanci s přísluš
níky svého národa do Říma, aby oslavili manifostačně
letošní jabilejní rok.

Na zbudování pomníku na hrobě
spirituala P, A. Petráně přispěli tito dů
stojní pánové: Jirásko František, kapl. v Rovui
10 K, Eogelbert Starý. děkana v Rovni 6 K, Boha
mil Bayer, -kaplan v Dolní Robetnici 2 K, Václav
Číhák, kaplan v Poděbradech 10 K. František Bílek,
keplan v Ném. Libcbavách 2 K, Autonín Zíkeš, ad
ministrator v Poachově 4 K, Josef Jiříček, admini
strator v Oajezdě u Chocně 1U K, Josef Štemberka,
farář ve Staršove 4 K, Frant. Kozel, deficient v Li
tomyšli 3 K, František Horák, kaplan v Jenikově 2
K, Václav Jelínek, farář v Koroubvi 4 K. V celku
56 K. O další dary prosí a je goitoje František
Jirásko, kaplan v Rovni pp. Moravany.

Manifestační schůze rolnictva ve
Vesicích byla včera četně rolníky z Pardubicka,
Nechanicka a Hradecka navětívena. Schůzi zahájil
předseda p. okresní atarosta Markalone a hosty uvítal
předseda vosické besídky p. řídící Weiesbaner. Pan
Markalous představil na to přítomné poslance a okres.
hejtmana z Pardubic, načežposlanec p. Prášek dosti
štastně, řízněi vtipně promluvil o národohos dářské
situaci, o obilním skladišti a dani pozemkové, Pravil,
že združení zeměděleké postaví vlastní kandidáty a
založí samostatný klab venkovských poslanců. Na to
mluvili pp. Tlačhoř, Prášek. Vinař, dr. Pražák, Udržal,
Doležal atd. a p. Voltr z Habenic navrhl resoluci,
r které přítomní rolníci projevili úplný uouhlas 8 pro
gramem české strany agrární, který chtí všemi silami
podporovati a k jeho provádění a uskutečnění přispí
vati. Rolníci schvalují veškerou činnost sdružení če
ských zemědělců, které uznávají za jedinou politicko
hospodářsko-politickou organisaci zastupojící rolnic
tro. Souhlasí úplně a tím, že česká strana agrární
prohlásila se za zcela neodvislou ode všech jiných
stran politických a přejí si důrazně, aby tato neod
vislost byla udržována a samostatnost rolnictva ode
všech jiných stran všude prováděním politiky ryze
selské a při tom i výslovně české dokazována. Rol
níci žádají zároveň, aby stát i zem účinně podporo
valy činnost družstevní a poskytovaly jmenovité vy
datnou podporu dražetvům,skladištím, od jichž orga
nisace očekávají zlepšení trhových poměrů a ozdra=
vení obchodu obilního. Resoluce přijata jednohlaené,
V debatě pak pokračováno, ač ne zrovna věcně a
šťastně. Pon poslanec Udržel uznal za dobré zatáh
nonti do avó řeči Krista, Husa, ndp. biskapa Bryny
cha, který prý mu nechal ve svých orgánech vynadat,
a rejpal do žurnalistů vůbec, bez jejichž článků ne
mohl by přece sestavovati avé řeči a šířit svou slávu.
Pan Udržal přece žádnou myšlenku dosud nevynalezi.
Poctivého žurnalisty, který nemění své přesvědčeníza
diety, padesátky a třeba i laciněji, prý by snad ani
za dne s lucernou nenašsl. Redaktor Štábl, který své
přesvědčení nemění za peníze, nebéře úplatky ani di
ety do rolnických schůzí a nedělá takékapitalistům
insertní politiku, může panu poslanci Udržalovi zcela
klidně říci, že aspoň stejně se najde poctivý a ne
zištný žurnalista, jako poslanec, který své přesvědčení
dle větra v proudu vo voličtva nemění. Co se týká
platu, tedy tento ei musí každý novinář úmornou
prací zasloužit, ale těžko jest najíti poslance, který
by nebral diety za týdny a měsíce, po které ve Vídni
v říšské radě nezasedl. Mnohý dovedný žurnalista
svou daševní prací žíví celé tucty poslanců a může
ae konečně tázat: co pak tito za miliony vybraných
diet národu vymohli?

Dar. Nejd. p. biskup Brynych ráčil uděliti
nv.-Jonefeké jednotě v Rychmburce dar 40 K. Nový
to důkaz dobročinnosti Jeho bisk. Miloati.K

Schůze obecního zastupitelstva ko
nala se ve středu o 3. hod. odpoledne. V bývalé dív
čí škole ne Malém náměstí bude umístěna příští chla
pecká měšťanská škola, která se otevře počátkem škol
ního roku 1900—1901. Škola se doplní postupně.
Zařízení měšťanské školy obnášeti bude 5 aš 6 tislo
korun, které ae svolením výboru městského školního
okresu se uhradí ze jmění městského školního okres
ního fondu. Plat ředitele bude obnášeti i s přídavk
2600 koran, učitele náboženství 1400 korun, tří učitel
4200 korun, růsné náklady 600 huran, úbrnem 9600
kor. Letošní rok vloží se do rozpočtu na vydržování
měšťanské školy 2000 koran. — Dále ueneseno vypsati
konkurs na místo učitelky při měšťanské škole. —
Na místa podučitelek při obecné dívčí škole zvoleny
Karmelas Kučerová a Irma Chourová 24 a 21 blasy.
Slečně Františce Vocáskové, která vyučovala frančině
a mešká za příčinou zdokonalení ve frančině v Lau
sanně; povolen jí byl 2bproc. drahotní příspěvek 2%
£l. 50 kr. a rovněš probndoacnosť, až opět zde v$
učovati započne. — Industrialní ačitelce sl. Boh. Ste
fanové uděleno definitivam, čímž nabude práva na
ponsi, kterou platí zemský fond. Zároveň se přimlaví
po návrhu okres. šk. rady u zem. výboru, aby 25 let
posavadní slažby bylo jí počítáno do pense. — Schvá
lena c. k. vrch. zem. soudem změněná osnova vypo
vídajícího a utěboracího řádu pro město Hradec Krá
lové. Řád nabude platnosti 80 dní po vyblášení. Změny
provedené jsou poazeřádu formálního. — Pan Voj
těchovský založil 2 renty po 100 zl. pro učitele budby

ři hlavní škole v Hradci Králové. Protože zde vyní
lavní školy není, tedy se nadační listina změnila,

aby požitek 10 zl. se ročně rozdělil střídavě pro uči
tele při měšťanské škole chlapecké a dívčí po návrhu
všech učitelů dotyčných škol. — Nadace Josefa Bar
tašky udělena mediku II. roč. Františku Valešovi.

Podána zpráva odboru zastavárenského a před
loženy účty i bilance za r. 1899. Trestní řízení proti
defraudantu Fabrovi bude tyto dny u souda ukonče
no a jednalo se o to, zdali obec se cítí defraudací
poškozena a připojí se ke trestnímu řízení. Uřednictvu
Za r. 1999 nebylo dáno absolutorium, zvolen discípli
nární výbor a usneseno po návrhu zastavárenského
odboru a městské rady, aby město jsko poškozené se
k trestnímu řízení proti Karlovi Fabrovi nepřipojilo,
protože beztoho žádného jmění nemá. Dále usneseno
zříditi při zastavárně opět místo placeného rovidenta
s platem 600 zl. Za revisora zvolen p. účetní Aug.
Novotný s odměnou 400 K a 520 K za více práce.
Revise zjistila, že v zastavárně echázelo zástav za
více než 3.000 korun a úreků z nich přes 200 korun,
celkem 3.270 koran. Sluha Fabr totiž zástavy bez
výplaty opět zastavoval a tak povstala škoda 1616zl.
a na úrocích 101 zl. Něco vynahradil jmenovitě Fa
brův syn. Konečná zpráva 80 podá, až bude zvolen
disciplinární výbor. Trestnímu soudu 8e sdělí, že ško
da obnáší 1534 zl., že však obec se k trestnímu ří
zení nepřipojuje. Do disciplinární komise zvoleni p.
zem. rada Isakovič, prof. Beránek a Zdařil, p. Neko
vařík a Valeš. Dodávka kamen do paedagogia zadána
p. Novákovi v Lomnici. Dodání kachlových kamen
zadána panu Jelenovi za 981 zl. Na vyzvání vynčo
vací správy zavede se do paedagogis nového vodovod.
Plyn nebyl do žádných škol zdejších zaveden, nestačí
ani pro veřejné potřeby města, o zavedení vodovodu
a plynovodu nebylo ani řeči, město se bude ted
držeti smlouvy a plyn nezavede, ovšem ale vodovod,
lze donfati na vládní účet, aby po vyřízení sporné
otázky nemusila se snad stevba bourati s větším ná
kladem. (Dokončení.)

(Zasláno.)
Dědinka chudiny, Zad. Ždírnice, farnosti Ka

lenské v Pokrkonoší, postižená velikým požárem. Vy
hořelo 12 čísel a tím mnoho právě na národ. ohro
ženém místě jest bez přístřeší. Volají o pomoc, kdo
můžeš rad přispějš, učiniž v pravdě skutek milosr
denství? Dvakrát dává, kdo rychle dává. Dary při
jímá duchovní správa v Kalné pošta v místě.

Jménem chudiny
Jan Nosek, kaplan.(OO, 2,,,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 19.května 1900. 1hl.

přenice k 12-20—1440, šíto k 1100—12'00, ječmena
k 9:00—9-80, oves k 6-00—7-40, proso k 960—10"00,
vikve k 10'00—18-00, hrachu k 1600—18'00, jáhly k
1800—0 00, krup 18*00—00:00, bramborů k 3:60—4 40,
jetelového semínka červeného k 00:00—30'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00:00—00:00, máku k 3400
olejky k 0'00—0'00, Iněného semene k 1800—24"00,
100 kg. žitných otrub k 12-00, pšenič, otrub k 11*40.
1 kg. másla k 2'20—240, 1 kg. sádla vepřového k
1:44—1'60, tvarobu k 0-28—0-86, 1 vejce 5 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 19. května 1800

pšenice 12-80 00-00, žito 10:60, 11-80, 00"00, ječmen 10'00
oves, 5-80 6-70, hrách 14.40 24-00, čočka 32:00 36:00
vikev 00-00 0-—, jábly 00-—, 00-— kronpy 00-— ,00—
brambory 3-00 3-60, vejce (kopa) 2'40 280, máslo 2:40,
2-56, tvaroh 28 h, maso hovězí k 128, masotelecí
k 1'20, maso vepřové k 1*36, maso skopové k 1'12, 66
no k 7.60, sláma k 8-—, k oves 13*40.

Květiny
všech drabů do zahrad i do pokojů v cenách nej
mírnějších a nejlepší jakosti v zahradnickémzávodě

Jana Vognara
v Pouchově u Hradce Králové.

Obsluha správná a rychlá.
Cennik na laskavé požádání zdarma a franko



1900
pro dámy

Wellké náměstí

8 Cenníkyzdarma.

Křestní
listy

(ex offo)
40 kusů za 60 hal.

nabizí

Biskopská knihtiskárna.

1, bod jízdy od želez. stanice Josefov-Jaroměř
v Čechách. Poštovní a telegrafní stanice v místě.

Omp* Salsona od 13. května do 13. září. <

Něobyčejng příznivě půgobící,železitou vodou při
pravované slatinné tázně (analysepana dvorního
rady prof. E. Ludwiga', elektrické lázně o dvou
komorách, korunní jodové solné koupele s boro
vého jehličí, léčení pítím, massage atd. Výborně
osvědčené proti nemocem ženským, chudokrevnosti,
krtícím, dně, rheumatismu, ischias atd. Půvabná su
chá poloha u samých rozsáblých jehličnatých lesů.

Moderní pohodlí, velmi mírné ceny.
Ordinující lázeň. lékař Med.dr. Jos. Peluněk z Prahy.
Bližší zprávy podá ředitelství lázní ve Velichov

kách u Jaroměře.

NN
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Solidní, rychlá a vzorné obaluha! ň

OUKNÁ
nepřekonatelné jakosti stálých ba

Zrev, nejnovějších vzorů a bez zvý
9 šení cen lze dostati pouze v mém
= prvním českém zasílatelském zá
9 vodě, o jichž trvání co důkaz
2 podávám jedno z posledních mne©

došlých uznání:

P. T.

Děkuji za laskavou nabídku,"
"musím však s politováním sdělitii,e

< Žejsem posud šatstvem tou měrou £
©zásoben, ze na delšídobu nemohu«
x pomýšleti na nové objednávky;
Gyinu toho nesou Vaše látky vý- a
s tečné jakosti, které nejsou+takřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddený

František Partl, správce školy
Kunratice.

Karel Richter,
velkoobchod suknem

Hradec Ecrálové.
Velectěné P. T. obecenstvo

v místě a v okoli upozorňuji že
za přičínou zvětšení obchodních
mistnosti přesídlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměstí.

Aiewuje
Vzorkyo

Tk

—— Zuloženo1885.—
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VARHANY.
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova 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 varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne“
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneamatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y
stemu s přesným a lehkým chodem Beprovádí 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.

UUOUDRARMIUODNNETCMONNNMADNUDTOOMULTOUVKIUMULZU

Ignác V, Neškudla a Syn
v Jablonném nad Orlici (v Čechách)

(bratr P, J. Noškodiy, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

TODTDOTUDTNOTRONNRNOUUINKONNOOOZTNOEENXHONTTNK
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Praktická viněná látka
pro pány na obleky.

Metr zl. 1.85.

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnutí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Choeni.

OMR MRAMAAMRAMNAMNAMMNAaAMRae*

JOSEF ŠTEPAN, )
závod pozlacovačský v Pardubicich Ď

opravuje jakoš 1 nově staví

oltáře, kazatelny,všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho s fcí práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

©
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KARLA ADAMGE,
dodavatele na biskapský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové hodiny, městeké jat
ky v Praze atd. odporačuje se k vyhotovení
všeho drahu věžních hodin se zárukou. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

jakost výborná,

900000000000000000000

FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučaje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzoje náležitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašla na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmmNejstarší závod v oboru tomto. sm

©o200000000000000000
W- První česká

erická á harmonlazaří
my
Rud.Pajkr « spol.,

v Hradci Králové,
toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

000000900000000000000000
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Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděný důmyslnon konstrukci
americké soustavy se doporučuje
sám. Daleko levnější než li im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidniIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výle — Nasplátky od 4 zlatých. — Zároka
pětiletá. —Illustrované cenafky

franko a zdarma.

Pedálová harmonia
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

Ocdraznáznámka: Kotva.

LINIMENT. CAPSIGI COM
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává se za výborné, bolesti utiču
Jící natírání; jest na akladěve všech)
lékárnáchza 40 kr, 70 =.alal,
Všeobecně oblíbený tento ]

4

:
domácí prostředek

žádej vždy jen v původníoh láhvích s
naší oobrannouznámkou „kotvou“ )
z Richtrovy lékárny. Buď opatrný a4
přijmi jen láhve s touto ochrannou
známkou za původní přípravku. |

AI eAlehtrova lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, 4

4..
4

4

- 4



Zahájení od 7. května

až do konce září

Založeno r. 1860,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníhapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co ne;
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
našlou se již svécené ge stvrzením Jeho biskupské Mi
losti, Starý závod máj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.AICC
Bus“ Humpolecká

SUaKRIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovči vlny v levných cenách do

poručuje

- KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci.
Vsorky k nahlednutá franko.FKKKINA

Prádlo
-pro dámy i pány.

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ibmed.

Oltáře, sochy a j.
ve vkuspém a levuém provedení

odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotogiafie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení!© Plánya rospočlyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

le Portlanský cement,

Pražské hydraulické
a bilé Podolské vápno

v nejlevnějších cenách na celé vagonyi
v malém dodává

Královéhradecká továrna cementových
výrobků, strojní výroba rákosových dek

a stavební potřeby

Josef Manych
v Hradci Králově, =Plotiště.

Továrna a stálá výstava u nádraží pod
viaduktem.

Turistky
cyklistických potřeb.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje ce ku shoswoveníoltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
vuje 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

nějších. S úctou veškerou
Antonin Sucharda.

OOOO0000000000006

Nejlepší prášek pro dodylek.
Barthelovo vápno plcní.
Rus. pat. maz ua kůže,
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadio na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M, Barthel 4 Go. Vídeň, X.
Keplerova ul:ce č. 21,

8

8

8
8
O Popis zdarma.

8003000000000000
C ognae pravý, z italského vína, tříletý, 1

litr po 3 zl.
Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr

po 1 zl. 75 kr.
Slivovwici 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 do Praby v
značném množství dováží, nemůže býti a není
cognac pravý, nýbrž padělaný; neboť 1 litr pra
vého prima cogaacu stojí výrobce samého, kdy
z apparátu teče 1 zl. 50 kr.

Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,
obal neb soudky dětují 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 15 procent.“

Výbavy
pro nevěsty.

Obrovský výběr novotinek Bohatý výběr Tovární sklad dam. garnitur
kravat, límců, manžet atd. dámských novotinek, nejjemnějších

Kněžské kolárky a náprsenky. sephyrů a cretonů stálobarevných.
kávových a jidelních,

ručníků, kapesníků a t. d.

OSEP*v cenách nejlevnějších doporučuje "JINE

Stanislav Jirásek. Velkénáměstítla 36Malázkouškapřesvědčí, POogoKYJ8ASSZAE

První Královéhradecká továrna nábytku. x Stavebnítruhlářství

- Ladislav Knypl v Hradci Králové.
W“ Illustrované cenniky, rozpočty a nákresy na požádání franko. “fjij

pR$*Solidní obsluhou "ji
Podporujte křesťanský Závod! —„3 osvědčenýa chralněznámý

obchod konfekční pro dámy
ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperova ulice

odporučuje
ku jarní a letní saisoně svůj bobatě zásobený sklad elegant- * =

níchamoderníchvšehodruhuaVelkostí5980 W jupiček a pláštěnek.
———Rovněž jest vždy vclký výběr rozličných =

bluz, dětských šatočků, černých a barevných zástěr na skladě.
Objednávky dle miry se rychle zhotovují.

Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

LAMILAE" ELorot=á.



(Zasláno.)

Abiturientům králováhradockého (ym
nasa z roku 1990,

-© Rozcházejíce se r. 1890 slíbili jsme sobě

sejíti se po 10 letech, Dshom v přátelské schůzceili vzpomínky blabých let studentských.
Vykonávajíce usnesení to, svoláváme ejezd

náš na počátek měsíce srpna do Hradce Králové
a žádáme všechny kollegy o zaslán adress, bychom
jim další písemně sděliti mobli a případná jich
přání seznali.

Na shledanou v srpnu v Hradci Králové!
Za VIII. a: Za VIIL b:

P. jan Černý, Eduard
katecheta měšť. dívčí školy. © ©. k. pošt. official.

JUDr. Bohuš Tolmas, Morie Zippe,
c. k. auskultant. c. k. auskoltant.

DoHradceKrálové a širšího okolí!

Frant. Hlávka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětlení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování bromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
správně vyřizuje. Dále se odporučnje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, Sesazování piv
ních tlakostrojů a podobných prací.

Odporušuji též svůj hojuě zásobený sklad
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k instalatérské práci patřících.

Klempířské práce stavební veškerého druhu,
zhotovuji správně, levně a se zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za bojnou přízeň
ctěným obecenstvem mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu obě nejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V blaboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér.

„©
Ď coo iJan Horák,

soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

. vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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!

čoOoOooooooo6toOoOoOoOoOoOoOOGOSO

„SIMPLEX“
patent Kaninský 6 Knypl.

Nejnovější praktická křesla v pohovky
přeměnitelná.

Hodí se výtečně pro hotely, letní byty,
lázně a nemocnice.

Výhradní výrobu obstarává první králové
. hradecká továrna nábytku

Ladislav Knypl
v Hradol Králové.

SHP>Prospektyna požádánizdarma."a
Rlh
KARRNRANRARNRÁAÁY

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
vRychnověn. En.

Staré náměstí čís. 798.

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 zaslaných malých podobisen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnější. 260

Plány na malby kostelů vypracují na
ání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

4

truhlářské
Jos, Matějček, Slezské Předměsíl——,,,,



EZdopojede
do ;Eaříže

neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si poříditi chce, ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky vý
tečných látek, které zvlášťk tomů
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
Hradec Králové.

Po čas přestavbyKlicperovaulice protí.
chrámu Panny Marie.

A

KNKRRNNRNRNRNNNANININUa
VL LEOLED

JAN KALIS

V,Vánek
závod

školkářský
v Pamětníku

u Uhlumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
v zásobě. Levné ceny Výborné
+ boží. Poučnýcenník zdarma.

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zérakou v dokonalé jakosti.
Rospočty zdarma.

Továrna

v EXradoi E rálové.

9“ Fivo z
upravuje a obstarává

Váolav Vacek, majitel.

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury,

Ludvík Knepr
vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony, Opony (draperie). Žíněnky.



Výlety a slety.
Četl jsem kdesi, že pro výlety nejlepší

jsou dobou —letnice čili svátky svatodušní.
A není to nic nového. Dějiny nám vy

pravují, že za dávných a dávných časů pod
nikal se velkolepý výlet právě o letnicích.
Jenže to bylo trochu jinak, než za dnů našich.
Nyní vylétá totiž tak mnobý z města ven do
přírody, aby prý se mysl a tělo osvěžilo. Zdali
se výletem vždy mysl a tělo osvěží, o tom
jsem své študie (svá zkoumání) ještě neukou
čil. Až posud mé výzkumy přivedly mne k to
mo náhledu, že se z výletu přichází domů
s tělem umořeným. A mysl? Jak často se lec

komu přihodí, že tam nprostřed těch krás přírodních najednou narazí na dům s nápisem —
zahradní hostinec. A tomu málo kdo odolá.
Zahrada je příroda — a tam se právě vyletělo
a hostineo občerstvoje tělo. Ze začátku občer
stvujei mysl, ale někdy ji zachmuří, rozzlobí,
až i rozzaří. Ob čas se tóž stane, že sama

říroda se též zachmuří a právě k večeru,
dyž se má jíti domů občerstvoje se celá kra

-jina — lijákem. A přecese musí domů. Jedno
dítě vezme na ruku tatík, druhé maminka,
největší cape před nimi a pro všecky je tu
jen — marninčin slaník. Peníze z kapes jsou
pryč, za to tam teče voda. Děti brečí, tatík
bračí. A tak se v noci přijde domů se slovy
matčinými: Zaplať Pán Bůh, že jsme doma. A
velice Šťastně vše ještě dopadlo, nepošle-li ta
tik do těch výletů — nějakého toho hroma.

Těchhle. všech věcí byli ušetření oni, kteří
za dávných dob dělali o letnicích výlet do
města. Jméno jeho bylo Jerusalem. Tam totiž
i přemnozí « národů pohanských k letnicím
přicházeli. Byli to ti, kteří poznali blud, mar
nost a besnadějnost pohanství a proto s israe
lity spolu věřili v jediného, živého Boha, nej
dokonalejšího ducha, Stvořitele světa; a spolu
s israelity očekávali obnovitele lidského po
kolení, Říkalose jim proselyté, na víra obrá
cení, anebo taky „Boha 86 bojící“.

Jak se jejich tělu na tom výletě z dale
kých krajin do města Jerosalema podniknutém
dařilo, nevím, ale duch jejich jistě byl občer
stven, povznešen, ušlechtěn. Nebo pohanství,
to ctění hmoty neb sil. přírodních jakoby to
osoby božské byly, děsný způsobilo úpadek
v národechi jinak vzdělaných.Nemravnost
prožrala je jako rakovina až k amrti.
A % by to, co národy takto snížilo a jedem
naplnilo, mohlo něco zlepšiti, nebylo naděje.
Prozíravým pobanům ovítala je jedině
z Boha a z očekávaného Vyknpitele, jakožto
lékaře národů. A proto alavili letnice, aby se
těmito myšlénkami osvěžili, a proto podnikli
výlet do města, které jediné ze všech tehdej

šího času hlavních měst touto nadějí ozářovalosvět.
A tak myslím, že právě za našich dnů

bylo by zapotřebí nějakého podobného výletu
a osvěžení. Dnes již marno jest zavírati oči
před tím, že obnovené pohanství — liberalis
mus — v mravním ohledu všecky národy 86
elabil. Pohanství — neznající osobního Boha
— musí právě působiti jen to, co vždy půso
bilo. Rakovina nemravnosti — praktického
materialismu, sobectví a požívavosti — pro

žírá dnes více nebo méně národy. A proto
rozíraví muži, dříve novopohanství oddaní,

iní " dnes duchem svým výlet do městana skále postaveného, do církve katolické a
(praví již zřejmě, že národy z úpadku jejich
nic nepovznese, leč život dle křesfanství.

Pan pastor Sádekse skoro v každém čí
sle svých sprostotou prošpikovaných listů zlobí
na nás, že prý vyhlašujeme katolicismus a
křesťanství za jedno. Víme, še se i v prote
stantismu něco myšlének křesťanských zacho
valo, ale protestantismus — rakovinou nevěry
sám děsně prožraný, jako srdce tak mnobého

tora se svou nevěrou se tajícího — nemá
„více té síly životní, aby on mohl se státi lé
kařem světa. Proto právě každé chvíle dělají
nejšlechetnější protestanté výlet — do církve
katolické. Tomu nezabrání ani pastoři dle vzo

ro Šádkova ani známí naši dva odpadlíci. Ve
světě zrodila se touha po obrození národů
rozhodným a důsledným, s planým rozumář
stvím a vášněmi lidskými nesmlouvajícím,
křesťanstvím. Což divu, že i v našem drahém
národě začíná leckde již svítati a se přemýšleti,
že by nám zajisté nějaký letniční výlet do
města, v němě se osvěžuje mysl vznešeným
zákonem čistého křesťanství, neškodil.

Ale letnice prý se taky dobře hodí pro—
slety — Sokolové slavívají slety a rádi kto
mu volí svátky. — Ale což je takový slet proti
tomu velkolepému sletu národů, jak započal
vlivem křesťanství o oněch letnicích v Jeru
salémě. Ze všech téměř národů zástupcové
byli tu a sletli se před dům, v němž očekávali
Ducba pravdy nastávající učitelové národů. A
náčelaík jejich — Petr — vystupuje, hlásá
základní pravdy křesťanské a tři tisíce lidí
tvoří pojednou společuost, jejíž hlavou je prá
vě Petr. — V pravdě velkolepý to a překva
ující slet národů. Pohanství totiž roztrhalo
idstvo v části sebe nenávidící, neb aspoň sobě

cizí. Pravé, původní křesťanství z národů uči
nilo jednu společnost, jednu rodinu. Ale na
něco jest při tom dáti pozor.

Církev Petrova sloučivši národy v rodinu,
ponechala a ponechává každémo národu jeho
zvláštnost. Je to asi tak, jako když žijí do
spělí synové jednoho otce a každý svou do
mácnost má, ale dle otcovských naučení, jež
v mládí do sebe takřka vsál, svůj dům spra
voje. Avšak přes to jest tu jeden celek, když
D. p.o svátcích se sjedou k otci a u jednoho
stolu zasedají, a všecky poutá k otci a jednoho
k druhému tatáž jednomyslnost a láska rodin
ná. A i když nejsou u otce, právě tento spo
lečný otec a ta jednomyslnost a láska je činí
jedním celkem.

To je obraz té — Bohužel často nepo
znané a nevážené — církve, Pohanskou, vý
střední národnostní nenávist zavrhuje, anať
chce, aby národové byli sobě bratřími. Ale
každému přeje, aby na základě téhož učení o
Bohu se vyvinoval i dle své zvláštní povahy
a potřeby.

Tak to bylo i s českým národem, Jsa čle
nem té veliké rodiny národů sám stal se na
základě křesťanství Petrova národem velikým,
vzdělaným, v celku svém dobrým.

Bohužel, že protestantství položilozáklad
k opětnému roztržení národů a stalo ge re
akcí (kráčenímnazpět) k pohanství. Ny
nější národnostní zášť a potlačování slabého
silnějším, nynější rozsápanost Europy, jest
této reakce následkem. Dlejména křesťanští
národové čím dále tím více po pohbanskusesoběodcizují. Nl

A jest tedy zapotřebí nějakých obnove
ných letnic a nějakého nového sletu a sbra
tření národů, k čemuž však jedině opravdu
vydatným prostředkem jest pravé původní
křesťanství. Obzvláště Rakousko potřebuje ně
jakých takových letnic. Každému národu volný
vývoj v rodinné jednotě! To jest, čeho Rakou
sko potřebuje. Proto tím více nás zaráží smut
né zvěsti vídeňské, že má býti nejnověji spu
sitelem a jednotilem národů rakouských —
německý liberalismus! —© byz toho
vyplynulo? To by byla staropohanská říše

mská, která z mnohých potlačených národů
násilím byla utvořena. Ale právě její pohanství
ji zničilo, kdežto křesťanská světová jednota
církve trvá dnes a dnes je pevnější, než
se kdo ještě před dvaceti lety nadál, — Proto
— ne nápodobení pohanské říše — ale nápo
dobení církve může zachrániti Rakousko. Dejž
mu Bůh žádoucí pro ty národy volně sbratřu
jící letnice.

Schůze rolnictva.
Hanifestační schůze sdružení če

ských zeměděleů ve Vesicích konalase
v neděli odpoledne v postranném sále hostince pana
Procházky. schůse se dostavili říšští poslanci pp.
Prášek a Udržal, okresní starosta pardubickýMarka:

lous, c. k. okresní hejtman = Pardubic, delegát země

čiteké rady za okres hradecký p.Václav Skvrna zistěvsí a přes 200 rolníků z Pardabska, Nechanicka
a z Královéhradecka, hlavně z okolí Vosic Schůzi
zahájil místopředseda sdružení zemědělců p. poslanec
Prášek a žádal, aby sl. shromáždění zvolilo si místo
předsedu a zapisovatele. Po návrhu pana řídícího
učitele Weisbaura zvolen za předsedu p. Markalaus,
za místopředsedu vosický pfedseda hospod besídky
p. Svatoň a za jednatele p. učitel Pelikán. Pan říd.
Weiebaner vítal přítomné, pravil, že rolnictvo je zá
kladem státu a že musí apolupůsobit zvláště dva stavy
zemědělský a učitelský. Pan okresní starosta Marka
lans představil přítomné hodnostáře a slovo dal pak
ponu říšskéma poslanci Práškovi z Řivna, který pro
mluvil především o národohospodářské siluaci. Pan
Prášek jest mladý, temperamentní mož, který dovede
rolníky též uchvátit. Pan poslanec připomenul, jak
rolnictvo nedávno oslavovalo 60tou ročnici zrušení
roboty. Rolnictvo zbavilo se eice osobního poddan
ství, ale nyní mu hrozí nové otroctví, neboť pomalu
rolnictvo nikomu neimponuje. Dovolával se selské
dražnosti a svépomoci, která se počíná v rolnictvu
této části severovýchodu zakutvovati. Jest také již
nejvyšší čas, neboť bilance rolníků za posledních 60
let jest velmi smutná, an robota, kterou koná nyní
rolnictvo proti zkartelovanému velkokapitálu, není
lepší roboty, před půl stoletím odstraněné, Na všech
stranách vidíme jen tupon resignaci, etarostmi a strá
dáním zdeptaného lidu selského, který v nic již ne
doufá a sám v sebe bohužel již důvěřovati přestává.
Stojíme na pokraji záhuby hmotné i mravní, neboť
ochuzením octneme se v nové nezvyklé efóře oxisten=
ční, k jejímž bojům jeme se nepřipravovali. A přece
je pravou sociální, ano i státní nutností, aby rolni
ctvo bylo zachováno. Stát nečiní bohužel pro rolnictvo
pranic. Nebudeme-li se starati o gebe sami, atát ne
učiní pro udržení našeho stavu pranic. Tam nahoře
nechápají význam rolnictva; jim na tom nezáleží, kdo
platí daně, rolník neb jiný; jsou spokojení, když se
ty daně jen platí. Tak je rolnictvo mezi dvěma mlýn
skými kameny, z nichž jeden nás drtí z dola, druhý
se shora. Kdyby slavná vláda nám chtěla opravdu
pomoci, zdaž by tím paragrafem 1tým nemohla udě
lat něco dobrého ve prospěch rolnictva ? Navrhla mi
lionové investiční předlohy ve prospěch stavby drah
a stavů jiných, pro rolnictvo jí však ani nenapadlo
něco učiniti. Velkokapitál brání, aby se u nás čkodli
vé pro něho, ale prospěšné pro nás opravy nestaly.
Militarism pohltí mnoho a je jakoby stát ve státě,
I ty manevry konají ae v létě, rolníkům 8e berou
pracovní síly, když jich nejvíce potřebuje. V centra
listickém státě neberou se na rolnictvo žádné ohledy.
Lépe by pro nás bylo, kdyby uskutečněno bylo naše
státní právo, český stát a kdyby čeští ministři o po
třebách našeho lidu rozhodovali. Ministeretvo orby
nemá býti politickou institucí, ale potřeby zemědělské
mají se upravovati dle zvláštních potřeb těch kterých
zemí a ne na slejné centralistické brdo, poněvadž po
měry a potřeby rolnické jsou v různých zemích na
šeho soustátí různé. Pan poslanec vypravoval, jak se

Po jeho členech nežádá ae vždy odborná znalost a
zejména ne od ministra orby, kteréžto ministerstvo
zastává často muž, jenž z vlastních názorů zeměděl
ským potřebám ani nerozumí. Dále vytýkal p. posla
nec, jak pozemkovádaň je nespravedlivá. My nechce
meprotekci, ale právo a spravedlnost. Na to promlu
vil řečník o organisaci rolnicífk, t. j. o zkartelování
adražením proti velkokapitáln, který rolníky potla
čaje. Mnozí rolníci pratí, že prý na to není peněz.
Je však dělník finančně silnější než rolník? A tento
přece obětoval na svou organisaci mnoho a dodělal
se také velikých úspěchů, neboť vláda se ho bojí,
kapitál ho respektuje a tak se mu v lecčems vyhoví.
Jen rolníků nikdo nedbá, poněvadž nejeou sdružení,
nevystupují jako jednolitý celek. Máme ještě něco
z dob robotních, co nás tíží, co nám vadí, nedůvěrn
jeden k drabému a nepřejícnost. My hledáme ve všem
ned prospěchářství, sobeckost, darebáctví, zlodějství

Jeden rolník nepřeje drahému. Osoby nemají v zdra
žení zemědělců rozhodovat ani strany, nýbrž věc. Ve
zdražení zemědělců jsou zastoupeni a stejně vítaní
Staročech Prokůpek, Mladočech, pokrokář, radikál,
každý, komu prospěch zemědělství na srdci leží. My
zemědělci musíme býti především dobrými Čechya
pak teprvé Mlado, Staro atd. rovněš musíme nazirat
na všecko se stanoviska našeho. Strany politickéhle
dí na věcí agrární především svými brejlemi, je-li to
svobodomyslné neb jinské a tak se stává při čistě
politické straně, že se nedá žádné frakci nic, aby se
tyto mezi sebou vzájemně neporvaly. ,

„Mychceme proto postavsti vlastní kandidáty
a salošití samostatný klub poslanců venkovských
obcí. Rolníci se musí spojit, musí se sdrušit, musí

hájiti předevšímK své a nesmí býti jen přílepkem stran jiných. dyt na českém jihu došlo to před

lety tak daleko, še se rolníci spojovali i se ocilety nikoli sobě na prospěch. Na to mluví p.



o různých spůsobech svépomoci, jmenoritě o obilních
ekladištích, o nichž jeme v „Obnově“ jit obšírně po
jednali. Pan posl. Prášek vysval posléze zemědělce,

by přistapovali co nejčetněji k združení zemědělců.
Řeč jeho vyslechlo rolnictvo se zájmem a rností
a jeho jménem vyslovil okresní p. starosta Markalons

nu Práškovi dík, coš provázelo rolnirtve potleskem.
an Tlučhoř tázel se na to pana poslance, jek vy

stoupiti proti kartelům. Poslaueo Prášek pravil, fo
proti kertelům navrbl posl. dr. Pacák zákon. Od tobo
si všsk mnoho neslibuje, protože se dá obcházet a
přijetí rozhodného sákona jiš karteláři zabrání. Po
savadní rolnické kartely nepomohly moc, poněvadž
se nedodržovaly, an šeny kontrahovaly řepu na
avou polovici, kdyš muži zavázavde se k tomu notář
skými spisy tak učiniti nemohli. Pan Prášek myslí,
že, kdyby jednotlivé cukrovary nekontrabovaly od
rolníků řepu za slušných podmínek, mohly by se jim
vzíti exportní premie na ně připadající a rozděliti se
meci rolníky. Pan Prášek neodpověděl na otázku p
Tlačboře ani zdaleka obstojně. Nejsoutady jen řepní,
ale též jiné kartele. Udilení exportních premií spočívá
mimo to na mezinárodních ujednáních a vzíti premie
jednotlivým exporterům mělo by v zápětí zrušení
kartelů vůbec. Jaký by to mělo vliv na náš cukerní
export a pěstování cukrovky, nedá se zatím říci. Proti
velkým kartelům kapitalistům jest jedině vydatvý
kartel všech zemědělců, ať velkostatkářů neb malo
rolníků. Pak-li dovedli socialisté soliaárnost dělníků
vynatit, dovedli by tobo též organisovaní rolníci. Pak
by se ale proti ženám, které obcházejí notářské spisy
a proti jejich slabým polovičkám v kalhotech, kteří

Yyve skutečnosti ruší sami dané slovo, musila za
hájiti hanácké politika. Rolníci na Prostějovsku to
rolníkům na Polabí vysvětlí. Pan mladý Vinař ze Se
dliee, který odříkal ve Vosicích zrovna tak řeč pana
učitele Doležala jako v Praekačce proti obilním skla
dištím, opakovel frási, že, dokud nebude dostatečné
vzdělání, nepomůže rolnictvu ani politika ani selské
sdružení. Rolníci mají navázat přátelské atyky se ško
lou. Na to poučoval, co mají dělat redaktoři Obrany
zemědělců; je prý jich nadbytek, mají prý proto pla
cení redaktoři pořádat kursy. Proti združení dovolá

ral se R Vinař výroku pana Udržala. — Známe rolufky advokáty, lékaře, inženýry, absolventy university,
techniky i vysoké školy zemědělské a přece jsou za
Aluženi, trpí a ostatními zemědělci, protože vzdor
svému vysokému vzdělání nezmohou proti zkartelova
ným židovským obilním a dobytčím handlířům zrovna
tak ničeho jako proti kartelům cukrovarským. Známe
také rolníky, kteří vychodili do 12 let jen obecnou
školu, kteří nastoupili hospodářství za stejných finanč
ních poměrů jako jejich drubové se vzděláním na
vysokých školách a na vyšších hospudářských ško
lách, a přece hospodařili na svých statcích lépe než
ti skutečně moc študovaní statkáři, -kteří se o statky
své starají, anebo jen ti polostudovaní, kteří čerpají
svou osvětu na kanapé z krvavých románů, mezi 1ím,
co jejich čeleď bez dozoru pracuje nedbale na poli
nebo na mlatě. Z toho může p. Vinař poznati, že
větší vzdělání samo nepomůže, pak-li přičinění vlastní,
využitkování všech praktických zkušeností a výhod,
rozamná politika a účelná součinnost sousedů spolu
nepomahá. A proti velkým kartelům velkokapitálu
může za nynějších poměrů pomoci jen moudrá náro
dobospodářeká politika a združení zemědělců v obcích,
okresích, krajích, ba v celýchříších. Uznané ve světě
národohospodářské spisovatelské kapacity dospěly k
témaž přesvědčení již dávno, zemědělci docílili v mno
bých zemích združením již velkých úspěchů a docílí
jich též u nás. Rozvážný vesnický učitel může k po
vznesení bo:podářství se zkušenými sousedy arcif
mnoho prospěti, ale mladí fantasti, kteří považují za
osvětu a vzdělání jen, co se jim hodí, kteří neprovo
zují rozamnou sociální politiku, sle honí se za s8oci
alistickými fantomy, za divokým politickým radíka
Jismem a vlastním prospěchem, ti po rozumu roz
vážných lidí k hmotuému i mravnému povznesení pa
šebo rolnictva mnoho nepřiepějí. — Pan dr. Pražák,
redaktor „Obrany zemědělců“ odpověděl panu Vina
řovi, který se dotkl nepříjemně i p. Udržala. Dr. Pra
žák pravil, že žurnalista „placený“ nemá snad tolik
práva říci pravdu jako jiní, ale řekl tak mnohé pravo
1 v levo, co se mnohému nelíbilo. Pan Prášek dotkl
se řeči p. Vinaře i dra. Pražáka. Pan poslanec Udržal
-pravil, že by mohl všecky vývody pana poslance
Práška podepsat. P. Vinař prý jej přiměl k odpovědi.
Třeba prý jistého objasnění, protože prý zde panuje
nedorozumění. Nikdy prý nemlavil proti združení.
Dnes prý je zdražení na cestě správné a debré a on
prý ho chtěl na téfjšetě mít. — Pan učitel Doležal
ze Sedlice pravil, že ho to láká, aby polemisovalep.
Pražákem i Práškem. Tázal se na jisté výroky p. dra.
Pražáka o učitelích v Máslojedech atd. Pan Voltr
statkář z Hubenic je pro poučování rolníků ve echů
zích a myslí, že v té věci mobou doktoři i redaktoři
mnoho prospěti. Pan poslanec Prášek pravil: Pan po
slanec Udržál řekl, že združení nalézá se na dobré cestě
Bera ho za elovo. Svého času jsme stáli proti sobě.

u jsme stáli v združení, kde jeme, a ne, kde panUdržal nás chtěl mít. My pod mladočeským komandem
nejeme (jako p. Udržal, který také na výsost velebil
doktory z klubu). Ať stojí tedy pan Udržal na svém
stanovisku. Myslím, že se nyní pan Udržal zjevně na
naše stanoviska postaví. Pan Udržal pravil na sněmu:

nejsem přítelem stavovského združení. Dnes pravil, že
jím jest. Přeji si od něho, de jim jest. Co se týče řeči
pana učitese Doležala, pravil p. Prášek, že zemědělci
uznávají stesky učitelů, jsou ale pro jednoté služné
učitelů pražských i venkovských. Učitelům se však
přece vede namnoze lépe než sedlákům a někde vypadá
proti nim p. učitel jako baron. Pan něčitelDoležal se
durdil, věla však, že mnoho nepořídí, amlkl. Pan
Svatoň navrhoval zavedení tělesných trestů do škol
a některé jiné opravy. Na selskou starou víru opět
obrácený pan Udržal (ne snad k vůli mandátu? Na
Moravě aspoň nebudou agrarníci voliti ty rolnické
poslance, kteří držíce s lidovci, zřejmě k aelské jed
notě se nepřidají). prozradil mimo jiné, že mluvčí uči
telstva, známý učitel Rašín prohlásil poslancům, že
"veškeré učitelatvo se přidá k Macaříkovcům, pak-li
se neupraví služné dle jeho přání. Slova tato vyvolala
boaři nevole a ostré poznámky proti učitelstvu. Pan

Doležal odmítl výrok Bašínův, pak-li spočívá na
pravdě. Pan Vinař oproti p. dru. Pratákovípravil,
fe chce po žurnalistice jen pravdu, jmenovitě od
„Obrany zemědělců a otřel se pak jako dřív p.Udr
žal beztaktně o žurnalistice, kterou rozhodně frivolně
vinil ze Iši. Redaktor Štábl oproti všeobecnýma bez
výminečným obžalobám na Surnalisty —až na Obrana
zemědělců snad — pravil, še patří také k šarnali
stům, že však nikdy neprováděl ani insertní ani dietrí
politiku, do schůzí, výstav atd. rolnických chodí bez
jakékoli nábrady, pracaje všdy ve prospěch lidu obé
tavě a nezištně, ze peníze nikoho ani nevychvaluje
ani nehaní, proti svému přesvědčenínikdy nepsal, nění
žurnalistickou snad nověstskou a pak-li se po něm žá
dalo, s čím nesouhlasí, pak jednoduše šel a nikdy 00
nedal nutit psáti proti lepšímu přesvědčení. Žurnalista

má ovšem povinnost kritisovat apotrat co za dobréneuznává. Říci vždy celou pravda, to chtí všdy jen
o těch drabých, nikoli o sobě. Velmi často třeba uvá
fiti, zda-li se řečenímpravdy vždy dobré věciprospěje;
Často třeba míti ohledy. Špatnou a úplatnou žarnali
stiku nikdo nebájí. Netřeba však novináře posuzovati
hůře neš ostatní. Má ostatně novinář, který má rodinu
a děti nasaditi vždy svou existenci? Činí to jiní?
Třeba také uvážiti, že noviny vydávají poslanci, pod
niky, osobnosti. Ti kášou, o čem se má psát. edy
jaký pán, taký krám a jest li si novinář někdy třebs
trochu zapráší, nesmí re souditi přísněji než-li drazí.
Názory jsou ostatně enbjektivní. Jedenmá za pravé
to, drubý ono. Tak povstává subjektivním nazíráním
různé mínění a nesmí se hned poražovati za prolba
nosť, pak-lí nazirá na svět jeden tak, drahý onak.
Třeba především posuzovati dobrou vůli. Ostatně není
člověka, který by si byl v životě někdy nezapráši),
s tou absolutní pravdou nesní ee to tedy bráti vědy
tak na vous a pan Vinař jako každý jiný si v divoté
zajisté také zaprášil. RedaktoroviŠ áblovi ani nena
padlo, dotknouti se někobo osobně; zvá z vlastní
praxe, jak to v životě chodí, kdy se jeden vymluví
z nouze nebo žertem na jiného, aby si pomohl z roz
paků před jinými, nebo třeba před ženou adětmi.
Ale p. Vinař, nešťastnými svými výroky i odpovědní
již rozkvašen, mluvil hned, že nikdy nelhal (to mu nikdo
neříkal), že je to darebáctví atd. Mladý pan Vinař
chtěl spad provésti argamentum ad hominem, že mu
třeba skutečně větší vzdělání a lepší takt ve společ
nosti. M.uveny ještě jiné řeč. a konečně schválena
jednohlasně e psnsm Voltrem z Hubenic přednesená.
Pak se ještě debutovalo, ale konečně dobře řekl pan
Klička: Jak ss má podporovat združení, když sa tady
hledí, abychom se rozbili. Tak zle ovšem nebude, De
boť nutavet zdražení rolníků je očividná.

Drobné zprávy.
Zprávy diecésní. V Pánu zesnul: pan

Jos. Marčík, bisk. notář děkan a farář Chodovický na
odpoč. v Hoficích, + 23. května 1900, (naroz. 1838,
vysv. 1851.)Vyznamenání: Monsignor Ferd. Cou
falík, praelat, protonotář apošt., ředitel c. k. vojenské
polní Konsistoře, rytíř řádu Frant, Josefa, eto. jme
nováa čestným konsistorním radou, p. Tom. Blažek,
bisk. notář, děkan v Libici, jmenován správčem 8 p.
Adolf Pažout, děkan v Sadské, sekretářem vik. Podě
bradekého. Ustanoveni jsou: pan Štěpán Dvořák,
farář Rychmbursky, za děkanu do Skutče, p. Václav
Dvořák, farář v Telecí, za faráře do Sádku, pan Jos.
Kalous, farář Boušínský, zs faráře do Hronova, pan
Frant. Okrouhlický, kaplan Vrsecký, za administr. do
Saměína, p. Frant. Hrabant, koop. Zračský, za kapl.
do Přepych, p. Josef Elitzor, kaplan za adminietr. v
Rychmburku. Uprázněná místa: Samšína,fara
patron. hrab. Schlicka, od 10. května, Pychmburk,
fara patron. kníž. Taxise, od 22. května, Telecí, fara

patron. kníž. Schaumburg-Lippe od 29. května b. r.
Osobní. Pan Jiří Tolman, účetní v Hradci

Králové byl v těchto dnech zanešen v obchod. rejstříku
co prokurista knibkupecké firmy B, E. Tolman v Hradci
Králové.

Schůze obecnihozastupitelstva. (Do
končení.) Pan dr, Faltner podával zpráva ohledně do
plnění vodovodu. Dle návrhu městeké rady jednalo 8©
o rozšíření čerpací stanice vodovoda zřízením ještě
jedné nové nádržky, reservního parního stroje rozve
dení- pitné vody novými směry a pořízení nových sto
jstů a sice podloužení vodorody od Adalbertina ku
novým don.ům živnostenským na budoocím náměstí a
zřizení dvou stojanů. Dále byl schválen návrh kura
toria vyšší obchodní školy o personatiích učitelů na
tomže ústavě, Hospodásskému spolkn královéhradec
kému má se darovati staveniště na stavba obilníbo
skladiště v rozloze asi 800 až 1000 čtrereč. sábů,
Odročeu byl návrh živnostenských společenstev za 0b
mezení výročních trbů zdejších, z nichž přece bostín
ští, pekaři, nzenáři, řezníci a celá řada jiných živnost
níků značný provpěch mají, až prý bade známo do
brozdání aukety. Starosta p. dr. Ulrich oznámil, Še
městeká rada zaslala prostřednictvím poslance p. dra
Slámy protest proti Kórbrovu (vlastně již Gautechova)
dělení království Českého. Pan ředitel Klumpar podal

velice včasný návrh, na obnovení C'ferníka na Bílé
věší. Městská rada to vče uváží. Je žádoneno, aby
ciferník na městských hlavních hodinách ukazoval zře
telně, kolik bodin a minut je. Na moderních bodi
nách pro samé zlato a ozdůbky nepozná často divák
hlavní věc — kolik je hodin. — Mimořádná
schůze městs. zastupitelstva konalaseúterý
před polednem. Usneslo se,-če obeo na zápůjčku
380.000 K, která byla výnosem okresního výbora v
Bradei Králové. ze dne 28. července 1899 č. 1385
na stavbu paedagogia a jatek povolena, přijímá další
zálohu do výše 180.000 K povolenou přípisem zemské
bauky království Českého ze dne 21. kvétna 1900 č.
4170. Ohledoě zadání vy:sírání dávky z lihovin na
dobu od 1. června 1900 do 1Ď. června 1901 byla

ol. městská rada smočněna, by vyjednávale, by sa
platili posavadní nájemci 4.600 K nájmu, a nobudos-lí
chtiti, aby město převzalo vybírání dávky s lihovin
do vla ttní resie.

Imopekci e k. krajského sondu v
radci Králové jakož! zdejšíhookresníhosoudu
prováděl :sde od úterka pan president vrchcího zem
skóbo soodu v Praze Frant. Jansa se svým eckre
tářem, panem sem. soudnímratoa dr. Pantůčkom.

Slavné řeholní sliby. Otp.Lobel Jan
Probal, rodem £ Podébab, kierik královské kanonie
Praemonstratské v Želivé, vykoná slavné sliby na den
Seslání Ducba Svatéhe, 3. června 1900 dopoledne v
opatském cbrámo Páně v Želivě.

Úmrtí. V úterý zde zemřelapaní Baková,
choť městského výběrčího p. Buka, — V Plačicích
zemřel kandidát mediciny, p. Koutník v stáří 25 let,
— V Semípř. Zesov! po krátké nemoci dne 29, května
1900 + 66 roce věko svého orchnotím plic p. Fran
vjške Br aodeisa, lesníhovelkostatkuPardubického.
Tělesná schránka jebo bude v pátek dne 1. června
o půl 9. hodině renní v Semíně vykropena a pak ©
10. bod. ne svaté pole v Přelouči převezena a tam
uložena.

Studující udejšího paedagegia pod
nibly výlet do Tarnove a do Sedmihorek. V městě
Tornově ospořádali zdařilý koncert.

Jednota českých střeleň v Hradei
Králové připravuje sejímavý podnik. Dne 14. čer
vna 1900 pořádati bude jednota střelbu s lokn ku

táku. Lze očekávati, že jako vždycky v letech minu
lých i letos pěkná soustava a vděčná tato zábava vy

volá v obecenstva opravdový sójem a Je vaším střel
cům podaří se ku králov-ké střelbě na podivanou
i na zkoš-nou přivábiti naše obecenstvo počtem nej
hojnějším. Bližší o celé věci ještě bude oznámeno.
Dobré snaze našch střelců o ušlechtilou a cennou
sábava, jisté zdar se novyhoe. Dne 24. června t. r.
bude pak střelba na ostro na vojenské atřelníci.

Ukončesí roku školního na pokra
čovací škole kupecké v Hradel Krále
vé provedeno ve středu dne 30. května obvyklým
způsobem. Žactvo shromáždilo se o 3. hod. odpolední
ve velké síni vyšší obchodní skoly zdejší a vyslecblo
zde oslovení seniora obchodalctva zdejšího a člena
kuratoris p. A. Komárka, Starosta města a před
seda kuratoris p. JUDr. Ulrich poukázal několika
vlídnými slovy na zdárné výsledky koly a vzdal ze
to díky přítomnému řediteli a profossorstva školy.
Pan ředitelJos. Pe znourekpodalzprávuo návětévě
a prospěchu žactva a ostutní data statistické, z nichž
některá ovádíme. Školu navštěvovalo celkem 36 očňů
obchodních a 1 příračí; z nich bylo ze škol obecných

13, ze škol měšťanských 13, ze škol středních 11.
Mravné chování bylo úplně zákonné a 18, zá
kooné u 10, móně zákonné u 1; prospěch byl a 6
velmi dobrý, a 11 dobrý, u 11 dodatečný, u 2 re
dostatečný. Velmipiloč navštěvovalo škola 7
učňů (z nich Straka Martin a p. J. C. Vlacha a K.
Touner o p. V. Špalka nevynechali aní jediné hodiny
vyučo.ací), pilně 9, nestále 8, nedbalé 4, Odměněno
bylo celkem 19 žáků 46 knibami, Na odměny věno
vali: sl. městská rada 20 K, ct. spořitelna 20 K, ct.
obchodní gremiom 20 K, ct. záložna 10 K, al. pra
vovarní měšťanstva 10 K, Při této slavoosti Školní
byli přítomnými ještě někteří pp. členové kuratoria
vyšší obchodní školy a někteří pp. obchodníci zlejší.
Písemné práce žáků zůstaly vystaveny do Ó bod. odp.

Navenkovské knibovny bohoslovců
královéhradeckých darovaliváp.Váci.Vaněk,
vikář kutnohorský jskožto sbírka z vikariátu 920 K,
vp. Alfons Hornek, kaplan v Polné 4 K, vp. Jiří Sa
bula, kaplan v Proseči 3 K. Po 2 K zaslali vp. Max
miliso Smrčka, kaplan v Lipnici, vdp. Josef Šmidt,
děkan v Libčaneub, dp. J. Svoboda, katech. v Lom
nici n. Pop., vdp. P. Novák, děkan v N. Městé n. M.,
vpp. P. Dostál a Jan Novotný, kaplani tamtéž, dp.
Václav Jelínek, farář v Koroubvi, vp. Fr. Hrubaat,
kaplan ve Zrači. Velmi pěkné a cenné koiby darovali
venk. knibovnám sl. knihkupectví Bursík a Kohout
v Praze, vp. Josef Marek, kaplan v Červ. Janovicích
a dp. Vojtěch Kouba, farář v Soaticích. Zaplať Pán
Bůol Všichni p. č. sprásoové veak. kashosen žádají
se sdvořile, aby co nejdříve jednatelství saslalí
správy o stavu knihovenl

Místní odbor Národní Jednoty So
verečeské pořádá dne 14. června na den Božího
Těla koncert na Střelnici ve prospěch „Národního
doma“ v Trutnově s přednáškou o poměrech Trut
novských Čeobů, Určitější program oznámen bude příště.

„patné platy a špatnýpostup ©.k.soudních auskultantů. V zodělikonalasená
pražském Žofioě schůze, v níž jednáno bylo o socisiním
postavení soadcovskéhodorostu. Pan JUDr. Joklík,
který byl jako soudní mladý adjankt dán do pense,
protože bájil práve českého lidu u soudu ve Slezska,
vylíčil případně Spatoý postap aoskaltantů. Po složení
třetí státní zko.šky vstoupí mladý prárník jako prak
tikant k sonda. Zde musí dosti dlouho Čekati, než-li
se stane bezplatným auskultantem a nabude práva no
siti jako hodnostář XI. třídy oniforma c, k. soudních
úředníků. Plat této třídy, 600 zl. ovšem nobéře, 109,
auskultantů slouží zadarmo a dostávají měsíčně jen
1 sl. 5 kr. paušálu: na péra, papír, inkoust a svíčku.
Šatit se, vydržovat se a platit si byt, masf ze svého,
t. j..platí to za něho rodíčová, anebo žije na dlah.
Některý dobrý přítel mu půjčí několik stovek, nebo
b -stinští a kvartýřátí poskytnou Úvěr, až postoupí a
bude moci platit. Za rok dvě léta dostane c. k. soudní
auskultant roční adjaotom 500 až 600 stovek. Z toho



má řítí a úatiti ve dle slava a uplácet dlaby. Úřed
mlol jiaých oborů mají zatím již J000 až 1200 zl.
plata. Po moobém dření, v stáří 88 aš 35 le' stane
se auskuitent c. k. soodním adjanktem v IX. bod
mostní třídě, kdešto u jiných úřadů jsou kolegové jlá
v VIIL neb VII. bodnostní třídě se zlatými límci. Vět
Šina soudců se může ženiti, když postoupí na adjonkta
a může jakž takž rodina oživit. Těch soudních úřed
níků, kteří by v mladých letech vyšeníli velké tisíce,
jest pramálo. Soudcovské služba jest nad jiné úmorné,
neboť v Čechách a na Moravé masí vykonati jeden
úředník bezmála tolik práce, co v zemích alpských a
v Haliči připadne na 2 úředníky. Důzledek tobo je,
že český soudce ve duševně i tělesně více odře. Za
22 neb 33 let, nemá-li zvláštní protekce, stane se
konečně adjankt okresním soudcem neb soudním se
kretářem a za delších několik let radou zemského
soudu u okresního neb krajského soudu. Tím jest u
velké většiny soadců jejich kariera skončena. Jen
málo vyvolených, kteří byli u státního c. k. návlad
nictví, u ©. k, vrch. sem. soada neb u centrálních
soudních úřadů ve Vídni, mají kariera rychlejší a do
tébnoa to na rady vrch. zem, sondu, pre :identy kraj.
soudů, na dvorní rady + královatrích a zemích anebo
na odborné přednosty a senátní presidenty v mini
sterstvu a v nejv. sond, úřadech. Na odstrkování mají
si právo stěžovati zvláště pp. auskaltanti, adjanktové
a soudní sekretáři v Uechách, neboť ti postopojí Dej

méně, při postupu je přeskočí co chvíli některý pro
tekční Němec a u vrchního zem. soudu jsou větši
nou Němci, u německého oddělení vesměs, u českého
z velké části. Do centrálních úřadů dostane se ně
který Čecháček jen náhodou. Jak hromadný postap
v Čechách bývá, dočetli jsme se v novinách minalého
týdne, Jmenování byli suma sumaram dva suskoltauti,
poněvadž jejich předchůdci následkem špatné kariery
ze státní eoudní služby — vystoupili.

Lesní požár. Minulou neděli vznikl lesní
polár v losích královébradeckých na cestě k Černé
stráni, patrně následkem odhození hofícího doutníku.
Vybořelo asi BO srů lose. Na štěstí byli lídé blízko
pošáru a zamezili další jeho šíření. Jinak mobla vzni
knouti obrovská škoda.

Výlet ma Bědovice m Třebechovic
pořádá jednota katolických tovaryáů v Hradci Králové
v pondělí Sratodašní dne 4. červos. Odjezd so s'ez
ského nádraží o 2 hod. 33 m. odpoledne. Návrat noč
ním vlakem aneb na přiblášky večer povosy. Hudba
kapely Třebechovické. Program pestrý. Vatapné sa 40
bal. Při nepříznivém počasí odloší se výlet na červenec.

Udržal, Hus a Ješíá Kristus. Pan
Hšský poslanec František Udržal sahrál sí ve Voui
cích na bolestína, na neohroženého zastance „pravdy“
a potírače „páté“ velmoci. (Napoleonříkal „šesté“
— ale p. Udržal si to jako tak moohé jiné páté přes
deváté plete.) Nu žurnalistika nechá pana Udržala
mluvit s ať ji potírá třeba jako snámý rytíř don Ky
šot de la Manča potíral kola povětrňáka a stádo bo
ranů, spatřaje v nich draky a nepřátelské rytíře. Pan
Udržal nikoho nepotře, nemá k tomu potřebný špiri
tus, ale porovnávat se nepřímo s přísným mravokár
cem Husem a přímo s Bohem, to přece svědčí jen o
jeho pošetilosti, chvástavosti a velikášství. Kdyby prý
přišel Kristus na svět, znova by ho lidé ukřížovali
(Pozn. red. ovšem ti, kteří nevěří a nedělejí, co
dělal a čema učil Kristue) a také pro Hasa prý by
našli hranici a znova jej nespravedlivě upálili. Pan
Udržal tím chtě) říci, že Hus i Kristus trpěli pro

pravda, jako on, F František Udržal. Na to klidněodpovídáme: Byl-li p. poslanec po zásluze kritisován
v novinách, tedy se ma to nestalo pro pravda, ale
proto, že mluvil hlouposti a nepravdy, které ani s dě
jinami, ani s vědou a zdravým rozumem se srovnati
nedají. Pan Udržal by se pro své přesvědčení jistě
upáliti a asmrtiti nedal, protože on určitého přesvěd
čení vůbec neměl a nemá. což ma v ohledu politickém
i p. poslanec Prášek vytkl pravě,že ne vůdci adra
žení zemědělců své přesvědčení změnili, nýbrš
Udržal. Co se mistra Jana Husa týče, ta snad s námi
nejen celý vzdělaný svět, ale i páni účastníci mani
festační schůze ve Vosicích více dají na slova Otce
českého národa a nejvěhlasnějšího dějepisce našeho,
protestantaFrantiška Palackého, nežli na slova
také-katolíkap. Františka Udršala. NužeFrant.
Palacký rozhodně popírá, še by církevní sněm byl
a Hugem krutě nakládal a nebyl mu přál času k obra
ně. Pravíč Palacký v III. sv. na str. 225 a 226 svých
dějin českých: „I nelse sapfrati, že sbor i tentokráte
ničeho neobmeškal, cokoli naň jen slušelo, aby vrchu

přenos vyhnouti se mohl. — Usilováno tedy znovaobrotou i přísností, přemlouváním i brozbami navé
sti Husa, aby vrátil se ku poslušenství. S přátelskou
laskavostí a péčí snažil se především nejmenovaný
eden prelát, jenž mimo jiné všecky sískal byl sobé
usovu důvěru, aby obrátil ho na cestu odvolání a

opasení. Také Štěpán Páleč, někdy důvěrný přítel je
ho, nyní nejkratší odpůrce, přišed do žaláře pokoušel
se dotýkati se stran dávno zaleblých, vážnost oka
měení, pohledy na minulost i budoucnost obměkčily
je oba; zaplakavše spolu, odprošovali se veapolek,
aniž pak co do spora srovnati se mohli. Opětované
deputace od oboru, jichž i nejvzácnější oudové, jako
kardinál Aljacký a Žabareliase oučastnili, způsobily
konečné, že se zdálo, jakoby oni a no Hus kepros
bám se utíkali. Hus dne 1. července osvědčil se pí
semně, že odvolati nemůže a nechce a když potom
5. července posledníkráte kromě deputovaných ode
sboru s roskazu králova také čeští pánové k němu
přišli a pan Jan z Chlama jej prosil, aby nedal li
chým snad jen stadem sdržeti se od kroku epasitel
ného, on však ovšem svědomí svého v tom poslou
chsje, opětoval ještě jednou, že jem tenkráte odvolá,
kdyš „písmem svatým“ lépe poučen bude. Sbor ne
měl li jemu přisvědčiti a dáti se od něho poslóze i
mistrovati, musil konečně přikročiti k odsouzení jeho,
jak tono žádaly zíkoay církve“. — Hus měl voliti mezi

strátou obliby a lidu a pokořením ové ctižádosti
ujedné strany a smrtí se strany drahé, otišádost zví
těsila a sábl po smrti. Byl sesazen s knětství a ode
vzdán rukám ovětským, ana církev tímto jej již po
trestala a nic s ním více činiti neměla. A poněvadá
byli kacíři od panovníků světských považování za
bařiče, kteří lid ovádějí k nepokojům a bouřím, byl
na ně stanoven v zákonech trest smrti apálením. — Pan
Udrša!l se chvástal, že bojuje proti „páté velmoci“ —
novinářetvu, protože chce, aby toto psalo pravda. My
chceme nejen, aby novináři psali vždy pravdu (pokod
ovšem pravdou docílí náprav; a nezpůsobí bez
ohledným řečením pravdy každému jiným nevinným
větší škoda szármatek —ale novinářia lid mají nemenší
právo žádat, aby hájili právo a pravdu a mlu
vili pravdu, také páni poslanci. My máme sice ji
nek kavalírského pana poslance z Rovně rádi, 8 po
těšením jsme m. př. o něm četli, še v klerikální
t. j. katolické svatojosefské Jednotě v Rovní řeč.

+ ale musíme bobažel p. Udržalovi vytýkati, že je
leš, že ndp. biskup královéhradecký ma dal ve svých
orgánech vynadat, protože mu jiní říkali, že je klerikál.
Pan Udršal se okratně mýlí; což zapomněl, še přigene
rální visitaci biskupské byl dokonce od p. faráře po
sván na hostinu, na kterou ovšem ze strachu před
radikály nešel? Pan Udržal je čtverák a on proto ra
ději trochu přeprášil, což nikdo nenazve hezkým ani
od kavalíra kavalírů. Slavný Pavel Šafařík, vynikojící
snatel slovanských starožitností a znatel dějin če
ských, radil před50 lety, ačkoli byl protestantem,
aby Husa nechali klidně odpočívat v hrobě a nervy
volévali jebu ducha, protože hlásání jeho učení způ
sobilo by v národě našem zrovna takové revoluční
zmatky a škedy, jako před staletími. Pan Udržal a
každý ví, že těch lidí, kteří by se chtěli děliti s ji
nými o jejich platy a majetek, stále přibývá a že v
první řadě jsou tím obroženi zemědělci. A teď se vrá

K, MistrJanblásalmezijiným:„Není šádnéhosvětského pána (krále, úřadu atd.) aneb
majetníka, ani biskupa, ani kněse, kdyš jest ve slavu
smrtelného hříchu“. Učení toto bylo by ve svých dů
sledcích rozbilo Čechy s zničilo celý český národ. Dnes
si mnosí lidé ze smrtelného hříchu nic nedělají, a
páni poslancitaké ne, ale v 15. století, dříve i po
sději k vůli bladnému učení s věření vedly se války
krvavé, ničily se semě, města, obce i rodiny. Hříchu
smrtelného dopouští se jak známo, kdo přikázání
Boží neb církevní přestapuje s plným vědomím i svo
lením ve věci důležité. Předpokládáme, že p. poslanec
Udržal desatero Božích přikázání zná ještě ze
školy. Dálejsou to přikázání církevní: 1. Svát
ky zasvěcené evětiti. 2. V zasvěcený avátek při celé
mši sv. pobožně přítomenbýti. 8. Ustanovené posty
a 4. zpověď atd. Dálejsou tady důležité hříchy: rou
hání, velké proklínání, zarytý hněv, úplná opilost,
myšlenky, žádosti, činy smylné, velice necadné řeči,
zavilá pýcha, lakomatví, hříšná lenost, utiskování
chudých, zadržování mzdy, avádění k těžkým bříchům,
jich hájení a súčastnění atd. Kdyby tedy mistr Jam
Hus s mrtvých vstal aneb učení jeho o hříchu se
ujalo — dnes povašují socialisté ostatně i majelek
sa hřích — a socialisté chtěli by o majetek
a rodinu připravití každého panovníka, šlechtice,
poslance, majitele domů, rolí, dobytka, dlušních
úpisů, akcií, peněsatd., klerý se dopustůněkterého
sde i ostatních v katechismu uvedených smrtel
ných hříchů — tu jsme přesvědčení, že pak-lí by
proti obživlému mistra Janovi Husovi nezakročil dří
ve někdo jiný, že by na ministra vnitra a spravedl
nosti podali interpelaci především poslanci, zda-li ví
o shoubném státu, majitelům úřadů, majetku a penčz
učení mistra Jana Hasa z Hasince, zda li a jak proti
němu zakročí; anebo by to udělali páni poslanci ještě
kratším spůsobem: podali by pilnýnávrh, aby mistr
Jan Has ihned s veřejného působení byl odstraněn,
neboť v přední řadě by jeho učení asi ohrožovalo
bespečnost a diety pánů poslanců a všech lidí, kteří
dle přikázání božích a církevních nežijí. Pan poslanec
Udržal, který na říšské radě vybaroval socialisty, ten
by jistě vystoupil, kdyby tak nebezpečné učení se
mělo hlásati, ale i prováděti a mistra Jana Husa
by asi nasval tím nejčernějším klerikálem. Nedivili
bychom se mu a jiným pranic. Takovéto ačení, které
za několik dní jsouc prováděno způsobilo by v každé
rodině, v každém statku, hospodářatví, obci, okresu a
zemi a státa pravou anarchii, hrůzovláda a úplnou
směnu majetkovou nesměla a nemobla církev katoli
cké trpěti a za pravé uznávati. To snad aspoň v du
chu uzná každý Mladočech, radikíl a též agrárník.
Katolická církev odsoudila jen náboženské bludné
učení Hosovo a nikoli jiné, šlechetné, poctivé a za
jména vlastenecké konání. Hue byl přísný mravokárce,

yl zbošný, věřil opravdu v Boha, vykládal co nej
přísněji sákony Boží, hájil je do krajností, ale zapo
mněl, že lidé jsou lidmi, že mají své křehkosti, že
nutno snimi v životě počítat a že nemají-li všichni
zahynouti následkem občasných přestupků zákonů
Božích, že nutno kajícím prokazovat milosrdenství a
hříchy jim odpouštět. V tom s námi souhlasí zajisté
také p. poslanec Udršal, který až na některé ty ne
rosmyšlené výstřelky je přece jen dobrák. S Janem
Husem tedy jen rozvášně a opatrněl Jak zkušenost
učí, vytahují Husa a berou jeho jméno na darmo všly
mladočeští poslanci, kdyš vyváděli hlouposti a nemo
tornosti a kdyš následkem toho jim i národa ee opět
bůře daří. Pak se mlaví o mistra Janu Husovi, po
řádají se časem i sbírky na jeho pomník; jakmile
však je pro poslance a vůdce nebezpečí zažehnáno a
mandáty opět na čas json zabezpečeny, tu se zastrčí
opět nešťastný mistr Jan Hus mezi ataré haraburdí,
a otáska pomníková se nechá usnont, aby páni vůdci
neudělali vi špatné oko na hoře. Známe to moderně
husitské panstvo, které samo v nic nevěří,

Na pemník K. J. Erbena v Mile

tímě při vypeaném konkarsu sešlo se 31 návrhů českých umělců velkou většinou vysoké ceny umělecké.
O vypsaných cenách rozhodla dne 34. t. m. porota
sestávající z těchto členů: za Uměl. Besedu v Praze
p- ak. sochař Boh. Sohnirch, slovatný umělec, za spo
lek umělců „Manes“ v Praze p. arch. Kamil Hilbert,

stavitel sv.-Vítského velechráma, dále p. arch. V. Wein
ssttl, profesor a zat. ředitel c. k. odborné sochařské
školy a kamenické školy v Hořicích, za místní komi
tét předseda p. Fr. Pečenka, starosta a dp. Fil. Šubrt,
farář v Miletíně. Věecky návrhy jsvu po osm dní v sále
sousedského doma veřejně vystaveny u to od 27. květ
na už do svatolašního pondělí 4. června t. r. incl.,
všední dny od 1—4 odpol., v neděli a ve svátek od
8—12 dopol., a od 1—5 udpol. — Celé naše širé okolí
má krásnou příležitost spatřiti na skvostných prácech,
jakými jsou čeští umělci, jež drzý Wolfián dovolí si
ve sněmovně nazvati idioty. — „ajimavým bude i ci
zímu v Miletíně podívati se na stavěný právě kostel,
jenž buduje se ve slohu gotickém dle návrbů slo
vutného architekta p. A. Cechnera. Hlavní oltář, celý
z pískovc> staví právě c. k. odb. sochařsko kamenické
škola. Byl vystaven a vyznamenán na několika vý
stavách a znalci cení hu na 12.000 zl., ale kostel ob
drží jej úplně zdarma 3 povolením ministerským.
Varbany staví nejlepší česká firma Em. S. Petr z Pra
by. Mají 18 rojstříků, 8 spojek a 2 manuály a státi
budou 35000 zí. Nejzajímavějším jest, že ma tak
skvostné dílo s největší částky sebrali sami farní
osadníci.

Vítězství křesť. sociální ve Vídmi.
Ve Vídni byl při volbéch do obecních rad židovský
liberulism na blavu poražen, ačkoli se spojil s pru
šáckými SchOnererovci a s mezinárodními socialisty.
Ze 46 mandátů městských radů zvoleno bylo 24 kře
stanských sociálů a 4 liberálové v Leopoldové. V něst“
dostal kanovník Schopfleatner 689, liberál dr. Zemanu
677 hlasů, několik hlasů bylo rozptýlených. N+ Al:e
rové dostali křesťanští socialové 1124, 1112, 1106
a 1105 hlasů, liberálové 1114, 1113, 1111 a 1100
hlasů. Protože dajčnucionálové se vzdali užší volby,
tedy křesťanští sociálové vybráli. Pouze v čidov
ském Leopoldově zvítězili liberálové 1330 proti 1230
blasům. (Na Landetrasse, Vídeňce, ©Margarethen,
Muriabilf, Neubau, Joserově, Favoritech, Jimeringo,
Meidlinga, Hietzinga, Rnolfsheima, Fuofhausu, Otta
kringa, Hernalsa, Wáariogu, DOblingu, Brigittenavé
octli se liberálové ve zdrcající menšině. Křesťanětí
sociálové dostali ve II. sbora 17.000, liberálové, Scbů
nererovci a socialisté sehnali přes 9000 blasů. Dajč
nacionálové ztratili všech 8 rajů, což důkazem, že
ve Vídni nacionalové a socialisté nemají vlastné žádné

půdy. Liberálové svým spojenstvím se Schběnererovci,
Wolfiány a socialisty si nehorázné čkodily. Také u
nás přestali Tilárové, Kaizlové, Englové, Podlipní jiš
dávno chodit do schůzi socialistů a rozklad mlado
české strany po různých skandálech a prooossech
vůdčích osobností úpadek tento nezadrží, uýbrž uspiší.
Na Moravě národní strana katolická a rolnická po
stupojí vítězně, v Čecbách cítí se venkov mladočeš
stvím úplně zklamaným, realistů a socialistů se děsí
a vrhá se tuk v nárač straně agrární, protože na ten

čas jiných zorganisovaných, velké akce schopných stran
ta není a radikalismu muobo nedůvěuje, Ve Vídni
při volbách rozhodovalo heslo: pro židy, nebo pro
ti židům, Hesla, která vedle toho se ozývala: pro
dajšnacionály, pro socialisty — ta úplně
zanikla a pozbyla přitažlivosti a významu. Židovští
liberálové, kteří volby v Čecbách falšovali chabrusem,
kteří v moravských aslezs. městech s převahou šeského
obyvatelstva falšují volby brozbami a úplatky, ti 86
vymlonvají, že prý ve Vídni křesťanští sociálové volby
zfalšovali a zpásilnili, V tomto ohledakřesťanští socia
Jisté mistrné liberální falšovatele nikdy nedostiknoua
uepřekonejí; takové výmlovy liberálů jsou vylbané 8
tito jim nevěří sami. Při posledních volbách ve Vídni
byl poražen nověrecký liberalismus, který víra v Boba
v lidu po desítiletí vykořeniti hleděl, aby pak tento
lid tím dříve ožebračíti a zotročiti mohl. Křesťanský
lid vidí, jak liberalismas, volná tržba a nesvědo
njtá výdělečnost a hrabivost jej přivádí na mizinu
hmotně s pak jaj podlamaje daševné, když pozbývaje
lid víry připravuje jej také o sebedůvěra a podoikavosf.
Vídeňsky lid vidí, že by propodl kapitalistům, tyre
nům a otroctví, kdyby se dal připraviti o víra, jak
to byl učinil Řím a Italie za doby císařů. Křesťanský
lid vrací se k víře a k Boba a toť právě síla kfe
sfanského socialismu, který nelze obmeziti snad jeu
na tovaryše a baráčníky, ale jemuž natno zjednati
půda ve všech vrstvách obyvatelstva: v rolalctvu, ře
mesinictvu, v obchodnictva i v úřednictva, Vídeňský
lid dlouho trpěl a snášel, jak Ižisvobodomyslné časo
pisy uváděly v posměch staré zvyky 3 obyčeje, jsk
trhaly kázeň, úctu a lásku v rodině, jak ničily kato
lickou víra, skromnost šetrnost, střídmost a cadnosf,
jak šířily nevěro, smyslnost, frivolnosť, nehospodár
nosť a požívačnosť, jak krok za krokem, doma i ne
ulici urážely katolický cit. Katolický lid dlouho snášel
heslo: „klerikalism je nepřítel“, ale konečně po smutné
zkušenosti přišel k přesvědčení, že jeho největším ne
přítelem je liberalism, židy ajejich odchovancí říšený.
Kdo ziskal tou „lžisvobodomyslností“? | Snad rolník,
řemeslník, obchodník křesťanský? Nikoli: žid, socia
Jiste a raodalista, V I. sboru udrželi liberálové z 22
jen 8 mandátů a ve IV. sboru volili se socialisty, ale
téměř všady propadlí.

Antisemitismus v BRamansku se
smaahá. „Allgemeine Ztg. des Judentboms tvrdí,
Převe velké rade antisemitů“, která byla r.
1895 v Bukurešti založena, nalézají se ministr vyučo
vání dr. Istrate, ministr veřejných stavob Jan Gradi
stano, miuistr státních statků Fleva, předseda a místo
předsedové sučmovny poslanecké a starosta města Ba
korušti. Orgán pro bájení zájmů židovstva vyzývá ži
židovské velké finančníky, aby Rumansko ztrestali;
pášoa prý zločiu“ proti humanitě, když půjčají peníze
vládě, která židovstvo v Rumunsko potlažuje. Jest prý



povinností Rothschildů atd. zolčit Rumansko bospo
dářeky, které byli židé r. 1878 zbavili politické
odvislosti. Židovský časopis přiznává zde otevřeně,že
židovské vysoká finance má ničit hospodářsky ty státy,
které se nechtějí dáti od židů dobrovolně vyssáti.

Na dobytčí trh v Hradci Králové
90. května 1900 přivedeno bylo: Koní 246, krav 280,
volů 71, býků 31, telat 28, koz 17. Příští trb na
hospodářská zvířata koně a skot, odbývati se bade
v Hradci Králové 11. června 1900.

Není nad důsledmest! Když se tvořil
spolek českých katolických učitelů v Čechách a sa
podklad stanov měly býti vzaty stanovykatolických
učitelů v semích alpských, t. j. sterorakouských, tu
bylo veliké vlastenecké vzrušení a rozčilení va ty „ka“
tolické zrádce“ věci české, ačkoli sí čeští katoličtí
založili spolek ryze český a samostatný, který se spolky
učitelekými v zemích etarorakouských nebyl a není
v žádném spojení. Teď čteme v Masaříkovsko-berbo
novském „Čase“ : Schůze delegátů německého zemského
spolku učitelského konána byla dne 24. května v Praze.
Účastníli se jí všichni poslanci němečtí se řad uči
telských: posl. Legler, Vollgruber a Kasper 86sá
stupcí českého Ústř. spolku učitelského pp. V. Ra
šínem, Tučkem, Smrtkou a Novým. Předseda ředitel
Rudolf v zahajovací řeči vyložil účel schůze, která
má rozhodnooti, jak má býti dále postopováno v téže
kém bcji za hospodářské povznesení stevo učitel
ského Čeští zástupci ušitelstva byli na schůzí
co nejsrdečněji přivítání . . . . Poelanec Legler —
odsoudil jednání agrárníků ve školské komisi.. + 
Zástupci českého Ústředního spolku podali na schůzi
následující prohlášení: „Ceský Ústřední spolek uči
telský, po zralé úvazo 86 přesvědčil, že solidární jed
nání v otázce materielního zlepšení našeho postavení
mezi českým 1 německým učiteletvem je nezbytnou po
třebou . . . . další apolečný postup obou spolků Da
novo vřelovítáme.“ — Kdyhy něčeho podobného se byli
dopus'ili čeští katoličtí učitelé, to by bylo láteření a
a zrádcování. Jak se eápaly mladočeské, radikální,
pokrokářské a realistické časopisy na katolické ka
techety a kaplany, když se pokoušeli eolidárně a kol
legy svými všech národnostní v Rakoasku o zlepšení
bmotného svého postavení, co tu bylo papeženských
zrádců, římskýchinternacionálů atd. A teď nikdo proti
radikálním, realistickým u socialistickým učitelům
— ani nemuké. Tážeme se proto klidně: A pak
se měří katolickým Čechům v katolických Čechách s
ostatními stranami a konfessemi stejným loktem?

Kneippovo léčení. Napsal prof. Jan Je
žek. Vydavatel „Modrá knihovna“ na Král. Vinohra
dech 347. Knížka tato obsahuje předně poučení o
Knoippově léčební methodě, pak jedná o tom, po čem
Kneipp nemoci poznával a jak je léčil. Třetí část její
tvoří Kneippův domácí rádce a lékař. Spisek tento
je zajímuvý pro každého, kdo se o vodoléčbu vůbec
a o léčení Kneippovo zajímá. Cena obnáší 80haléřů.

Politický přehled.
Císař vyslovil dru. Pacákovi nelibost nad

chováním českých delegátů proti ministru br. Go
luchovskému. Dr. Pacák pravtl, že čeští poslanci
jsou z důvodu vnitřní politiky proti tomuto mi
nistru. Na celém Božím světě není národa, jemuž
děly by se křivdy tak do nebe volající, jáko jest
národ český. Císař dle «+N.W,-Tg.« učinil odmí
tavý posuněk a pravil: Poslanecké sněmovně byly
podány osnovy jazykových zákonů, jež by se přece
měly vyřídit. Dr. Pacák je prohlásil za nepřija
telné; v Čechách by nastslo jinak hnutí, dosud
zde nevídané. Císaře prosil, aby si dal předloži"
a uvážil všecky české návrby a nesvolil, aby ja
zykové zákony se provedli článkem 14tým.

Vnitřsí situace. Předseda «ninisterstva
K8rber a ministr krajan dr. Rezek byli v Bu
dapešti u audience; jednali také s českými po
slanci, kteří ústně, telefonicky i telegraficky jed
pali s německými poslanci o zlepšení parlamen
tární situace. Némecké strany konaly porady ve
Vídni, ale usnesení neučinily již proto žádného,
poněvadž Čechové požadavků svých přesně ne
ustanovili. Němci prý chtí povolit českou úřední
řeč v českých okresích Čech, ale nechtí, aby po
kořující nás výnos Kindingrův byl dříve odvolán.
Vláda nemá odvahy proti Němcům zakročiti a
k donucení Němců k ústupkům není dosti dobré
vůle. Očekávají se proto důležitá rozhodnutí. Po
slanec Špindler myslí, že němcům vráceno bude
právo vysýlati poslance své do říšské rady, že
nová vláda přiblíží se k říjnovému diplomu a že
nová říšská rada vypracuje novvu ústavu pro
Čechy přiznivější. Tak růžově na situaci nepoblíží
me. Připrvní delegační hostině vyznamenalicísař delší
rozmluvou delegáty Mautbnera a Demla, kteří
mluvili proti české obstrukci, ale českých delegátů
vůbec neoslovil. Patrné se jíž na né nepočítá. Dle
všeho budou Mladočeši v obstrukci pokračovat,
pravice se sozbije a pak se bude jednati o to,
kdo to déle vydrží.

Z delegací. V sobotu pokračovalarakou
ská delegace v jednání o rozpočtu ministra zahra
ničných záležitostí. Delegát Mauthner dokazo
val prospěšnost trojspolku. Oproti Čechůmpravil,
že poměr náš k Německu není obebraným klaví
rem. Dr. Pacák pravil Mauthnerovi,že obstrukce
není český, nýbrž německý vynález. Když jsme
viděli, že Němci touto taktikou zvítězili v nejvyš

ších kruzích, chytili jsme se též obstrukce. My
nežádáme více, než rovné právo. Ubry počaly se
rozvíjeti, když tam přestul centrslismus (Demel
volá: Protože Uhry jsou spravovány centralisti
cky). Del. Pacák: Dejte nám svobodu, nechte
nás rozvíjeli se tek jako Ubry a budeme nejen
věrnými poddanými Jeho Veličenstva, nýbrž my
také ze své vlasti k její cti a ke cti Rakouska
učiníme mocnou říši. Němci uznají sami dobro
dinl samostatné správy, my nepozbýváme naděje,
že dojde k takovému vyjasnění a dorozumění
mezi námi. Jestli se Němci s Čechy spojí, dokáží
v hospodářském a kulturním ohledu nesmírně
mnoho. Dále horlil dr. Pacák proti vypovídání
Čechů z Německa a proti naši politice na východě.
Goluchowskému pravil, že mobl v jižní Africe
přivésti s diplomacií k platnosti usnesení baagské
konference míru a vyslovil mu největší nedůvěru,
Kozlowzki kladl důraz na politiku míru uvnitř
i zevně říše a vyslovil Goluchowskému důvěru.
Hrabě Stůrgh hájil Goluchowského a pravil, že
Češi jsou osamoceni. Baron Parish vítal s po
vděkem ujištění Goluchowského, že se nemíchá
do vnitřní politiky říše, Zrušení jazykových naří
zení nepovažujeme za katastrofu fíše, ale za zna
mení, že obstrukce zvítězila. Bez zlepšení vnitř
ních poměrů utrpíme opět ztráty při obnově ob
chodných smluv; Mladočechy žádá, aby se vzdali
obstrukce. V chorobném parlameaté není místa
k smíru a proto radí vládě, aby rozhodným za
kročením provedla velký čín. V pondělní schůzi
vytýkal hrab. Goluchowski Čechům, že se nechtí
dáti přesvědčit; není horšího hluchého, než ktezý
slyšeti nechce. Protestuje proti zatahování cizích
mocnářů do debaty. Delegát Kaftan ohledně ji
stých svých tvrzení prostě prý naběhl, neboť ani Go
luchowski ani Szeli něčeho podobného netvrdil.
Trojspolek je dnes zrovna takový jako před 20 le
ty. Shoda s Ruskem je potěšitelná, znamená zá
ruku mfru, ale na podstatě trojspolku ničeho ne
aměnila. Z inženýra Kaftana si dělal vůbec za
hraničný ministr šoufky. Ohledně Krety vyslovil
mu sám Kaftan důvěru, a co mluvil Kaftan se
Stránským o poměru k Srbsko, Bulharsku aČerné
Hoře, na to již odpovědě: před měsíci a nechce
se o tom šířiti. Do vnitřních poměrů Srbska se
nemíchá, Milana prý neprotežuje. Co se týká há
jení obchodních zájmů říše, jedná prý vždy V
soublase s obchodními ministry Cis i Trans. Če
ské delegáty odbyl vůbec Goluchowski ostře, ba
gatellisoval je. — V úterý jednala delegace o
řádném rozpočtu ministra vojenství. Polzhofer
žádá zavedení dvouleté služby a aby selšlí synové
a zemědělští dělníci byli pro,uštění v čas žní na
dovolenou, Gessmann pravil, že rolnické oby
vatelstvo není s to konati vojenskou službu v po
savadním rozměru. Pro maloživnostníky žádá více
dodávek, Zimmer žádá, aby absolventi měšť. a
rolnických škul směli býti jednoročáky. Knížeti
Schonburgovi se zdá, že vojsko s malými
prostředky chce docíliti velkých výsledků; pro
případ války je třeba lepšího výcviku v ostré
střelbě, Myslí, že boj mezi Čechy a Němci umdlévá,
a pak-li se to docíliti nepodaří. potom je svrchovaný
čas, aby nejvyšší činitel ve státě déle neotálel
upraviti jazykovou otázku autoritativním spůsobem,
neboť říše potřebuje mír, Ministr války Krieg
bammer praví, že za dvé leta bude dodatečné
opatření ručnic skončeno, S dělostřeleckými cvičí
štemi jsou potíže. U Labské Týnice byly nedo
statečné, byly tedy přeloženy k Mladé Boleslavi.
Cvičiště jsou všady nepříjemné a nábrady škod
vzrůstají každoročně. Co se týče cvičišť pro střel
bu z ručnic, tu se-činí všemožná ochranná opa
tření. Čechum se nezakazuje česky mluvit. Co se
týče pěstování náboženského citu, armáda nic ne
zanedbává. Světí se neděle, vojákům se dává pří
ležitost obcovati službám Božím, s nováčky má
duchovní jejich vyznání rozhovory. Více armáda
činiti nemůže. Vojenská správa přeje si při do
dávkách vejíti v úzký styk s producenty, zejména
chce podporovati skladiště, Přál bych si, aby ta
kové zařízení bylo provedeno ve všech zemích
jako v Dol. Rakousích, kde je více obilních skla
dišť. Dvouletá služba by musila míti v zápětí
zvýšení praesenční služby. Dovolená se děje u
větší míře, třeba však míti zřetel též k živnostní
kům. Na večeři vojákům slibuje 6 haléřů. Ministr
je ovšem závislý na 2 finančních mini: 'ech. Na
to projednán mimořádný rozpočet.

Na bojtšti jihoafrickém musíburové
před anglickou přesilou všady ustupovat, aby
v hlavní bitvě nebyli pobiti. Angličené přivtělili
již svobodný stát Oranský ke své říši, postupují
v Transválu, obsadili již i Johannisburg a oba
presidenti: Krůger i Stejn uprchli již z Preto
rie. Pavel Krůger kázal se dne 28., 19. a 3o.
května modliti sa spásu vlasti, aby nebyla poro
bena. Angličané pomalu, ale snad does dojdou
k Praetorii. Teď se jedná o to, setrvají-li bnrové
v drobné válce; jejich jednotlivé oddíly jsou vlast
ně po celé jižní Africe roztříštěny.

Císař mémecký do Vídně přijede. Zprá
va, která v té příčině byla uveřejněna, se nyní
z Berlína poloúřadně co nejrozhodněji vyvrací.

Velby v Belgii skončily vítězstvímstra
ny katolické, která v nové sněmovné poslanecké
bude míti nejméně o dvacet hlasů více než všechny
ostatní strany, může jednati a rozhodovatí sa
ma. A to je za nového volebního řádu v poměr

ném zastoupení vítězstvím dokonalým. — Dle
zpráv je v ové poslanecké sněmovně 86 ka
tolíko, 33 liberálů a 33 socialistů. — V senátu
bude 47 katolíků a 29 oposičníků různých stran.

Nové obraty ve Franelif Pařížská
výstava nemá tolik afly a vlívu, aby přes léto
vnitřní mír ve Francii udržela. Předseda minister
stva Waldek-Rousseau musí se bránit, že nechce
vyvolat znova otázku Dreyfussovu, jak si přeje
Emil Zola v Auroře. Předseda zednářského mini
nisterstva, který Dreyfussovcům jinak přeje, ví,
proč je pojednou skromným. Pařížské municipální
volby ukázaly, že pařížský lid je proti vládě, to
ví též odpůrce republik.nů, hrabě Boni de Ca
stellane, který, ač je proti Dreyfussovcům, chce
aféry zrádce Dreyfussa využitkovati k svržení vlády
dreyfussovské. První obětí se stal ministr války,
generál Gallifet, který ustoupil svůj úřad generálu
Andréoví. Amnestie v záležitostech dreyfussovských
bude všem udělena, ale vláda Waldecku Rousseaua
vzdor tomu a vzdor »rekonstruovanému« mini
sterstvu padne.

Zvěsti z východních Čech

Od Vys. Mýta. Osadníkům Novohradským
nevymizí s milé paměti 19. den měsíce května t. r.
Dostalo se jim totiž té radosti, že pozdraviti mohli
ve svém středu J. B. Milost Edvarda Brynycha, kte
za účelem udílení svatého biřmování téhož dne doN.
Hra tů zavítal. Slavné avítání, výzdoba celého městečka,
jakož i veliké účastenství za tak ošklivého počasí po
dává zajisté nejlepší důkat o tom, jaké úcty a váž
nosti požívá v okolí zdejším zástupce svatých apoštolů
a jak dobře řízena a katolický uvědomělá je farnost
zdejší. Hned po 6. hodině ranní nedbajíce pradkého
deště vyjeli páni zástupcové obecního, patronátního a
lesního úřadu v N. Hradech v kočárech doprovášení
60 statnými banderisty s rolníkem a starostou pavem
Abrahamea: ze Suché Lboty v čele vstříc J. B. Milosti
až k Bílému Koni. Vzácný pohled poskytl dloubý

růvod vracejících se banderistů a vedoucích J. Bisk.
Milost ku slavnostní bráně v N. Hradech, kde nej
důstojnější arcipastýř očekáván byl vlet. p. Ant Ma
řánkem, c. k. okr. hejtmanem s Vys. Mýta, velebným
duchovenstvem domácím i o<olním, obecním zastapi
telstvem Novohradským i všech 14 přifařených obcí,
hasičskými sbory Novohradským, Cbotovským,Leštin
ským a Dabravickým spolkem hospodářským a živ
nostenakým, žactvem školy domácí a Dvořištské Be
svými p. učiteli, družičkemí a velikým sástupem obe
censtva. Mezi očekávajícím vlb. duchovenstrem poznali
jsme vld. p. P. Biera, děkana s Litomyšle, vld. p.P.
J. Vlacha, vikáře z Luže, vld. p P. V. Becka, děkana
z Cerekvice, vld. p. P. Fr. Martínka, faráře z Proseče,
vld. p. faráře v. v. P. Jos. Macháčka, vld. p. P. Dadka,
kooperatora z Morašic a vid. p. P. Ot. Brychta, fa
ráře z P. Kamenice. Když nejdůstojnější p. biskup 6
povozu sestoupil, uvítán byl vlct. p. Ant. Mařánkem,
c. k. okr. hejtmanem, jménem celého okresu, p. ste

rostou J. Urbánkem za Nové Hrady a všecky peřené obce, malou družičkou Marii Vítkovou a v d. p.
P. Al Kopeckým, děkanem místním. Pan starosta ví
taje J. M. Biskupskou co mufe ryzí a nezlomné po
vahy, v Jehol žilách proudí česká krev a který neohro
ženě slovem i tiskem hájí práva Svá i národní pro
volal „Zdař Bůh“ a „Slávu českému biskopn“. Z uví
tací řeči vld. p. děkana Al. Kopeckého vanula láska
a mírnost, snámá nejlépe těm, kdo tak šťastní jsou
zasloužilého pána toho blíže seznati. Pan biskup mile
dojat a potěšen, děkoval sa slavnostní přijetí, kterého
se Mu v místě Jemu zvlášt milém s známém od tak
dobrého lidu dostalo, ubíral se dloubým špalírem všech
spolků « školní mládeže do chrámn Páně, kde téhož
dne 900 biřmovanců přijalo Ducha Svatého. Po 5 bo
dině odpolední vracela se potěšenaJ. B. Milost da
Jeko doprovázena jsouc kavalkádcu banderistů do útul
ného letaího sídla Svého Chrasti, aby příštího dne vo
Své apoštolské cestě dále pokračovati mohla.

Z Hlimska. (Generálnívisitace a adílení sv.
biřmování v okrese hlineckém.) Na své generálníví
sitační cestě zavítal nejdůst, p. biskap královéhradecký
Edv. Jan N. Brynych dne 23. května do města Hlin
ska. U slavnostní brány případnými hesly opatřené
přijalo J. M. celé městské zastupitelstvo za zvuku
hudby a střelby. Po té oslovil nejdůst. vrchního pa

stýře krásnými a vlasteneckýmislovy slov. pan JUDr.Antonín Malinský (úřadojící I. radní)a představil
přítomné členy městské rady, obecního jakož i okres
níbo výboru a ©. k. úřednictvo. Jménem duchov. a
katol. farnosti uvítal J. M. místní farář dp. Václav
Marek, načeš představil předáky jednotlivých korpo
rací a spolků, kteří se vítání sáčastnili, mezi nimiš nej
mě sbor c. k. voj. vysloušilců, hasičů s Blatna a Ham
živnost. společenstev, spolku katel. „Svornosti“, ře
mesl. besedy, spolku paní a dívek, liter. jednoty atd.
Načeš průvod, v němš zařaděno přes 800 družiček,
bral se do náměstí kolem školy. Před školní budovou

oslovil J. M. ředitel měšť Akol R Jindř. Rozvodajménem učitelského sbora. Řeč formou i obsahem
rásná milý učinila dojem na nejdůst. pena biskupa

jakoš i na všecky posluchače. Foté vítala nejdůst.
sna biskups jménem mládeže žákyně V. tř. L. Soi
ova, dcera rady zemského soudu pana Fr. Seidla,

načež dceruška„pena lekárníka J. Zimmra a J. Hudcepodaly J. M. krásnou kytici. Imposantní průvodubí
ral se přesnáměstí k chrámu Páně. Všecky domy na

náměstí jakož i v ulicích, ja se šlo, aš snad na $
ozdobeny byly prapor českých berov ta a tam iko
bérci a věnci. aleko pak chráma Páně postavenymohutné pyramidy, © nichš praporce v národ
barvách vesele kynoly pozdrav příchozímu velepastýři
a biskupu, jehož příchodradostný budil ohlas v tisí
cerých duších. Již prvého dne po krásné avé řečí a
katechesi dítek biřmováno bylo více neš 600 biřmo
vanců. Drahého pak dne přes700 biřmovanců odrost
lých. Večer uspořádali edrašeníspolkové lampionový



růvod a zastaveníčkopřed farní budovou, v níš J.« na několik dní se ubytorati ráčila. Třetího dne
počalo biřmování v okolních farnostech. Byl-li v Hlin
sku přijat nejdůst. pan biskup radostně a srdečně,
hleděly sousední farnosti dle možnosti město násle
dovati, ne-li dokonce i předčíti Těžko říci, kde bylo
přijetí J. M. slavnějším, kde ordečnějším. Jedna far
nost předetihovala druhou. Věude jame viděly ozdo
beny horské chaty, někdy téměř do poslední (Jenfkov)
spolky basičské, žactvo se svými p. ačitely, v Ranné,
která již do kraje se sklání i banderium, slavobrány
a slyšeli tak četná srdečná, nadšená oslovení, jež vy
sněla v jednotný rafrain: Kéž dobrotivý Bůh na dlou
há léta nám zachová milovaného arcipastýře u upřím
ného přítele svého lidu, Edvarda Jan N. Brynycha!
Přijetí toto zajisté, če utvrdí našaho drahého arcips
stýře v přesvědčení, že i náš horský lid ctí víru otců
svých, víru Svatováclavskou a miloje vřele a oddaně
svého vrchního velepastýře, který pro lid avůj Žije a
s ním apřímně a otcovaky cítí, ba za práva jeho sdů
věrou v Boha bojuje i — trpí.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 26. května 1000. 1 bl.

pšenice k 13:00—1400, žito k 11:40—11-80, jedmena
k 8:30 —960, oves k 680—740, proso k 10:00—11'00,
vikve k 13'00—1800, hrachu k 16'00—1800, jáhly k
18-40—0'00, krup 16*00—20-00, bramborů k 4 40—480,
jetelového semínka červeného k 00:00—00'00, jetelo
vého semínka tinkarnát) k 00-+00—00'00,máku k 3000
olejky k 0'00—0'00, lněného semene k 2z:00—2400,
100 kg. šitných otrub k 12-00, pšenió. otrab k 1128.

1-44—1'60, tvarohu k 028—0-32, 1 vejce 6 h.
Y Králové Dvořa n. [.. dne 26. května 1900

pšenice 00:00 00'00, žito 12'00, 11:80, 11*40,ječmen 10*00
oves, 6*80 6-20, brách 00.00 00-00, čočka 00-00 00:00
vikev 00:00 0-—, jáhly 00-—, 00"— kroupy 00— 00—
brambory 3:60 3-10, vejce (kopa) 2:80 2:40, máslo 2-56,
2-48, tvarob 28 h, maso hovězí k 128, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1:36, maso skopové k 1'12, ve
no k 8.00, sláma k 8-—, k oves 13*40.

(Zasláno).

Výbor polit. družstva tiskového
žádá zdvořile pl. tit. pp. předsedy katolických
spolků tovaryšských, sv. josefakých, aby zaslali
zprávy o spolcích dotyčných (kdy byly založeny,
kdo je nyní předsedou a jednatelem, jaké jest
jejich působení atd.) Dru. Ferdinandovi Benešovi,
prof. throl. v Hradci Králové.

(Zasláno.)

Panu AI. Hajnovi, ť. č. redakloru časopisu
„Osvěta lidu“ v Hradci Králové.

Ačkoliv jeme se po „zaslána“ v minulém čísle
časopisu tohoto, v němž jsme jednání své ohledně
zvýšení ceny piva správně slovy i číslicemi pravdě
úplně odpovídajícími odůvodnili, Vámi více zabývati
nemínili, nuceni jsme se opět brániti jsouce Vámi na
padeni.

Spůsob jakým chcete listu svému odběratele zí
skati, jest skutečně zvláštní a toho druhu zojisté že
jediný, neboť chtíti štvaním občanetva proti hostin
ským, kteří prostě, jen svoji existenci uhájit, hledí —
k odebírání a placení svého listu bostinské donatiti,
jest spůsob, který jen 8 jednáním amerických revol

skutečně tak naivně domýšlivým a domníváte se, že
máte veškeré občanstvo královéhradecké i vůkolní 28
sebou a že toto se Vám ka provádění pašovství nad
hostinskými propůjčí?

V čísle 22. ze dne 20. května vytýkáte nám ne
eolidnost, vzájemnou řevnivost a nedůvěra. Mimo
jiné pravíte: Tu nestačilo čestné slovo jednoho každého,
dané před ostatními, že uspešení to zachová, nýbrž
zajistili si solidaritu — směnkami na 100 korun,
kterou každý podepsati maeil a o kterýžto obnos by
přišel, kdyby pivodával laciněji. Na to odpovídáme
tím, že k jednání tomu vedlo nás vědomí, že mezi
námi jest kolega, který jest Vaším tchánem a který,
ač ve schůzi s ostatními sám opatření ta schvaloval
a se vším úplně srosuměn byl, přece pravil, když

jsem čestný člověk, u mne plalí slovo jako kolik
směnek. Úmluvu vám podepíšu, ale směnku ne“. Ale
i v úmluvě této, kterou podepsal, mimojiné také stojí:
„Ceny tyto dodršetí savasujeme se svojí cli!"

Váš pán tchán Fr. Košťál úmlavu sice pode
psal ale směnku ne, a to stalo se drahý den po schů
si, kdyš už mezi tím patrně Vámi naveden byl. Soli
daritu a uenešení také on první a jediný porušil.
A tu vytýkáte nám negolidnost a vzájemnou nedů

Umělecký ústav

alia a skl

věru, Vy, který Jste k porušení solidarity osobu sobě
tek blízkou asi sám svedli Od takových mravokárců
bychom se pěkným věcem přiučilil

Dále vytýkáta nám nedůslednost, an prý ne schůzi
v jednotě v lednu t. r. odbývané na pivovar sdejší
ostře otočeno bylo, že, ač výrobek jeho není té kvality
jeko dříve, přece slevy poskytnouti nechce a že ho
stinští přímo ve prohlásili, že hradecké pivo odebírati
nebudou, čímě chtěli pivovar ku povolnosti donatiti.
Zde musíme Vás upozorniti na to, še obledně odebí
rání toho neb onobo piva nerozhodují hostinští, nýbrá
konsumojící obecenstyo, které si přeje pivo hradecké

jež zatím opět své dřívější chvalně známé dobré jekosti nabylo. Divno je nám také, že vy, jako vyda
vatel královéhradeckého časopisu brojíte jen proti pivu
domácího pivovaru, z něhož mají prospěch nejen hra
dečtí pravovárečníci, ale též živnostníci a dělníci, kteří
pro ně pracují a okolní rolníci, kteří dodávají do hra
deckého pivovaru ječmen. Kupuje zde snad ječmen pi
vovar smíchovský neb jiný vzdálený? O další Vaše
naivní neb zlomyslné rady a pokyny 8e neprosíme,
poněvadž své neutěšené poměry nejlépe známe. Majíce
v úctě Vaše prorocké nadání, kterým Vy vždy všecko
tak dobře předvídáto a nechtíce vzbuditi zdání, ja
kobychom ku skládání dlouhých zaslán již teď dosti
času na zbyt měli, prozatím končíme,

Hostinští Královéhradečtí,

ZE OBPOOD0DOJEP 000 0000630000008
Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré nůměstí čis. 79.
doporučuje se P. T. duchovenatvu 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 podobizen,

za jichž správné provedení se ručí,
Ceny co nejmírnější. 269

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

nými rozpočty.

l

V,Vacek,
závod

školkářeký
v Pamět

níku
u Chlumce íl]nabízí pro zimat a jarní vysa- P

zování stromy ovocné vysoké =
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

M$-Tři zručné a
dělníky

truhlářské
na nábytek přijme

dog, Matějček, Olezské Předměstí,
=>

Ka„c.opojede
doEaříže

neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si poříditl chce, ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky vý
tečných látek, které zvlášť k tomu
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny

Hradeo Králové.
Po čas přestavby Klicperova ulice proti

chrámn Panny Marie.

x

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

|
|

l

JAN KALIS

Navštárenky
všech druhů |:

nabízí
Biskupská

kaihtlékárna.

B. ŠKARDA

Tkrát prvními cenami vyzna

menán.

Cenniky, rozpočty atd.
1 veškeráodhoné rada

sdarma,

(DO00+000000000|0|0000900000000

hovující.

a svůj výtečný

srážky.

©0000000000000|0|0000900090000



y=
Velké náměstí

ete [tosla
Albert B. Sťourač, 8 (exoffo)

ve Svitavech. 40kusůza60hal.
Cenníky zdarma. Cestující se přijímajína stálý plat a na provitl. nabisí

© o Biskapskáknihtiskárna,OOOOOOOOGOO000000000000—
Čtěte © L VARHANY

P ředplácejte ! úplněpneumatické
Rozšiřujte! a harmonia všech soustav

provádí firma

Obnovu! Mělzrovav KutnéHoře.
Předplatné obnáší: Závodmůj, který jest nejstaršímv Čechách,

čtvrtletně - 2k50h založ. již r. 1869.,rozšířiljsem za spolupůsobenímých
pololetně 5 k synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
celoročně „10k
do Německa celoročně. 10 k52kh
do zemí balkánských . 11 k
do Ruska. . . . .d1k
do Ameriky . .- . . 11k 56h

aáministracoOBNOVY /iuiberinum,
X 100000803

Solidní, rychlá a vzorná obsluha!

OUKNÁ
nepřekonatelnéjakosti stálých ba

zrev, nejnovějších vzorů a bez zvý
e Šení cen lze dostati pouze v mém
= prvním českém zasílatelském 24
S vodě, o jichž trvání co důkaz
©Podávám jedno z posledních mne©
a došlých uznání:

P. T.

Děkujiza laskavounabídku“
©musím všaks politováním sdělitii,
<Že jsem posud šatstvem tou měrou S
9 zásoben, ze na delší dobu nemohu .
x pomýšleti na nové objednávky;
vinu tohonesouVašelátky vý-a
9tečné jakosti, které nejsou„takřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddaný

František Parti, správce školy
Kunratice.

Karel Richter,
velkoobchod suknem

Hradec EcCrálové.
Veleotěné P. T. obecenstvo

v mistě a v okolí aposorňnji žega přičínou zvětšení obchodních
místnosti přesídlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměstí.

ÁA1ewje Vzorkyn

„"91z

O0. BGG3GBGLŮ

——=Znloženo 1685. ——

rech stavby varhan v předních závodech cíziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každá
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 prosf
Antonin Mělzer.

SZK On poEOD ENUodk n PA rue evvě virován OI

lgnác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

Zdenun oboobOČI odoio PVáujePrávně duu šek 8 6 844612

Na kolo.Á
Praktická winěnálátka
pro pány na obleky.

Metr zl. 1.85.

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
„drahů na obleky, svrcbníky
a menčikovy jen zarnčené
jakosti a v mírných cenách
se na pořádání k nablédnatí

frenko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila

BEUVTETETM

BoboBobubodvojíld:BDoOnDNTk400bBGStEtO0uooděnaPhoVVHONTS

O v Choeni.
OdADMDADM2DMDMRDD 1 B0 ADA DD 0

4 | JOSEF ŠTEPAN,
závod pozlacovačský v Pardubioich

opravuje jakož i nové staví

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

vedení a v cenách velmi levných.

jakost výborná.

000000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě avé chvalné známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a £t.d.
© slohu čistě gothickém a renaisančním.

Velké množatví podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

— První výroba —

KARLA ADAMUE,
dodavatele na biskupský koatel v Litoměří
cích a četné jiné věžové bodiny, městské ja'
ky v Praze atd. odporačoje se k vyhotovení
věeho draha věžních hodin se zárukou. Pro
nemajetné obce na eplátky; cena hodin levná, (C).
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MY>První česká

specielněza americkýcotiageováharmoniezaří

Rud. Pajkr Kspol.,
v HradoilKrálové,

toho druhu v Rakousku-išhoroku jediná.

Tatáž nabísí též barmonja son
stavy evropské. Brilliantní ton,
vylouděuý důmyslnou konstrnkcí
americké soustavy se doporačuje
sám. Daleko levnější než-li im

portovaný americký tovar. —

Sklad ve VidnlIX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 sl. výše. — Na

=
Za:

l č splátkyod4 zlatých.—ZárulkaMS / lE, A| pětiletá. —Iilastrované cenníkyo frankoa sdarma.
Pedúlová harmonia

obou soustav v každé velikosti v přesných rozměrech
varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

ně

0
U

M

(4

E

domácí prostředek
|Hádej všdy jen v původaloh láhrích

naší oohranno
[ z Rloktrovy lékárny. Buď opatrný

ijmi jem láh touto och
Bndmkouza pěvodnípřípravku

eRlcátrora lékárna „U zlatého Iva“ v Praze, Akunaauf



KXDOGOOGOOODOOOOOMPOOODOGOOOOOOOGKO Antonín Sucharda,
Zahájení od 7. kvótna sochařa řezbářnb v Nové Pave (Erkozede)

až d 0 konce září s = V doporučujese kuzho.oveníeltářů,Božíchhrobůa veškerých potřeb umóní církerníhoj :ež zhoto
vuje sochy světců se dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou ceuu mající, bedlivé opravoje,
pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jskoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úcteu veškeren
Stávají od r. 1885. AntonínSucharda.

E AT zázettmod. R 000000
X 1© plaší prášek pro dobyiok,

Barthelovo vápno plení.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

YOKO
Založenor.1860. Oltáře, sochy aj.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje ve vkusném a levném provedení

Harel Zavadil, přesnědlepředpisůcírkevníchv každémslohuodporučuje Úrma

zlatník a pasíř vChrudimi
svůjhojnězásobenýsklad Petra Buška synové, M, Barthel 4 G0. Vídeň,X

. uměl. závod řezbářský a sochařský pro Keplerovaulice č. 31,
náčiní bohoslužebného práookostelní Popzdarma.———

se stříbra, broneu a jiných kovů v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853
še aliněv ohni zi 6a otříbřenézač ší. :

Vlasta! výrobaAmožňujeveškeré objednávkyconej Fotografiea nákresyu velikémvýběruna přáník na- OO90OO00000000L
zevněji vyřdití. Platiti možno vč ve Jhavách. 0 navy hlédnutífrankozažleme. C ognao pravý, z italského vína, tříletý, I6 s n ch y vyko 9.. , . . i

našlou 10jiš svěcené se styrzenímJeho biskupské Mi- Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočtyse neúčlují. litr po 3 zl. . ,
dosti. Starý závod můj můžese vykázatičetnými ochval- Provedeno ke 800 oltářů. Cognac z vína ovocného, šestiletý, 1 litr

PAB E palloůmonranci,clbort,relikviář, po al 76ke
Jádobekna sv. oleje,lamp, lnceren, lustrů,kaditelen, z V DEDCDKKDK S1livovici starou 1 litr po 80 kr.
tácků na křest,svícnů, pacitikálů, schránekna Nejsvě- Borovičku pálenou z tatránských jalovči

tější,patenekatd.co nejvíce. vč SP- Vlastní výroba. "W nek, 1 litr po 8o kr. vše jakosti výbornépřřbě hrb tě avšakvcenáchjakostipřiměřených,na
Strojní pletá bízí závod na zužitkování ovoce

v i rojm pletárnayYznamenánna výstavě v Hradol Kr.r.1894zlatoumedailia diplomem. ' J UC. Josefa Tomáška
—<HP—— .

9 měl é SHb Frant. Kroulika, veVysokémMýtě., Cognac, který se z uherských továren 1 litr

2 o 4 Ve Eo po80až1zl.vevelkémprodávádoPrahyv
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy- M P y značném množství dováží, nemůže býti a není
rábím s konám veškeré práce v obor ton Výběr trikotového a pleteného cognac pravý, nýbrž padělaný; nebot 1 litr pra

i Pdatýchzkušenost Mol m obslahu. zboží: Jágrových košil, kalhot, pan- vého prima cognacu stojí výrobce samého, kdyZaručuje ceny nejlevnější aporoučeje se do čech, ponožek, rukavic,živňtků atd. z apparátu teče 1ul. 50 kr.

vnáenépřísnéctěného obecenstva,znamenám Potřeby sokolské a cyklistské. Ceny rozumějí se franco nádraží Vys. Mýto,

sev bla i č arak - Továrníceny. — obal> M aa seM cenáchJosose slavs VA zorky sasýlají se zdarmaa franko.
bní technik Podporujte domácí průmysl. - jj — Při

Palackéhotřídač.17. v HraddKrál porn r ? ; S o lákunejméně28"itrůslova 15pro.atěhěřěýtěřěěiěhDOOM cent.

Prádlo | Turistky| Výbavy
pro dámy i pány. | cyklistickýchpotřeb. pro nevěsty.
Obrovský výběr novotinek Bohatý výběr Tovární sklad dam. garnitur

kravat, límců, manžet atd. dámských novotinek, nejjemnějších kávovýcha jidelnich,
Kněžské kolárky a náprsenky. sephyrůa cretonůstálobarevných. račníků, kapesníků a t. d.

gap v cenách nejlevnějšíchdoporučuje"if

klativskýmprádlem.Stanislav Jirásek. velkénáměstíčis.36Malázkouškapřesvědčí,
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První Královéhradecká továrna nábytku. | X ©Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
* Illustrované cenníky, rozpočtya nákresy 'na požádání franko. “jij

Podporujte křesťanský Závod! „zrnvěttonýa chraněmámý

obchod konfekční pro dámy
: ANNY F. HOROVE v Hradci Králové, Klicperova uliceodporučuje

ku jarní a letní saisoné svůj bohatě zásobený sklad elegant- A z |nícha moderníchvšehodruhuavelkostí 0“ jupiček a pláštěnek.
—— Rovněž jest vždy velký výběr rozličných —— Za laskavou přízen prosí v úctě nejhlubší

blaz, dětských šatečků, černých a barevných zástěr na skladě. ;
Objednávkydlemíryserychlezhotovují. LMD E. KLlorová.
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Vilém Úorha
v Rosicích.

P. p. Všestary.

Polovina k čekání.
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E. KEIST,
nový křesťanský závod zboží modního,
střižního, suken a krejčovských potřeb

v Kutné Hoře na náměstí
dovoluje si co nejuctivěji oznámiti, že svůj v li
stopadu zavedený obchod značně rozšířil a no
vými druhy (zvláště konfekci dámskou)
doplnil « má v přehojném výběra na skladé

následující zboší:

:

|
Dámské modní Veškeré

látky. Ara) tuhy, o by,rajky, s „ oz

Sukna a struksy. borty a šňůry,podšívky,
Zboží trlcotové. nitěa j.

ní tníky.
Lněnéa bavlněné - Kiborce 7

zboží bílé a barevné. běhouny,velké podstůl
Bavlnu a hedvábí a předložky.

Pokrývky prošívané,
flanelové, garnitury

stolní i postelní.
od 65 kr. do 5 zlatých.

Šátky a šály hedváb
Kapesníky všcho druhu. ná, vlněné a bavlněné.

Nově zavedeno; Pmekeu konfeket (jarní ka
Ď bátky, kostkované ihladké lím

k pletení a k vyšívání.
Šněrovačky

A, ce a j. Pánské prádlo bílé 1 barevné. Kravaty
pánské 1 dámské, Zástěry velké a dětské, bluzy

košllové, spodní sukně atd.

; Nejsolidnější obsluha. | Nejlevnější ceny.
Dik b7Mi

První sportovní závod

Františka Jiráčka
ve Vysokém Mýtě

nabízí svůj hojně zásobenýsklad jízdních kol
sice kola americká, Premier Helical a jíné druhy.

lcí stroje též na skladě od 50 korun výše.
Nová kola od 180 korun výše. Ojetá kola od 40
korun výše. — Veškeré opravy vyřizují se rychle

a levně.

Též jest na prodej několik úlů i se
ad včelami.u

oOooOooOoKoOoOoooooGoO:

Žádejte české a křesťanské
výrobky.

Zasílám i menší objednávky ných li
kerů vyplacené z dovozného. Nejlépebodí se btilitrové deminony 1litr 80 kr.

a I zl. 10 kr.
Třebenická slivovice 60 kr., 80 kr., 1 zl.

2 Pro pány obchodníky a hostinské přimě
řená srážka.

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

P. T. obecenstvu.
Dovoluji si uctivě uposorniti

" na svoji výrobu patentních
zahradních i požárových ruč
ních stříkaček přenosnýchi
převozných. Jakož nově zlep
šených berlovek, doporu
čených pro sbory hasičské
zemskon ústř. hasičskou jed
notou.Čerpadla na močův
ku, vodu ze sklepa, petrolej,
líh a růsné tekutiny. Stěí

na mytí lahví a piv
ních trubeb vřelou' vodou.
Strojky na stáčenípiva do
lahví, stáčení děje se bez vy

“ větrání a pěnění piva, strojek
lze upevniti ku každému výčepnímu koboatku,
téš k malým tlakostrojkům. Plvní tlako

strojky, roury, korkovačky. ledničky, šroubení, kohoutky, ucpávky, jehly, načínáky, kon
trolní skla a různé pivní potřeby.Ventilace
k čistění vzduchu z místností kouřem neb
zkaženým vzduchem přeplněných. Též mám na
skladějihové lampy žárovky, které předčí

petrolejovépo svoji úsporu a jasnost světlaz zápachu a kouře.
Dodávám jen sboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky zasílám na skoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašiu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooní,
klempířství a výroba stříkaček.

jhodné inserování,R

Vydáváme letos kalendář

ŠTÍT
Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dáři. Nabízíme:
celou stranu za 24K
půl strany za13K
čtvrtinustranyza8K

Při větším inserování přiměřená slera,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministraoe Obnovy,nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradoi Králové.

vedle záložny.

Sklepy mešního vína
na biskupském statku

v Chrlicích u Brna
nabízejí veledůstojnému duchovenstvu

pravá přírodní vína.
Cenniky na požádání zdarma a franko.

Do Hradce Králové a širšího okolí!

Frant Hlá vka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám, č, 26.

vedle hostince „u modré hvězdy.“
pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětlení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování bromoavodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám bromosvodů, které *
aprávně vyřisuje. Dále se odporučuje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv
ních tlakostrojů s podobných prací.

Odporučuji též svůj hojně zásobený sklad

k instalatérské práci patřících.
Klempířské práce stavební veškerého druhu,

shotovuji správně, levně a se zárukou.
Vzdávaje nejvřelejší díky za bojnou přízeň

ctěným obecenstvem mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována a
ujišťuji, že téže budu woběnejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V bluboké úctě

František Hlávka,
klempířa iatalatér.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
Též velejemné

látky na taláry,
Četné 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 T4ž na splátky ba nvýšení cen!

„SIMPLEX“
patent Kaninský Č Knypl.

Nejnovější praktická křesla v pohovky
přeměnitelná.

Hodí se výtečně pro hotely, letní byty
lázně a nemocnice. ?

Výhradní výrobu obstarává první králové
hradecká továrna nábytku

Ladislav Knypl
v Hradol Králové.

MP Prospektyna požádánisdarma.“i

Květiny
všech druhů do zahrad i do pokojů voenách nej
mírnějších anejlepší jakosti vzahradníckém zá

Jana Vognara ©
v Pouchově u Hradce Králové.

Obsluha správná a rychlá.
Cennik na laskavé požádání zdarma afranko

Cený mírné.
Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.|



Falešní milovníci,
Lidové básnictví zanechalo nám jednu

mravokárnou píseň o „falešném milováni“.
V písni té se praví o opuštěné dívce: „Dala
mu napaati — důtklivým to pérem — dala
mu napsati — list“.

I dějiny nám zachovaly leckterý list dů
tklivým to pérem napsaný — falešným milov
níkům. Jeden takový list přišel mi nedávno
do rakoa. Byl napsán kalvínsko-protestaat=
ským ministrům anglické královny Alžběty.
Ti páni se nestyděli hlásati světu, že json spra
vedliví, přívětiví a umírnění a že nikoho ne
ronásledují. Falešní tito milovníci vydali z roz
azu ukrutné záletnice královny Alžběty r.

1584 spis s nápisem: Justitia britannica —
spravedlnost anglická.

Tím spisem si nehorázně škodili, jelikož
vyvstal neohrožený muž Dr. Allen (čti Elo)
a důtklivým pérem jim — a tími královně —
napsal list. (La persecotiou religieuse en An
gleterre).

Ve spise tom povídá těm pánům: „Vy že
jste nikoho pro katolickou víru nepronásledo
vali, od vás že pro náboženství nebyl nikdo
mučen ani odsouzen? Proč pak jste se tedy
odsouzenců ptali, kdo se jim zpovídal, kdo na
kázaní chodil, kdo vydržoval kněží, kde by
bylo lze najíti (skrytého) katolického kněze,
kde že se tisknou katolické kniby? — Jaké
otásky jste kladli ctihodnému knězi Briantovi?
A když mlčel, proč jste mu vráželi jehly a
hřebíčky za nebty (!!). Dva dni a dvě noci byl
za to vydáo strašlivým bolestem. Tytéž otázky
jste dávali Kampiánovi a Sherwinovi na skřip
ci... Vy se opovažujete o přívětivosti a umír
něnosti mluvitif Považte, co katolíků bylo
od vás o majetek olonpeno! A proč? Přijali
do svého bytu katolického kněze, byli přítom
ni mši, drželi si katolického vychovatele, měli
ve službě katolickou čeleď. Kolika kněžím
upálili jste neb uřezali uši! Kolik jich vleče
no bylo ulicemi v rouchu kněžském a vydáno
na posměch rozpustilé chátře! Kolik Bohu za
svěcených panen bylo trýzněno a sužováno
tak, že se s nimi zacházelo hůře, než s nej
většími lotry? Vy jste necbali zahynouti a
mříti v nezdravých žalářích přes třicet církev
ních hodnostářů a podobně jste očinili veliké
mu počtu urozených pánů a paní z vlastní
země... Všecky vaše žaláře přeplněny jsou
katolickým kněžstvem a lidemn, bratřími i se
strami našimi a všude jest viděti naše krajany
Da útěku z vlasti... A vy se odvažujete vy
kládati světu, že jste zosobněná shovívavost
a snášenlivost?“

Tímto — tak důtklivým pérem — psa
ným listem byla vláda anglická jako zničena.
Takové odpovědi se ti páni ministři — ti mi
lovníci lidu — nenadáli. Tolik se však mosí
Da zmírnění jejich podlosti říci, že se zasty
děli a proto se všelijak omlouvali a jeden na
druhého vinu strkal. .

Více než tři sta let uplynulo a jsou lidé,
kteří se chvástají snášenlivostí, shovívavostí a
lidumilstvím svým a své strany. Jsou to pře

S naši roztomilí páni pastořidle vzoruádkova a jiných. Jejich listy jsou jako něja
kým novým vydáním té knihy: „Justitia bri
tannica“. Jejich strana nepronásledovala niko
ho, oni jen a jen lásku rozlévali po světě;
oni jsou vtělená snášenlivost. A proto to ne
škodí, když se pánům těm ob čas něco z dě
jepisn připomene a psaníčko — důtklivým

pérem psané — vyhotoví, tak jak jsme sl tones dovolili a na to jejich „falešné (pokry
tecké) milování“ posvítili.

Ale nepatří takové psaníčko jen pasto
rům. Falešným milovníkem národů alida vů
bec jest z Německa sem zavlečený a Bohužel.

i Národními listy a knihami pěstoraný — liberalismus. On taky vydal jakousi knihu sná
zvem: Spravedlnost liberální, a hledí světu
dokázati, že je opravdu snášenlivostí a ehoví
vavostí. A svět mu to věřil a přisvědčoval
mu. A jen katolicismus poslal mu psaníčko
důtklivým pérem napsané, a volá mu: Ty že

jsi ta pravá svobodomyslnost a shovívavost a
láska? Kolik šlechetných, bezůhonných lidí
vydal jsi ve svých listech v posměch a potu

p zkaženému čtenářstvu jen proto, že jsou —atolíci!? Ty že jsi milovníkem lidu? Kolik
živnostníků a rolníků vydal jsi na pospas ka

italistům křtěným a uekřtěným? Kolikstat
ů, velkých i malých, kolik domů na námě

stích našich vydal jsi do rukou cizinců? Kolik
nejlepších vlastenců jsi zhanobil a odstrčil jen
proto, že nenáleželi k straně tvé? — Kolikslabších a menších národů hubíš a
ničíš bez ohledu na spravedlnost a
milosrdenství? A při tom všemse odva
žuješ vykládati světu, že ty jsi ta s70bodo
myslaost a ty že miluješ národy?

A pobledneme-li na zbědované Rakousko
německým liberalismem prosáklé a spravová
né, co máme souditi o něm? Ono kdy i vy
dalo heslo: Spravedlnost základ říší. Jeho
německo-liberální vlády jakoby taky byly vy
daly jakousi koihu: Justitia austriaca — spra
vedlnost rakouská. Vykládají totiž, jak jsou
shovívavy a snášenlivy a 0 blaho národů pečli
vy. Nemluvím již o tom, jak mnoho se nauti
skují opravdového života katolického, ale mám
tu nyní před očima český národ. Pomlčím o
žalářich a konfiskacích, jichž se dostalo Če
chům i těm, kteří bájíce práva lidu svého,Rakousko i k vůli zachování svého
národa silné míti chtí. Alezmiňuji se
jen o bolesti, která víc a více od loňska svírá
srdce národa českého. Nejsou to ještě jehly a
hřebíčky za nehty nám vražené — to je prav
da — ale jest to bodání do srdce našeho. A
jak důtklivým pérem píše se list za listem
do Vídně a straně německo-liberální. Volá se:
Co pak jsme učinili zlého, že S námi tak na
kládáte? Jsme snad velezrádci, jako tak mno
hý Wolfián? Nepřejeme si snad zachovati Ra
kousko? — Víte to vše dobře. Víte, že právě
náš národ ochranu svou hledá v silném Ra
kousku a v dynastii. A přece rás nemáte rá
di? A proč? Protože nejsme Němci — a pro
tože nechceme býti nižší nějakou odrudou člo
věčenstva — protože chceme býti vašimi bra
třími a stejně milovanými a ceněnými syny
společného Otce. To je ta příčina. — A při
tom všem se odvažujete do světa hlásati, že
jste „zosobněnásnášenlivost, láska a spravedl
nost?“

Když ukratnou výše jmenovanou Alžbě
tou k smrti a k vytržení srdce ze živého těla
odsouzený kněz Kampián pod Šibenicí sváděn
byl k odpadu od víry své, řekl: Jsem katolík.
A jeden z tehdejších rádců koruny vzkřikl na
to: To postačí. Vaše víra je zemězradon. A po
tom vyřízli srdce z těla a lidu je ukázali s vo
láním: Vizte zrádné srdce.

Jsou dnes lidé, kteří ve své zařivosti o
mnoho lépe nesoudí o pravém Čechu. Jsou
rádcové a zrádcové, kteří by rádi vpravili do
hlavy a srdce Rakouska: Čech jsi — a tvé
češství je zemězradou. Zuřivci prušáčtí rádi
by okázali srdce české 3 voláním: Ejhle!
Zrádné srdcel

A takoví lidé dělají se milovníky Rakou
skal! Bobužel!.. . Ale je to fulešné mi
lování. Kéž by nebylo poznáno, až „faleš“
bude odhalena. Pak dáti — důtklivým pérem
napsati — list, bude marno.

V obstrukci.
Rakousko jest zemí nepravděpodobností.

Kr+jnosti se zde střídají. Radikálové oblékají
rychle vládní kabáty a zvykají si velmi brzy
na hofrátské a ministerské fraky, ale též vy
počítaví politici mění se epadno v radikály a
též bývalí ministři odvyknou fraku a lakýr
kám a zvyknou si na obstrukční boty 8 pod
kůvkama a salonní klaky vymění třeba za re
poblikánsko-socialistické klobouky. Když mohl
říkovický excellencpán Cblumecký se svým
štábem dělati německou obstrukci, aby porazil
Badena a Thuna, zkusil excellencpán Kaizl,
zda-li by se nedal obstrukcí vyhoditi z mini

sterského křesla Kórber, když na Claryho stačila
ostřejší oposice. Pan dr“ Kaizl, takto genialní
finančník na povolování milionových daní 4
mistr v hantýrování s $em l4tým se tontokrát
důkladně přepočítal, a již prý ho mrzí, že ob
strakční tramf vybodil příliš pozdě. Přepočítali
a zmýlili se ovšem i páni jiní.

Proti obstrakci vyslovili se nyní všich
ni potřební a finančně slabí, kteří potřebují
od dělné říšské rady státní podpory a 0d ma
jority a nejvyšších koustitučních instancí ped
pory při domáhání se práva. Slezané, Rasíni,
němečtí klerikálové, Poláci i Jihoslované byli
hned z počátku proti obstrukci. Liberální Slo
vinec a stát. úřed. dr. Ferjančič uznává sice po
křivdě, spáchané dne 17. říjoa ol strukci za úpl
ně oprávněnou a důvodnou, ale bojí se jednak
Su 4tého a ještě více absolutismu, který vedle
dělné říšské rady dovede státu jedině opatřiti
peníze na běžné výdaje a potřebné investice,
Slovinci by těžce pociťovali tvrdou bratrskou

čsť německé byrokracie; stejně moravské

Šlonácko Valašsko, Lašsko, české menšiny vechách a ve Vídni, ve Slezsko, dále Rusíni
a Ramani. Nedivíme se proto, že obstrukce
nedochází souhlasu ani mezi Poláky, ba ani
mezi Mladočechy, poněvadž jejich voličové si
přejí uskutečnění různých oprav zákonodár
ných a provedení podniků, které jen pomocí
státu se uskntečniti dají. Náš národ se roz
hodl většinou pro obstrokci a proto půjde
proti nynější vládě až na malý zlomek sociali
stů a realistů celý národ, byť s různými city.

Proti obstrakci jest v řadách českých
především česká šlechtu. Známo, že konserva
tivní čili historická Šlechta v Čechách není
úploě ani národně, ani politicky jednotna.
Větší část hlásí se k české národnosti, menší
pak cítí se býti německou, vzdor svému kon
servativnímu smýšlení. Tato poslední nechce
Čechům křivdit, jest pro národní rovnopráv
nost, ale státní právo považnje teď většinou za
neuskutečnitelné, kterýžto náhled má ostatně
velmi četné přivržence mezi všemi stranami,
zejména mezi poslanci strany mladočeské, je
nom že tito nemají ze strachu před svými vo
liči odvahy přiznati se k tomu jako Masaří
kovští realisté. .

Nenajde li se z obstrukce východu, jest
nejen možno, ba pravděpodoboo, že konserva
tivní německáfrakce české šlechty spojí 8e 8
německou, zejména — pak-li to bude naléha
vým přáním koruny. Transakce tato by zna
menala převrat v Čechách, německou většinu
v allodiálním velkostatku a německou většinu
na sněmu království Českého. Německá větši
na by se skládala ze 70 poslanců německých,
ze 54 poslanců allodialního velkostatku a z I
rektora německé university. Proti německé
většině stálo by: 16 poslanců fideikomisního
velkostatku, 1 arcibiskup, 3 biskupové, 1 rek
tor české university a ze 97 poslanců českých
za obchodní komory, česká města a české
okresy, dohromady 117 hlasů. Německá větši
na obnášela byla tedy jen 6 hlasů, ale ty po
stačí, aby žádné zvláštní přání Čechů neprošlo,
aby v Čechách nic proti vůli Němců se ne
stalo. .

Proti obstrukci a vůbec proti nedělnosti
arlamentu však jest i většina česky smýšle

jící konservativní šlechty. Tato zazlévá hrab.
Pálffymu a priuci dra Bedř. Schwarzenbergovi,
že nepoužívali svého vlivu v klubu iladoče
ském kn krocení jeho radikálnějších živlů, že
neposilňovali proti klubovním nespokojencům
umírněné mladočeské předáky. Hrabě Frant.
Thun, princ Karel Schwarzenberg, Lobkovicové
atd. litují, že konservativníšlechta se příliš
exponovala, že se před korunou do jisté míry
kompromitovala, takže následkem přílišného
ztotožňování se s většinou klubu mladočeské
ho přišla v nejvyšších kruzích o všechen vliv
a že tam ustoupiti musila úplně vliva Fůrsten
bergů, Auerspergů, ©Attemsů, Aehrenthalů
atd. Se změněným: takto poměry musí počítati
historická šlechta i české frakce.

Pro naprostou obstrukci jsou z českých
politických předáků vlastně jen dr. Pacák a



dr. Stránský. Oba hájí politickou svou existenci,
své dítě, které jím při první amputaci zmrsa
čil Gautech a dorasoval hrabě Clary e dokto
rem Kindingrem a které nemůže více napravití
ani doktor Kórbev.

Čeští poslanci stali se již tak skromnými,
še sa obnovení Badenovských jasykových nařízení
ani nešádalí; spokojili by se úplně reaktivová
ním Gautschova jazykového nařísení, které tu
rovnoprávnost v zemích českých zmrzačilo ne
ujavši se českých Slezanů, odbyvěl lecjak Mora
vany a rosdělivší Čechy na tři jasykové díly: český,
německýa smíšený. Čeští poslanci nežádali více
obnovenínedílnosti Čech a usnání naprosté národní
rovnoprávnosti v celých Čechách, oni ae v rozho
vorech budapešťtských a vídeňských úplně spo
kojovali zavedením úřední české řeči jen v
uzavřených okresích a krajích českých a odvo
lání tajného nařízení Kindingrova jenom žá
dali. Než Němci to naprosto zamítli.

Tu zakročili vůdcové pravice. Namítali
mladočeským poslancům, že v Kórbrově jazy
kové osnově se chce vyhověti požadavku Če
chů ohledně vnitřní úřední řeči, že tedy par
lamentárnímu projednání Kórbrovy osnovy nic
v cestě nestojí, ať tedy upustí od obstrakce.
V jazykovém výboru dá prý se docíliti dorog
umění a dělnost říšské rady bude tím zacho
vána. Mladočeši dali si říci a prohlásili, že
netrvají na svém požadavku, aby vnitřní řeč
úřední byla v českých okresích hned obnove
na; rozhodně však žádali, aby aspoň Kindio
grovo nás pokořující nařízení bylo zrušeno.
Požadavek tento byl oprávněný a německá le
vice musila by s ním souhlasiti, kdyby chtěla
jadnati důsledně. Němci žádali přece zrušení
jazykových nařízení, nikoli však zrušení české
úřední řeči v českých okresích. Zástupce Če
choněmců, dr. Funke, chtěl, aby se požadavku
Čechů šlo ochotně vstříc a vyhovělo se mu.
Leč zástupce moravských Němců dr. Gross a
zástupce štyrských Němců hr. Stůrgkh byli
proti tomu a předsedové německých kloubů
dali za pravdu jim a nikoli ochotnějšímu Fun
kemu. Němci hrozili vstoupiti do obstrukce,
pak-li Kindingrovo nařízení se zruší.

Po tolikeré povolnosti mladočeských pře
dáků a po novém zpopném odkopnutí Němců
musili Mladočeši eetrvati při obstrukci, ač od
bezvýjimečné obstrukce nikdo si ničeho nesli
buje a snad většina si přála vyjmutí některých
naléhavých živnostenských a investičních před
loh z obstrukce.

Protože předsedové německých stran za
mítli zpupně zmírněný a zmenšený požadavek
Čechů, protože na povolnost Čechů odpověděli
naprostou vyzývavou odmítavostí, nechtí ani
katoličtí Němci, ani Poláci a ovšem ani Slo
vinci, Chorvati a Rusíni spolapůsobiti při
znásilnění, umoření a vyhladovění české ob
strukce. Strany tyto nebudou sice českou ob
strukci podporovati, ale nebudou také němec
kým liberálům a nacionálům tahatí kaštany
z ohně; zodpovědnost za všecko, co se stane,
ponechají strany pravice — levici, která chtěla
klerikály a Poláky postaviti proti nám do
hlavního obně, aby si pro strýčka příhodu
opatrně pojistila návrat do obstrakce sama.

Co udělá teď vláda? Českou obstrukci
zameziti nemůže a pošle tedy za několik dní
pány poslance opět domů. Později uzavře říš
skou radu a bude pak opatřovati státní ne
zbytnosti článkem 14. stát. základních zákonů.
Použije téhož paragrafu k změně jednacího řá
du, který by příště každou obstrukci zamezil
a obstrukční poslance na více neb méně sezení
vyloučil? To si Němci sotva budou přáti, ne
boť změněný jednací řád dal by se někdy po
užití i proti nim! Uzákoní ministr Kórber
svůj jazykový zákon článkem látým? Vypíše
nové volby do říšské rady a provede nové po
maďarském spůsobu, třeba pomocí socialistů,
kteří by pak tvořili v Rakousku centralistickou
státní stranu? Zruší se ústava a zavede se
absolutismus? Ten by ovšem udržel při vládě
německé byrokraty s kamarylou a generály;
ale jak dlouho by to trvalo? — Litujeme, že
ve Vídni nemají pro nás Čechy citu a trochu
spravedlnosti a že nejobětavější a nejvěrnější
příslušníky tohoto státu odpuzují od rozvoje
kulturního a hmotného povznášení k stálým
politickým obranným zápasům.

Politický přehled,
Spens-Beden proti Čechům. V letech

sedmdesátých měli jsme ministerstvo Lasserovo
jmenované Auerspergovo, dnes máme ministerstvo
Spens-Bodenovo jmenované Kórbrovo, Spens sta
rý byrokrat je zapřisáhlým Němcem, rdousil nás
jsko místodržitel po leta na Moravě a v minister
stvu k smíru nakloněného, ale nerozhodného Kčr
bra staví se ministr spravedlnosti, bratr majitelek
panství a lázní Velichovek zuřivě proti nám, Když
chtěl dle rady ministrů Rezka, Pientaka, Calla a
Gi-vanelliho ministr Kórber odvolati urážlivé pro
nás nařízení Kindingrovo, prohlásil Spens-Boden,
že výnos ten nepodpíše a raději odstoupí, poně.

vadt vláda Kčrbrova není nám povinna dáti za
dostučínení, an nás neurazila ona, nýbrž člen ka
binetu hraběte Claryho, bývalý ministr Kindinger,
který dle polovládní Reichswehr dopustil se na
nás Češích a na Rekousku největšího zločinu,
takže by zasluhoval seděti na lavici obžalovaných,
Proti Spens-Bodenovi musí čeliti nejvíce útoky
české obstrukce s všech Čezhů, neboť tento: mi
nistr nese blavní vinu, že říše nemůže přijíti k po
koji a zjednati si dělný parlament. Proti Spens
Bodenovi musí vésti čeští poslanci boj až na nůž,
ve Vídni nesmí scházeti ani jediný a jako zrádce
postavíme z ních na pranýř každého, kdo k vůli
advokátní kanceláří, škrobu a bramborům, pivo
varu 8 ječmenu, vedlejším díetám a osobnímu po
hodlí vynecná v nynější době jedinou schůzi na
říšské radě, Teď jest nám bojovati do krajnosti a
všecky pásky musíme proto se svobodomyslnými
a dajčnacionálními Nesmci a tajnými jich mezi
námi přátely na čas národního zápasu přetrhnouti.
Boj, urputný boj, obranu do krajnosti, tof povin
ností všech Čechů bez rozdílu stran, Teď nutno
také zastavit všelikou přenesenou působnost a
ztěžovati vládě postavení všemožně, Jsou mnozí
mezi Čechy a opét vídíme mezi ními málo roz
vážné a vypočítavé »Nár. Listy«, kteří myslí, 2e
nejvíce prospějí českému národu, když z rady ko
runy odstraní jediného Čecha, dra Rezka. Dnes,
kdy česká šlechta nemá u dvora vlivu, musí státi
u koruny aspoň některý dobrý Čech, který by
naše zájmy na nejvyšším místě zastával a varoval
před křivdéním Čechům. Žádámeproto vedouucí
politiky české, aby žádnými osobními nájezdy ne
snažili se dru Rezkovi znechutiti ministerský úřad,
který v této dobé je pro něj dvojnásob obtížným.
Nebo nikdo z nás nedovede oceniti důležitost to
ho, že v době interregna, kdy bude jednáno o
sanaci říše rakouské, zasedati bude v radě koruny
dobrý Čech a když nic jiného, aspoň mařiti bude
plány a macninace úhlavního nepřítele našeho ná
roda, barona Spens-Boodena, ministra »spravedl
nosti«.

Společný rozpočet, schválený delega
cemi, nelíší se od předlohy vládní. Co bylo po
žadováno, bylo též povoleno. I činí spotřeba
362'8 mil. korun. Odčítají li se vlastní příjmy a
přebytky z celních příjmů, dlužno ukrýti kvotami
2319 mil. korun, takže bude zemím předlitavským
krýti 152'1 milionů a Uhrám 798 mil. korun.

Jubileum umiversity Jagellonské
v Krakově. Bratrský národ polský světil 7.
června slavnost založení, vlastné obnovení staro
bylé university v Krakově, kterou tam založil
1364 s dovolením papeže Urbana V. král Kazi
mir Veliký. Universita byla sice za krále Ludvíka
Uherského zsnedbána, ale k novému lesku ji při
vedla Kazimírova vnučka, královna Hedvika Ja
gellonská. Přivtělila k akademii fakultu bohoslo
veckou. V červenci roku 1400 konsl se psmatný
akt inauguraci tak rozšířené university. Napřed
zde byla s velikým úspěchem pěstována dialektika
a filosofie scholastická, později bumanismus, Po
láci, Litevci, Slezané, Moravané, Rusové, Ubři
i Němci spěchali na universitu krakovakou, na
které r. 1491 studoval slavný hvězdář Mikuláš
Koperník. Až do r. 1330 požívala univerata ja=
gellonská pověsti světové, měla veliký politický
význam, později pak se stala krakovské universita
účelištěm polským, které v 18. století s umírající
Polskou upadalo. Marně snažil se jí vlíti nového
života slavný biskup Hugo Kollontaj. Teprve po
zániku republiky krakovské, za vlády císaře a
krále Františka Josefa I. povznesla se universita
krakovská k dávné slávě, učenci její požívají svě
tového jména a jsou vřelými přáteli českopolské
pospolitosti. Český národ světí proto s bratry Po
láky jejich slavné jubileum.

Nejvyšší maršálek království Če
ského u sv. Otce. Papež Lev XIII. přijavkní
žete Jiří. z Lobkovic a jeho rodinu v slyšení, že
hnal jí a pochváliv pak zvěčnělého i nynějšího
knížete arcibiskupa pražského pravil: sJá žehnám
celé Čechy a jeho národá všecky dobré katolíky
v této zemi.

V Ktalif se konaly v neděli sněmovní volby.
Vláda i oposice si připisuje vítězství. Sněmovna
čítá 508 poslanců; z těchto jest 284 vládních
konstitučních, 79 oposičních konstitučních skupiny
Rudiniho, Giolittiho a Zanardelliho; 26 voleb zů

strana ještě asi 10 mandátů, takže bude míti ve
sněmovně většinu asi 40 poslanců; radikálů zvo
leno 27, republikánů a socialistů 59 hlavně v prů
myslových městech severoitalských :-v Miláně, Tu
rině atd. Neapol a Sicilie volila vládné, Romagna
volila vesměs republikány a socialisty, Katolíci,
vyjímaje Milan, nevolili. V rodišti papežové, v
Carpinetu nedostavil se k volbě ani jediný volič,
Z vynikajících mužů propadl jen bývalý předseda
Colombo. Nejvíce nenávidění muži Sonnino, Cri«
spi a ministři byli vesměs zvoleni. Konstituční
oposice ztratila 20 mandátů ve prospěch republi
kánů a radikálů, kteří sesílili,

Z bojiště jihoafrickéhe. Ve čtvrtek
obsadili Angličané Johannesburg a v úterý hlavní
město Pretorii. President Kriiger a Stein s 10.000
bury odtáhli k Lydenburku a chtějí vésti proti
Angličanům, kteří mají v jižní Africe 221.000
mužů, válku do krajnosti.

V Bolgli konaly se volby do senátu; ka
tolíků zvoleno 58, svobodomyslných, radikálů a
socialistů 44. Kátolíci udrželi si tedy v horní
1 dolní sněmovně většinu.

Barové zajali 3«. května u Lindleye 13.
prapor jízdní pěchoty a oddíl yeomanrevakýc
jízdních dobrovolníků. Lordu Methuenoví se ne
podařilo je osvoboditi.

Drobné zprávy.
Ustřední Matice Školská slaví letos

S0tileté své trvání, které oslaveno bude všady mani
festačními slavnostmi. Myslíme, že v Hradci Kr. usku
teční se asp.ň manifest. nastávající valná bromada,
protoše dvé schůsedosud svolané nebyly vdobě
obstrukce a boje sa svatá česká práva — aš do
těch hrdel a statků — kompeteniními, Je to ovšem
velkáostuda.Na sobotu, dne 9. června t. r.
svolává se do Besedy v Hradci Králové
na 8. kod.večernítřeti valná hromada míst
ního odboru Ústřední Matice školské a
vysýváme snašně všecky vlastenecké spolky Králové
hradecké, aby vyslaly k této schůsi nejméně dvou
členné deputace. V případě opě.ného nesdara achůze
uvedeme jména spolkův nezastoupených v listech. Na
programu jest kromě zpráv a voleb fankcionářů téš
rozhovor o letošním dnu na Střelnici. Výbor místního
odbora Ústřední Matice školské v Hradci Králové,
dne 5. června 1900,

Osobní. Vládní rada W. W. Tomek,slovatný
dějepisec Český a rodák královéhradecký dovršil ve
čtvrtek v dobrém zdraví tělesném a úplné svěžesti
duševní 82. rok svého života posvěceného práci k roz=
šíření vědy a zvelebení národa.

Sňatek. Pan dr. Bedřich Pacák, říšský
Poslanec měl ve středu sňatek s paví Marií Wat
zinovou, vdovou po bobatém pražském velkoobchod
píkori a prostředkovateli různých techn. patentů v
obora průmyslové výroby. Paní Watzinoré jest jedna
telkou damského odboru Ústřední Matice školské a
členkou různých vlasteneckých spolků.

Úmrtí. Dne ©. června 1900 o půl 8. hodině
ranní zesoula klidač, zaopatřena avátostmi umírajících,
u věku82 let pací Antonie Dačdánková roz.
Pospíšilova, vdova po c, k. komisaři finaučního okres
níbo říd telstva. Télesné pozůstatky drabé zosnulé
budou dne 8. června 1900 v domě smatku čp. 22 o
3. bodině odpolední vyzdviženy a po církevních obřa
dech v chrámu Panny Marie do rodinné brobky na
Kuklenách k poslednímu odpočivku uloženy.— V Ji
číně zemřel pan Sluka, bývalý učitel ndp. sdejšího
biskopa. — V Žamberka by) ve atředu pochován p.
Valdemar Mazare, bývalýstarosta okres. zastu
pitelstva, předseda Obč. záložny a obchodník. Již od
mládí účastnil se rocbu vlasteneckého, Zvěčnělý byl
přítelem p. dvor. rady prof, dra Alberta, tchén advo
káta dra Dvořákajv Žamberka, -——V Kyšperku zemřel
měst. radní p. Vaníček, otec p. c. k. rady zem. soudu

deným zesnulým,
Na pomsík P. Potrámě, apirituala—

darovali tito důstojní pánové: František Pradič, ka
plan v Čerreném Kostelci 2 K, Vít Kaska, kaplsn
v Chlebích 3 K, Nejmenovaný 1 K, Vincenc Jandík,
kooperator v Úpici 6 K, Zazánek Josef, kaplan v Chru
dimi 10 K, Adolf Hubálek, kaplan v Nekoři 4 K,
Josef Tajovský, kaplan v Týnci n. Labem 10 K, Lon
ský Jan, kaplan na Čestíně 6 K, Jan Nosek, kaplan
v Kalné 4 K,Jan Dvořák, kooperator v Pravoníně
3 K, František Dittrich administrator v Poličce 4 K,
Josef Hladký, kaplan v Něm. Bělé z K, Ant. Vobejda,
kaplan v Poličce 2 K, úhrnem 54 K, dříve 56 K.
V celku sebráno 110 korun. Zaplať Pán Bůh! Další
dary přijímá a kvituje Jirásko František, kaplan
v Hovni p. Moravany.

Zemský inspektor p. Škoda zavítaldo
Králové Hradce k inspekci zdejších c. k. vyšších
realných škol.

Firma Hěrky, Bromovskýa Schuls
obešle průmyslovou a zemědělskou výstavu kollokcí
parních strojů a svých výrobků.

Cyrillské exercicie budousekonatiletos
v Jičíně od 6. do 10, srpna.

Veliká bouře spojená s deštěm a bromo
bitím panovala po půl noci s úterka na středu téměř
po celých Čechách a Moravě. U Valešského Meziříčí
byla v pondělí průtrž mračen, které způsobila strašné
škody. m

Pohřeb p. Jana Petříčka, assistentavo
zdejší spořitelně, který podlehl vleklé chorobě hrtanové,
kone) ae v pondělí odpoledne na břbitov v Pouchově,
Pan Petříček byl oblíbenou osobností v krusích krá
lovéhradeckých mládenců.

Pam professor dr. Masaříka strana
realistů nemají valného štěstí vzdor tomu, že 00
k nim blásí celá řada mužů národohospodářsky 1jinak
vzdělaných. Pan Masařík zavítal v sobotu neočekávaně
v průvodu pana dra Tobolky, úředníka pražské oh=
chodní komory do Ml. Boleslavi. Do sobůze dostavili
ge nejen realist! s sacialisti, ale též národní dělníci,
Mladočeši a Staročeší. Dr. Bobek ostře na Masaříka
dotíral; co má v programu dobré, je stáro- a mlado
České, co je jeho, je- špatné a Němvům nabísí více
než chtějí. Masařík ae omýval, še prý nehájí Hilu
nera; je prý jen proti pověře o rituelní vraždě. Pří
tomní volali: „Pryč se atranou realistů, nechceme



vás slyšet, urážíte nás. Ven se zrádcem! AČ se stydd
Ať jde mlaviti k židům. Ven Messryke! Jděte, odku
Jete přišel! Nenáridíme vás! atd. Tak volali Mase.
říkovi lidé, kteří bo 1. ledna 1891 jako Mesiáše mla,
dočešetví velebili. V neděli prý Maraříka klidně vy,
slechlo v Boleslavi nel 40 socialistů. Tak se píše N.

Šťastná eční eperace. PanJUDr.Vá
lek, bývalý zdejší advokát a c.k. notář, podrobil s0
v Praze ve stáří 82 let operaci očního zákalu. Ope

dr. Válek již v nedělise mobl vrátití do Hradce Král.

rosšířily. Přístaveno 11 kabin, sřízeno bříšté pro lawn
tennis.

V Anmemskýchslatinných lázních
v Bělobradě v ách, obnášel t hostí uší
vajících koupelí slatinných až do 31. května1900 (ne
čítaje v to hosty na letním sídle a passanty) 47.

našla v Pešti ve402 vzorcích přilitou vodu, v 6 vodu
a glycerinem, v 19 vodu s vínným kamenem, v 7 vodu se
salicylem, ve 12 vodu se saccharinem, v 1 vodo te
semákovým cukrem, v 18 vsorcích jiné příměsky. Ko
Jošské komise skušební našla, že z 338 zaslevých jí
vzorků vín jest paděláno. U budapeztské zkušební ko
mise bylo v loni jestě 419/, vzorků vín paděláno,
letos prý se poměr tento zlepšil. Na našem venkově
prodávaná laciné vína jsou téměř vesměs padělána a
pak se divíme, kde se béře tolik zkažených žaladků !

Střelba s laku ku ptáku, kteroupři
pravuje jednote českých utřelců a 0 níž již předběžnou
sprára jeme přinesli, umístěné bude jako samostatný
bod programu na elavnosti odbora Národní Jednoty
Severočeské dne 14. června na Střelnici. Slavnosť od
boru tím zajisté co do programu získá. Bylyť vždy
střelby naší jednotou pořádané výbornou attrakcí obe
censtvu zvláštní zsjímavou a bledánou zábavou a bude
ji 1 zajisté letošní podnik. Podrobnosti bližší obsa
ženy jsou v programu slavnosti samé,

Ústní skonšky mataritní ma c. k.
reálee v Hradel Králové počnoudne 17.
července t. r. o 8. hod. ranní.

Hospodářská šapa soverovýchod
mích Čec tádá mimořádnouvalnou hromada
delegátů v neděli dne 10. června 1900 o 8. hodině
ranní v sokolovně v Týništi n. 0. s velmi důležitým

ramem. Do schůze mají přístup i rolníci, kteří
nejsou delegáty.

Velká schůze východočeského rol
mlctva v Cheení bude se konati v neděli dne
10. června 1900 o %, hodině odpolední v Panském
domě, na které promluví zemský poslanec Jan Jaroš
o prostředcích ku záchraně atava rolnického. Rolni
ctvo z celého kraje se zajisté do schůze dostaví.

Z krahů duchovenských. Pod tímto
nadpisem přinesl jaroměřský časopise„Polaban“ zprávu,
ve které snaží se omlouvati nespravedlivou prAeson
taci p. Josefa Etricha, továrníka v Jaroměři, těmito
slovy: „Zeplašení far. Roseckého do čistě německého
Kocléřova bylo by ztrátou pro obec smíšenou (£. j.
Žírec), a úplné zapadení českého kněze v německém
bnfzdé (t. j. Kocléřově.) Není prý žádného důvodu
osd nespravedlivou pravsentací 89 pozestavovati, pro
tože není prý vždy nejsprávnějším, koho konsistoř na
vrbne. Kdo prý neslouží přísně dle rozkazu a jest
svobodomyslnější, bývá praeterován. Naproti tomu prý
patron může sl zvoliti 1 kněze pomíjeného. Při obsa
sování fery kocléťovské patron prý podléhal přání
osadníků“. K tomato obhajování nespravedlivé prae
sentace se strany německého patrona ve prospěch
Němce proti zasloužilémuČechovi, je kou by neměl
hájit žádný český časopise, připomínáme:Pan
továroík Etrich jest patronem 4 far v něm. osadách:
Žírei a 1.000 obyv., v Rokytníka u Trutnova s 1.700
obyvat., v Dabenci s 3000 obyv. a v Kocléřově se
7000 obyv. Dachovenstvo nepožívajíc žádných Gti le
tých přídavků může si zlepěíti hmotné své postavení

- postopom s menší fary do větší a všichni spravedliví
patronové dbají zásluh a stáří kněží na patronátě pů
sobících. Pan Etrich však zadal nyní největši faru na
patronátě, Kocléřov, mladému knězi vp. K., rodilému
Němci z Freiheitu, jenž us patronátě tom dříve ani
nepůsobil, a který bo teprv minulého roku praesens
toval jakošto kaplana trutnovského ne fara Rokytník
u Trutnova. V jednom roce tedy praesentoval p. pa
tron Etrich kněze před Gti lety vysvěceného na2 fary,
ačkoliv týž kněz na témž patronátě zásluh neměl
žádných. Naproti tomu českého kněze dp. Roseckého,
jenž k úplné apokojenosti osadníků i pana patrona
působí na patronátě přes 8 let, nechává seděti na
nejmenší a poslední faře v Žírci, kde celá farnost
čítá jen 1000 duší, Nad takovýmto jednáním p. pa
trona musí se každý pozastavovati tím více, že pan
patron uznal dp. Roseckého za može nestranného, jenž
v Žírci savedl pořádek a pokoj za poměrů rozerva

ných a jenš má ze všech uchazečů o faru kocléřov
skou nejvíce zásluh, Na závada snad nemůže mu býti
v očích pana patrona, že „slouží přísně dle rozkasů
církevních, že není liberální a že ve veřejných míst
nostech cezpívá „Wacht am Rbeln“. Nedá se apříti,
že p. patron E. nespravediivoo praeseutací pana R.
bmotně uškodil a naději na další postap mu navšdy
odňal. Píše-li „Polaban“, že p. patrou podléhal přání
osadníků, pak má pisatel zprávy z krabů duchoven
ských také věděti, že obšané kocléřovětí ústně i pí
semně žádali, aby jim za faráře ustanoven byl vp.
kaplan Fr, Hcffmann, rodilý Čech ze Studence od Ji
lemnice. Proto při tomto dvojím proudu v osadě ko
cléřovské měl pan patron při obsazování fary konati

tpravedlnvst a zadatí ji po zásluzenejzasloužilejšímu
knězi patronátnímu V. Roseckému. Dálo bediž připo
menuto, še obec Kociéřov není snad oějakým zeps
dlým sémeckým hnízdem; v obci samé jsou 2 velké

obšsí na tisíce poutníků 1 s českých osad, a celá far

tron, o věc českou tak pečlivý, odsoudil zasloužilébo
kněze českého V. Roséckého po dlouholeté uložbě ns
patronátě. Poněvadé duchovenstva děje se na soukro
mých patronátech tak Často křívda, musí se veřejně
hájiti a domábá se proto všeobecného patronátu.

Schůze absolvemtů Opočenskézimního
apodářské školy byla v Bohuslavicích 24. května 1900.
Řečnil p.E. Hofhanel, zvěrolékař « Opočna: „O koni
vojenském a hospodařském“. — A předseda absolventů
p. Fr. Krojzi z Čenky: „O vychově rolnické mládeže“,
V této krásné, křesťanským duchem provanaté před
nášce zmínil co nejdříve o výchově doma, rodičí a
bratry, potom ve škole, dříve chodili žáci v neděli
na opakovací hodiny, mládež vycházela ze škol mrav
nější než dnes. — Konečně zmínil se o odborné ho

po áteké výchově, hochu na zimních hospodářskýcholách a dívek na školách nebo karsech hospodyň
ských. Pěkně odsoudil marnivost a fintirost, právě,
že jest vždy lépe pro dívku, dá-li přednost hlabolu
svonu před výřivou hudbou. — Pan zvěrolékař na to
bájil učitele, kteřízde byli také přítomní právě: Že
dnes jest každý trochu egoieta, chceme-li, aby více
pracovali, ergo musí mít také větší lat. Ku slovu
přiblásíli se ještě dva absolventi. — Jest milo na ně
podívat. Jak se mají rádi, jak Inou ku stavu svému
svému a což hlavního jest, že vše staví na základ kře
atanství. Šťastný národ, který rá takový dorost. Do
rost, který dbá křesťaneké mravnosti je pro národ ti
síckrát větší štěstí než sebe vítěznější vojna.

Sjezd českých terelářů sv. Františka
konati se bude na Velehradě dne z. a 3. Července t. r.
ve spojení s poutí ev. Hostýnskou ve dnech 4. a 6.
téhož měsíce. Účelem sjezdu, kterým tento na ronoze
neznámý řád vystupuje na veřejnost, jest v první
řadě, aby členové shlédnouce své řady vespolek se
posílili, jiné vovzbudili a pak hlavně porokovali o
povinnostech, které nkládá jim nynější palčivá otázka
sociální, jakož i o prostředcích, kterak tento tak vý
snamný řád co nejvíce by se rozšířil.

slavujnie jabilenm Ústřední Ma
tice Školské! V měsíciprosinci tohoto roku bude
tomu 20 lat, co započala blahodárnou svou činnost
Ústřední Matice Školská, která učinila tolik dobrého
pro záchranu naší národnosti a pro vzdělání české
mládeže. Ký div, že účel, jaký si Matice vytkla, i její
působení získaly jí přízně ve všech vrstvách našeho
národa, a že všude, kdekoliv jen hlaholí jazyk český,
poblíží se na Ustř. Matici Šk. s pýchou a zadostuči
něním. Soad nižádný národ na světě mimo národ
(český) náš nemůže pocblabiti se institucí v takové
míře dobročinncu a při tom tak rozeáhlou a sorganí
sovanou, jako jest Ústřední Matice Školská. I mra
venčí pílí sbírá a střidá národ groš ke groši a ode
vzdává je do rokou Matice, ktera ukládá je na úrok
nejužitečnější, a zušlechtění a mravní a v pravdě če
ské vychování naší mládeže. A jestliže naše Matice
Školská své kořeny zapustila v srdcích veškerého lidu,
bude významné jubileum +O'eté činnosti, k němuž se
Matice chystá, slavností a evatkem celého národa; a
byť i doba byla vážná a nebylo mnobo příčiny k ra
dosti, přece jabileam matiční bude nám všem připo
mínati, že vlastní silou a bezpříkladnon obětovností
dovedli jeme uhájiti práv českých rodičů a českých
dětí. I bode jubileum matiční povzbuzením, aby tím
úsilovněji snahy Ú. M. Š byly lidem českým podpo
rovány, vždyť naše česká škola a zejména škola neb
opatrovna matiční nemá enad na šírém světě jiného
upřímnějšího přítele nad český lid. Proto také Matice
u důvěrou k tomu lidu ve dnech trudných i radost
ných vždy se obracela a obrací. — Pořádajíce tedy
letošíbo roka různé zábavy, budeme všichni pamato
vatí především na jubileum U. M. Š. a přispějme

aždý dle své možnosti Matici dárkem jubilejním.
ský lid podá letošního roku důkaz, že MaticeŠk.

jest mu stejně tak drahá a stejně milá, ba ještě mi
lejší, jako před 20 lety. Národ náš v podpoře Matico
neochabne a podá nepřátelům svéhu rozvoje jasné
avědectví, že nebojí se nižádných bojů a nižádných
obětí, aby mládež jeho ve všech zemích korany Šva
továclavské ba i mimo koranu Svatováclavskou byla
vzdělávána jazykem mateřským.

Zvěsti z východních Čech.
Z Bammy. (Udílení sv. biřmování u visitace

J. B. Milosti.) Roka363 dne 26. června, jak vypra
vuje pověst,zvolal Julián Odpadlík při své smrti:

Zvítězil jsi gallilejskýl“ Julián totiž, ač dříve byl
Křesťanem, odpadl a pak pronásledoval vyznávače
víry Kristovy nesmírně, ba usiloval o úplné jich vy
hlazení. S jakým snaha jeho setkala se výsle ek, pa
4rno ze slov: zvítězil jsi gallilejský. Na tento úryvek
s dějin, vzpomenuli zajisté přemnozí, kdož byli svěd
ky uvítání a slavného vjezdu J. B. M. Edvarda Jana
dne 27. května t. r. v Ranné a Hlinska. Ranna jest
sídlem a působištěm známého dvojctihodného pána,
pastora Šádka, hlavního spolupracovníka, či pravdivě
řečeno redaktora „Hlasů ze Siona“, v nichž v každém
čísle hází se blátem, špínou a slinou nenávistí po
katolické církvi, katolickém knéžstvu, zvláště po nej
důstojnějším biskupu králobradeckém. Poslední čísla
jsou toho nejlepším důkazem. Dvojctihodný pán, jenš
v jedné své brožuře „maličký“ se podepsal, v polu
tváře snaží se ve svém plátku dokazovati, že kato
ličtí biskupové vítati se nemají, přijíždí-li udělovati
av. svátosti a konati jakékoliv dílo apoštolské atd.
Intence pana pastora je zřejmá. Do Ranny měl přijetí
katolický biskup, a to biskup králohradecký, metla
nesnášenlivých evangelíků a proto dvojct. pán

svým ovečkám instrakci, jak by měli působiti na ka
tolíky s ními buď opříbuzněné, nebo v jich moci vé
sící, aby uvítání J. B. M. se nesúčastnili. I čekalo
dychtivě ce'é okolí a čekali jak katolíci, tak evange
líci daleko široko, jak uvítání J. M. v Ranné dopad
ne. A dopadlo velmi stkvěle, překvapilo všecky a nej=
více asi samého dvojctihodného pána. A proto. čest
ným-li mužem, musí pastor Šádek vyznati: nic ne
prospívám, „klerikalismae“ postupuje . . . . Průběh
pak, slavného dne 27. května pro farnost rannekou,
byl následující: Již v předvečer příchodu J. M. slavně
se vyzvánělo a bylo slyšeti střelbu jak v Ranné, tak
i v Holetíně, první to osadě farnosti rannské, kudy
J. M. z Hlinska do Ranny jela. V den pak sv. biř
mování vyjelo až do Hlinska za vůdcovatví neohrože
ného a abétavého p. starosty holetínského p. V. Mlád
ka st. četné banderinm vatříc J. M. Banderium čítalo
60 rolníků z celé farnosti, přepásaných Šerpami ná
rodních barev. V Hlinsku vzbudilo banderium pravou
sensaci. V průvodě banderia abírals se J. M. z Hlin=
ska do Holetína, kdež tato pokročilá, ale i nábošen
sky uvědomělá obec s nadšením uvítala svého arci
pastýře s neobyčejným jásotem a plesem přes veškerý
teror, jejž prováděli tu evangelíci a nábončí pastora
Šádka. Ae prostřed obce, před kaplí, vystavenou sna
hou a úsilím zmíněného p. starosty V. Mládka, vy
pínala se překrásná gotická brána s vyznamnými ná
pisy: „9 vírou jest fáska“ a „Bůh Ti žehnej“. Pan
Čermák může býti s dílem svým zcela spokojen; brá
na holetínská byla mu ke cti. V bráně uvítal J. M.
celé obecní zastupitelstvo s výtečným svým starostou
p. V, Mládkem v čele. Po té podala J. M. kytici a
přednesla uvítací báseň, M. Sodomkova, žákyně vHo
letíně. Jménem hasičekých spolků všech z celé farnosti
rannské, jménem spolku z Mrákotfna, Ranny, Holetína,
Pokřikova, Vojtěchova a Kladna uvítal J. M. p. Jos.
Mládek ml. velitel hasičů z Ranny. Z řeči jeho uvésti
dlužno slova: „My všickni jsme pevně přesvědčeni,
že vítajíce V. B. M., vítáme velikého Čechaa prosla
veného biskupa; víme, že V B. M. ujala se požadav
ků i práv našeho národa tenkrát, kdy s námi bylo
nejhůfe, víme, že V. M. byla první, jež sa silou lví
a vytrvalostí prýštící ee z hluboké víry a nezměrné
lásky k Bohu obhajovala poklad náš nejdražší
víru našich otců — víme, že duše předchází a obži
vaje tělo, že tedy člověk je nejprvé katolíkem a po
tom Čechem. . . .“ Řeč p. Mládku pronesená s hla
bokým přesvědčením vyvolala mohutný dojem. Od
Holetína za střelby i hudby brádelské ubírala se J.
M. provázena nesmírným zástupem věřících a tu a
tami u silnice zvědavé pohlížejících evangelíků do
Ranné. V Ranně poblíž sv. křížena prostranství okresní
silnice pnula se dovedně a významně provedenái
okrášlevá druhá uvítací brána. Nad gotickými žebry
uprostřed čněl k nebesům mohotný, chvojí i růžemi
ozdobený kříž, pod nímž vinuly se nápisy: „Pravda
vítězíl“ V kříži naše epása“. U brány v Renni oče
kávali J. M. místní duchovenstvo 8e vzácnými lo ty,
z nichž dlužno uvésti velezasloužilého a nechrož- ného
p. vikáře a notáře, lažského p. děkana J. Vlacha,
bývalého faráře rannského, dp. faráte hlineckého V.
Marka a vp. Bažanta z Vápua, školní mládež z ve
škerých škol se svým katolickým učitelstvem, obecní
zastapitelstva se svými pány stu osty: z Kladna, Voj

obecního zastupitelstva z Ranny a Pokřikova :staro
atové jsou ovangelíci!) a nesmírné množství lidí ze
širého okolí a i přemnozí evangelíci. Za hlabolu zvo
nů i střelby vjela J. M. do Rany, vyzdobené prapory
(vyjma domy evangelické) a zelení. V bráně uvítal
JM. nejprvé místní farář jménem duchovenstvo, ži
kyně IV. tř. ranneké Amálka Baršova z Vojtěchova
jménem žactva, p. řídící Jindřich Vittoch jménem sbo
rů učitelských a p. Joset Otava, rolník z Vojtěchovu
jménem katol. farníků. Za nadšení velikých zástupů,
špalírem školní mládeže, hasičských sborů a banderia
uvfrala se J. M. do farního domů, a odtud po krati
čké přestávce do chrámu Páně. Následovala mše sv.,
při níž J. M. kázati ráčila, svým všeobecné proslave
ným a poutavým způsobem 0 ducha pravly, jenž jest
v katolické církvi. Na základě sv. evangelia nedělního
poukázala J. M. jak J. Kristus ustanovením sv. Petra
za hlava církve a udělením sv. apoštolům i jich ná
stapcům sjednoceným s nástupcem av. Petra daru
neomylnosti se postaral o ducha pravdy v katolické
církvi, kdežto v církvích nekatolických marně bychom
něco podobného hledali. Mohutně a nezapor.enutelně
působil okamžik, kdy J. Milost ráčila vyličovati svůj
pobyt v katakombách v Římě r. 1888 a hrotu svaté
Cecilie, kdy podzemní tou prostorou, svědčící pro ví
ra naších otců, víra katolickou, zněla česká píseň:
„Bože před Tvou velebností“. Mezi posluchačstvem
velmi četní slzeli radostí a štěstím, že jsou katolíky.
Lidetva bylo na kázaní, jakož při celé slavnosti velmi
maoho a ač z chrámu byly odstraněny všecky lavice
přece ani polovina do chrámu se nevešla. Po mši sv.
byly modlitby za mrtvé — duše v očistci — a zkou
ška z náboženství. Dítky odpovídaly jasně, zřetelně
tak, že J. M. se zkouškou, jak sama říci ráčila, byla
úplně spokojena. Již mezi zkouškou dávala J. Milost
avou spokojenost na jevo. Otcové i matky až radostí
alzeli, jak J. M. laskavě a dítkami zacházela a jak
dítky k J. M. Inaly. Následovalo sv. biřmování. Biř
movanců bylo přes 800, počet to na farnost čítající
8000 duší, farnost nábožensky smíšenou velmi veliký.
Mezi biřmovanci bylo i mnoho starců i stařenek až
Toti i více letých, což J. M. obzvláště dojímalo. Za
ohromného vedra tak, že krůpěje potu řinuly se J.
M. a čela, ráčila přece J. M. a největší ochotou a
láskou konati dílo apoštolské. Lidé žasli, litovali J,
M. a mluvili o NÍ e největším nadšením a láskou,
když pozorovali lásku J. M. k nesmrtelným daším.
Po ev. biřmování děkovala velmi vřele a vroucně J.
M. biřmovanka, spanilomyslná slečna Anninka Mlád
kova z Holetfna, jíž adělen byl, a to zcela případně,
velmi čestný tento úkol, neboť dostála mu ku vše
obecnému uspokojení. Mnozí, kdož šlyšeli, nezapome
nou nikdy na krásná její slova:

Jak židé kdys, když vešli v zaslíbenou zem,
dnem nocí pěli Bohu zvačné chvály ples
a v lásce mnohé zalíbali řízy lem



J.me katolické oírkvo šťastné dětí
a šťastní synové, vědyt její božská tvář
tak jasně pravdu hlásá v bladů směti,
še nemožno ji sničit, shssnout její zář.

atd

Po sv biřmování odebrala se J. M. opětně v průvodu
do f>rního domu, kdež ač nesmírmě unavena, přece

laskaví se všemi rosmlouvale tak, še všickni p od
jezdu volali: „Takto tedy vypadá králobradecký bi
sku:
všelijaké plátky liberální a pokrokářeko-helvetské|“
Nadšení pro J. M. bylo všeobecné a účinné. O půl 5.
hodině opastila J. M. farnost rannekou, kdež ráčila
vsbaditi svým příchodem a svon činnosti velmi mno
ho dobrého ku zdaru katolické víry. Před odjezdem
z Ranny rosloačil se s J. M. rolník Karel Bareš,
s Vojtěchova řečí, již tato celou podáváme: Před ně
kolika málo hodinami shromáždili j-me se na tomto
místě se srdcem radostí naplněným očekévajíce svého
milovsného a nejdůstojnějšího vrcbníhoPastýře, Vaši
Biskopskou Milost. — Nyníznova sbromáždili jsme
se na témž místě, avěsk se srdcem rozbolaěným,neboť
v očích našich dříve rozradostněných leskne se nejed
nomu slza lítosti a žalu — alza rozloučená. Smatno
jest nám při loučení s Pastýřem tak znamenitým,bi
skapem p-oslaveným, Čechem výt: čným, tak že pře
mnozí až nám závidí; smutno jest nám jak pravím a
bylo by nám ještě emutněji, kayby netěšila nás my
šiénke, že V. B. M. po příkladu Ježíše Krista i jiným
farnostem slovo Boží hlásati a av. svátosti rozdíleti
se úkol životní si vyvolila a proto že nemožno aby
delší doba mezi námi pobýti ráčila a kdyby nás po
těšiio slovo Páně: Maličko a již neuzříte mne a opět
maličko, a uzříte mne, neboť doufáme, že ještě něko
likráte V. B. M v této farnosti budeme vítati a po
zdravovati. Prve však než ukončím nemohu opome
nonti, nejdůstojnější Pane, projeviti Vaši Milosti za
udělené nám dary jménem všech kolatorníků zdejších
několik skromných slov díků s prosbou, abyste je
ráčil, ačkoliv nikterak nepostačují, dobrotivě od nás

přijmouti. Žehnejž Bůh veškeréma Vašnostinu počí
nání, žehnejž Vašema namabavému a strastiplnému

Gsobení na vinici Páně, kéž eám Všemoboncí sílí

Vaši Milost v boji, jež nepřátelé vedou proti naši sv.
katol. víře a prodlouží blahodárné žití slavného bi
akapa našeho, abyste ráčil dočekati se — což i naše
ardce všech si přeje — toho nejstkvělejšího a nej
ušlechtilejšího ovoce. Za to budeme prositi vroucně
nejen Pána Boha, ale zvláště i Jeho přečistouRodič
ku, Marii Panna, sv. apoštola Petra i Jakuba, jakož
i celé nebe. Pochválen b. P. J. K.!“ B.M poděkovala
za řeč pronešenou a za jásoto, provolávání slávy od
I'da, uprostřed všech hasičských spolků, banderia
rolníků, odjížděla k Holetínu. V Holetíně, kdež ráčila
J. M. navštíviti i místní kapli, děkoval srdečně, vrouc
ně a nadšeně za práci apoštolskou pan starosta Mlá
dek. Banderiam sprovodilo J M. až do Hlinské. Ku
konci poznamenati dlužno, že velikou zásluha o ví
tání J. M. získal si boletínský pan starosta, muž v
širém okolí všeobecně vážený, rolník uvědomělý a
ststečný. Kóž Bůh odplatí panc starostovi skutek ten,
neboť jak se právě dovídáme, evangelíci na pana sta
rosta z'e se Čepejří. Nevíme, co uvítání J. M. říkal
pastor Šídek,že se však na Hyvli asi bodně rmoatil
a zubama skřípal, jest pravdě podobno. Vítězství ndp.
piskopa v Ranné bylo veliké, nesmirné, Lid s láskou

vyšel svému arcipaslýři vatříc odkopnuv štvaní a ná
jezdy muže, jenž není hoden ani k J. M. poh ánonkůneb řeménkův rozvázati. Pravda vítězí, dvojctihodný
Pane, a lež potkává se e fiaskoml

Z Kameslček u Hlinska. Dávnocče
kávání dnové slavnostoí uplynuli; nejd. pan biskap
uděliv sv. biřmování velikému počtu čekatelů, mezi
nimiž byli nejenom mužové a ženy, alei starci a sta
řenky, odejel — a lid shromážděný zůstal tu zadu
mán a ve mnohém oku perlila se alza. Tak jak nerad
propouštěl lid ze středu těch svých tichých horských
chat milého svého biskupa, tak radostně jej uvítal. Co
bylo čekání, co připrav, co radostí v duši maličkých
za nadšení v srdci dospělých. Od časného rána v 26
atopech přicházel věřící lid, aby uvítal apoštola míru,
obrance víry a hajitele práva uhněteného národa, jak
nadepsáno na slávobranách v Jeníkově a Kameničkách
a aby poznal toho bishupa, jenžsvou cestou se bera,
nehledí ani na vysokost jedněch, ani nízkoaťdruhých,
odhodlaně a statečně chrání to, co velikými činí ná
rody — víra Kristovu a jeho práva Hned na hrani
vích farnosti v obci Jeníkově, shromášděn byl veškerý
téměř věřící a zbožný lid obce té, ee svým zastupi
telstrem v čele a první nadšenými slovy tamního pana
starosty Frantička Bartůňka pozdravil svého Vrchního
pastýře a odtad ve krásném a vzorném pořádku do
rovázel jej a hudbou a velikým zástupem družic do

meniček, kdež očekávali Jeho biskupskou Milost
obecní -úřadové z Dědové, Filipova, z Kameniček, téš
starosta obce Vortové a nepřehledný zástup zbožného
lidu se avýz správcem dachovním. U slávobrany se
stoupila Jeho Milost biskapská a tu jménem všech vě
žících farnosti pozdravil Jeho Milost místní farář a

té starosta obce Kameniček p. Jos. Řebíček uvítal
nejdůstojnějšího pastýře těmito slovy: Vaše biskapská
Milosti! Připojují se k uvítání našeho duchovního

správce, dekošio starosta obce zdejší aejménem všechpřifařenců těším se, z toho, že mohu ve středu obce
naši pozdraviti apoštolského náměstka a velikého bi
skupa Čecha, jenž nedbaje bitevního křiku odpůrců
urdcem smělým a odvahou atatečnou v boj vchází,
aby chránil nejdražší náš majatek víru Kristovu, jež
základem jest spořádanérodiny, obce i státu, jakoži
druhý poklad, totiž jazyk a práva uhněteného českého
lidu. Mohu ujistiti Vaši biskupskou Milosťo věrné od
danosti všeho lidu farnosti udojší, která po drabných
letech opět dočkala se radosti vítati apoštola pokoje
uprostřed svých tichých chatek pohorských. Slibujeme
does, že povědy věrně státi budeme s biskupskou Vaší
Milostív šiku bitevním, kdekoli se bude jednati o
víra a jazyk av. Václava, který nedá zahynouti nám
ani badoucím“. Po tomto uvítání starostové pozdravil
Vrohního pastýřeupřímnými a'ovy jménem učitelstva
farnosti sdejší pan řídící Aug. Racek a po něm něž
nými slovyprojevila radost nad příchodem Jeho bi
skupské Milostidákyně Fr. Bartůňkova s Marií Z2

vřelovou s Jeníkova, podavěe v důkaz lásky a úoty

dětinné skvostné kytice. Témito projevy lásky a derdojat vcházel Vrchní pastýř náš v čistý a útulný í
chrání, aby vykonával apoštolský úřad svůj. Velebné
ticho, napjatá pozornost a slzy věřícího lidu ověděily,
jak hluboko vkořeňovala se slova pravdy hlásané,
terá dojista padala na půda dobroo; jet horský náš

lid dědicem a věrným strážcem tobo otcovského od
kasu víry Kristovy s jazyka, a dojista dědictví to do
chová; proto také nelíčenýprojev dal svámu katolico
kému smýšlení nadšeným uvítáním s tklivým louče
ním, které zakončil žák školy Kameničovské J. Obo
lecký z Ovčína krásným poděkováním a přáním, aby
na cestě živote tak často plné hloží, provázelo vrch
ního pastýře, požehnání Boží!

Z Pertoltice. Spasná myšlenka: „hospodáři
pomoziš sobě sám“ zapustila kořeny v osadách při
středním toku Sázavy; postřehliťněkteří prozíravípřá
telé lida rolnickébo, že u nás jediné ve větších mae
sách možno čeliti nynější mizerii hospodářské. Jest
třeba skupiti ve hospodářům v jediný mohatný š:k a
tak čeliti proti mnohým jeho nepřátelům jak v říši
rostlinetva, tak i v říši šivočišetva najmě i lidstva
samého. Založilť asi před dvěma roky detp. P. Václav
Šafránek, farář v Pertolticích apolu s p. J. Práškem,
statkářem ve Vlastějovicích a mnohými jinými: Be
sídku hospodářskou a Družstvo pro chov dobytka v
Posázaví. Oba tyto spolky konají úplně účel, pro který
byly založeny, důkazem toho množství členstva i ze
vzdálených osad. Nejnověji podán důkas o důležitosti
spolků těch, že občané někteří, v čele majíceo mlynáře
pana Josefa Zimmermanna na Badách, usnavše důle
žitost a blabodárné účinky spolků výše uvedených,
dojali myšlenku saložiti spolek podobný na Badách.
Myšlenka tuto uvedli ve skutek dne 20. května t. r.,
kdy sešli se u valnou schůzi ne Budách. Počet 100
mužů převyšající, počet to věra impasantní — po
soudíme-li poměry zdejší — přiložil raku svou ko sbu
dování ochranného spolku tohoto. Mezi přítomnými
nalézali so okolní páni duchovní, učitelé, úředníci ho
spodářští i lesní, jakož i mnoho občanůz blízké Zruče
s panem měšťanoetou v čele. Předsedající p. mlynář
Jos. Zimmermann zahajuje schůzi tu památnou, vítá
srdečně účastníky a adělaje slovo důet. p. P. V. Ša
fránkovi, faráři v Pertolticích. Oblíbený tento řečník
slový prostými, bez frásí a řečnických obratů vylíčil
účel a prospěch zakládání spolků hospodářských. I
drobýsřečník, p. důch. velkost. Zračekého, který si obral
za thema promlnvit o bnojivu vůbse, čestným spůsobem
úkolu svého se shostil. Oba výkony byly po zásluze
častým soublasem doprovázeny a na konec hlačným
potleskem odměněny. Když byl pánům přednášejícím
předsedající p.mlynář apřímnými slovy poděkoval vy
konán poslední bod programu totiž volba výbora.
Předsedou zvolen oklamací p. Jos. Zimmermann, mly
nář na Budách, mí-topředsedeu pan J. Kromphanzel,
lesní ve Švihově, jednatelem a pokladníkem páni uči
telé na Horce. Tak postaven základ dílu mnoboslib
nému a usd jiné potřebnému. Kóž Bůh dá, by před
stihl kladené v něho naděje! Při té příležitosti dovo
loji sobě pronésti apell ku ctěnéma občanstvu městečka
Zruče a zvlástě ku ctěnému panu měšťanostovi, ne
bylo-li by možné podobný epolek zaříditi i ve mě
stečka' Vašem?

Z Miskovie. (Úmrtí.) Dne 25. květnazeenul
tu hospodář p. Boh. Slavata v nejkrásnějším mládí.
Pochován byl za četného účastenství rolnictva na
hřbitov Vysocký. Co zvláště mile působilo a co tak

řemnohým by bylo k odporučení, jest to, že při po
hřbu svobodného tohoto muže nebylo onoho pohan
ského, místo zármutku tvrdost srdce ukazujícího
zvyku — pohřebního tance. Viděti přece, še stoupa
jící vzdělání obecné i náboženské odstraňuje přemnobé
staré nepěkné zvyky, bez nichž v leckterých obcích
pobřeb mládence aneb panny se neobejde. Zesnalému
budiš čestná pamět!

Z Polabí. Ačkolivcelý krsj náš naříkal na
veliké sucho, pro které ničeho růsti nemohlo, přece
jedné úrodě bude ae těšiti a to úrodě nových listů
místních. Pronikly poslední dobou na venek zprávy,
že na Polabí povstanou nové dva listy najednou a te
jeden v Kutné Hoře a druhý v Plaňanech. Pomalu
každé místo bude míti ne jeden ale dva tři listy.
Rolnictvo počíná se pomalu probouzeti a chápati své
pomocných prostředků. Ze Staróho Kolína přichází
zpráva, že tam pomýšlí se na praktičtějšízažitkování
hlavního produktu celéhookolí — výtečného zelí —
tím, že postavena tam bude továrna na krouhání a
nakládání zelí. Zamýšlí ji postaviti p. Brše ze Sta
rého Kolína. Škoda, že někdo v Malíně, v Hlízově neb
Sedlicích nevjme se i obchodu s nakládanými okur
kami, jimiž mnohá místa nabyla světové pověsti. Vy
platilo by se to jistěl

Z Malešova a Kutné Hory. Nemalou
senzaci budí v městečku našem a celém okolí případ,
který stal se předmětem soudního vyšetřování u c. k.
krajského soudu v Kutné Hoře. Jedná se o případ,
který vypsán byl již v Katolických Listech pražských,
rozšiřování totiž necensurované a v Berlíně tištěné
brožury o vraždě Polenské, namířené proti provede
nému procesu Kutnohorskéma a hrubě obviňající dp.
faráře Ferd. Vlčka z Nové Vai. Dne 17. května pře
kvapení byli totiž odběratelé „Národní Politiky“ a
„Pražských Novin“ úředních, kdyš v číslech ve fili
álce u žida Adolfa Vernera, obchodníka a c. k. pošt
mistra koupených nalezli brožuru tu vloženou. Ihned
dopsáno bylo do redakce „Nár. Politiky“, která v čí
sle ze dne 24. května prohlásila ústy redakce, še
brožury takové nezná a ji do čísel nevložila, coš vě
řeno ochotně, protože v žádné jiné filiálce odběratelé
do ra'ou ji nedostali. Leží tu ns snadě, kdo brošur
ku tu hrubě katolíky a zvláště kněšstvo urážející do
lista vložil, nebo vložiti kázal. Nechceme však před
bíbati soudnímu vyšetřování, které zálešitost tu za
jisté řádně osvětlí s machinacím podobným přítrá
učiní, Bylo by to smutné, aby odběratelům katolíkům
do listů konservativních a do listů i úředních vklá
dány byly brožury napadající i samý koncil Trident

i samo místodržitelství ozve se proti zneužívání svého
orgina k agitacím filosemitským, kdyš horlivě vystu
puje proti agitacím antisemitským. Neopomenepodati

© Ukončení nálešitosti této čtenářůe orým časem
spáry.

pěporka. Dnem 5. čarráa konala 00
orobodné konference6 vikariatů sačetného účasten
abrí duchovenstva. Program byltento: O škole bez
konfestiní, přednesl farářličenský, dp. Seidl. „Resumé
této otásky začlo v teato smysl: roklamorat právě
rodičů na škola a to se poaze při volbách, ale otevírat

— "přijato všeobecné mínění, ebypro vomkovbyltjed
nán bDovýnápěv, neboť tentoLe nomůžo všít, ješto
dle úsudku zaslců je neharmonický. 8 Ohledně jiš
dávno protřepávané otázky patromátní reforaje vép.
faráf a vikář coclavský p. Kaplan v ten smysl, £
souhlas a naší rosolací prejevilo v Čechách celkom
94 vikariaty, kd-žto 38 buď vůbec neodpovědělo,nebo

dalo odpověď sápornou. Mimo to proděláványjinépraktické otásky, jednak jakošto výslednice s konto
rence kostelecké jednak návrky nové obledně duchov
ní správy. «a budoucí místo a shromaždiště konfe
rence zvolen 2% blasy proti 16 Kostelec. Stanoven
program sobůze ohledně řečníků; předmět přednášek

onechán jim na dobré jejich vůli. Referát svůj kon
it musím smutnou upomínkon ua děsnou událost,

jek se odehrála právě ve chvíli, kdy jeme končili tato
plodnou schůzi. Výkřiky „hoří“ vyplašily účastníky
z farní budovy, aby brali účast na utrpení, ješ sa
sáhlo množství ubohých domkařů kyšpereckých. Za
bodinu paši konferenci stálo na 22 domků „na
novém městě“ v plameni. Bůh pomoz obobým! 18
stříkacích atrojů, mesi nimiš jmenujeme atroje míst
ního basičského ebora, sbora dobrovol. hasičů v Lu
kavci, v Orlici, v Oastí n. Orlicí, Kančický, Žambe
recký, s roje nádražní — st ly v práci, alo nesachrá
nily to, 00 krutý obsů odnášel již jako oběť. Kvitaju
jen poznámky a výkřiky místních socialních demo

ratů tím, še „klerikálové“ v Bosedě se mojí dobře a
nejdou hasit, tím, de ti „klerikálové“ byli první co

přispěli na pohořelé. Ničemný socialismus červenéarvy ovšem řeší jinak než černý; stoupenci „Červe
ného“ obcházeli kolem, a — nehesili, jen nadávali;

v tom záleší jejich činnost! Druhové vizte! A nymíobracím se ke ulům rei pablicee a vybízím je, ať
postaví hráz a okazujou při každé příležitosti, kdo
pracaje pro lid!l Viděli jate, vy mužové Shodinné
práce, jak pracovali ti odpůrcové lida „klerikálové“,
viděli jste, jak pracovali při strojích klerikální „hetá
keplňne“ (aspoň 20) ti „úhlavní strůjcove boje proti
sobeckémy socialamu?!? Tím vám kvitojeme, a pro
síme o-laskavon odpověďv kterýchkali listech chcete|
Na shledanon!!i

Z Hodkova u Zbraslavie. Přičiněním
několika uvědomělých rolníků spojených s pány uči
teli uskutečněna byla v uslynolém měsíci květnu my
šlenka, ktera bobdá přinese obcím naším nemalé vý
hody. Zalešena byla totiš záložna Reiffeisenova. Do
představenatva zvolení byli: pp. A. Král, č. 21, uta
rostou, Václ Král, náměstkem jebo, A. Hejzák, A.
Karban, Fr. Prožina, přísedícími. Pokladníkem zvolen
byl p. uč. Kar. Kudrna. Do rady dozorčí, která má
nemalou zodpovědnost vybrání pp. ř. uč. A. Zelinka
ze předsedu, Č Král, Fr. Pokorný, F. Svatoš, F. Ma
xs, Fr. Janata, J. Král, Fr. Rulič, Jak. Král za členy
dozorčí rady. Novému tomuto spolubojovníka za osvo
bození ujařmenéholidu našeho přejememnoho zdaru|
— Obyvatelstro naše těžce nese dosavádní bídné po
štovní spojení, kterým dopisy jenom ochotou panské
bo poslíčka dopravovány jsou. Spojeno s obyvatel
atvem okolních obcí usneslo se šádati o lepší epojení
poštovní a to na základě nového zákona v květnu
vydaného, kterým poštovní ředitelstvo se vybízí na
žádost obcí zřizovati pošty filiální pomocí představen
stev dotyčných obcí. Doufáme, že žádost ta nepotká
se a obtíží a že p. starosta neodloží věc tu ad akta,
ale půjde občanstvu příklademnapřed. Osoba, které
by svěřeno býti mohlo vedení pošty té, lehko ee
najde. Upozorňujeme na výhody tohoto zákona i jiné
obce našeho Posázavska,

Od Sázavy ma Dolnokrálovicku.
S radostí můžeme aděliti, že Váš list dříve u nás dosti

málo znémý v tomto roce neobyčejné slakal ta půdya oblíbenosti. Zdejší lid posnal, že v něm nalezl sa
stance, který upřímně zájmů jeho si všímá, a je ros
hroženě, bezobledu zdaž komu se líbí neb nelíbí, hájí.
Jde takó každé číslo z raky do raky. Neváháme proto

opět dnes pooloněští nějakou zprávou z našeho kraje. *Chceme pak veřejnosti předvósti několik obrázků, s
nichž patrno, že mina! dopisy naše o zdejších po
měrech byly nejen pravdivy, ale i na výsost potřebny,
aby shnilými vodami našeho kraje pohnatobylo. Tak
na př. v blízkém Hodkově u Zbraslavic několik uvě
domělých občanů, kterým sotročenost zdejšího lidu
přestababýti thostejnou, pojalo myšlénku, pro celeu
polit. obec, k níž patří též Zelivec, Krasoňovice, Ci
pine, zaříditi sáložnu Raiffoisonovu. Kdyš při usta
vující schůzi p. řečník objasňoval účel záložen těch,
musil ovšem savaditi o blahodárné působeníšidov
ských dobrodinečků našeho venkova.dotra však okol
nosti té se dotekl, povstal přítomný žid, hromář o
šĎenkýřSchols z Lipiny a s opovršlivým pohledem
místnost opustil. A hle— občané Lipinští, kteří spolu
s ním v hojném počtuachůze se súčastnili, jsko věrné
ovečky jeden sa drabým, mačkajíce čepice pod paždím,
sa pbantátou svým smiseli. Snad tím chtěli ukásati
svému velikému dobrodinci, še ho neopustí a že mu
věrní až do hrobu zůstanou. Takó s celé obce té ani
jeden sa člena se nepřihlásil. Zajisté smutný to obrá
sek zotročilosti našeho ubobého lidu. A obrázků ta
kových našlo by se hojnost, neboť vliv semitský není
snad nikde tak mocný, jako v těchto zapadlých krajích
našeho nevšímaného českou veřejností Posázavská. —
Demoralissce toboto lidu nachází v posledním čase i
šiřitele mesi některými správami hospodářských sdej
ších vrchnostenských lihovarů. Nestydí se tyto správy
lidu dávati na posilněnou vodou rozředěnýsprostý lih.
Následek toho pak je, še zmáhá se meri dělnými li
dem úžasně surovost: tak není u nás nyní sjevem

vzácným, že otec s práce se vrátivší v libovinou ke ,ohrožuje na životech-oslousvou-zodinu. Kaddou li
nucena jest“ia neb ona šena s dítkami utéci od muže.
Návsi obcí bývají dějištěm hrubých výstupů. Zpitá
čeleď posdě'do noci řve nemravné písně a oplslé vtipy



-a kdo odvášil by se kolem opilců těch, zahrnut jest
nadávkami s často i krupobitím kamenů, obroujících
bezpečnost života. A to děje se v obcích, kde dříve
největší mrav, pořádek panoval. Divíme se tomu věru,
še mužové v čelo obce postavení tak nevidomými k
těmto nešvarům se staví, a dle své povinnosti u po

řádek a slušnost nezakročí. Ovšem to nešťastné při
muřování očí k panským záležitostem. Přihmařojí se
ku všeličemno; a víme, že bude leckterýe ten předák
obecní dávati si pěvť na jedno oko, a druhé přivírati
i když jednati se bude o odbad škod hmotných, jako
nevidí těchto škod duševních. Myslíme totiž ony hmot
né škody způsobené na plodinách polních panskou
svěří. Urodě, která nepohodlnou simou bez toho ne
málo utrpěla. hrozí pohroma strašnější nad všecka mi
nalá lota. Z kašdé stráně ozývá se skřek bažantů a
s každého houští rojí se tlapy zajíců a zvěř vysoké.
Hospodářům nastane asi letos těšký boj s vrchností
o nábradu škod. Varujeme jiš předem odhadce, aby
neopovažovali se v nerovném zápase Jetodním stavěti
se proti zájmům lidovým a za různé laskavosti poru
čovati slib, če spravedlivě si počínati budon. Nezbý

"valo by nic jiného, než veřejně postaviti jednání jich
nu pranýř, po případě hledati odpomoci cestou sákona.
Tak. jako dosaváde to chodilo, déle to jíti nesmía
nepůjde. Jeme na otrášil

osada Německou Brusnici beze všebo pozváníznám
štváč, odpadlík od církve katol. posl. K. H. Wolf,
aby prý pojednal o parlamentární sitaaci. O před
nášce jeho se rozepisuje široce a dlouze „Traut. Zei
tang“ a věe dohromady není nic jiného, než přehánění
a lichocení sobě. Bylo prý přítomno1600 poslucbačů|
K smíchu! Sjelo =o z celého okolí 48 velocipedistů,
kterým víc záleželo na výletě než na přednášce, pár
praktikantů = Úpice,houf socialistů z okolí, a něco
málo zvědavých z Brasnice. Na počátku vyalovil po
těšení přítomným že přišli, vzdor prý agitaci proti
němu a varování před slým Wolfem. Jea dobře infor
mován, že by a heslem: Pryč od Říma nepochodil,
sakouel se přec do nenáviděných „hecpfaffů“ a poví
del něco, co se na dachovenstvo brusnické kór nic
nepasovalo. Myslím, že postačí, když řekneme, že celá
obec byla okrášlena — jedinou zlámanou fanglí, kte

-rou vyvěsil hostinský, kde se schůze odbývala, a sta
rosta s obecním zastupitelstvem stkvěli se — svou
nepřítomností! Příchod byl chladný, odchod ještě

chladnější.
„Vzdachoplavba ma Kolínsku“. Čeho

jsme se nedočkali enad ještě nikde, bude na Kolínska.
Mezi Bělašicemi a Lab. Týnicí bude zavedena pravi
delná doprava osob i nákladů balonem. Beže žertu.
Uražovalo se o tom mnoho za letošní zimy a na jaře.

„Zcela nemožno bylo dostati se z Ohař nebo Bělušic
do Lab. Týnice. Cesty zdejší i jindy jsou pověstny
svou neschůdností, letos však byly opravdu bezedny.
Silnice se stále vyměřuje, ale nestaví, ač obec Lab
skotýnecká jest ochotna přispěti dosti velkou částkou

„ku stavbě. Cekáme tedy na zdokonalení vzduchoplavby
a pak ji zde hned zavedeme. Páni u okresního štábu
slýchávají, jak nespravedlivě jedná s námi Vídeňská

"vláda, stále chce bráti a ničeho nedává, ale sami jed
nají podobně. Všecko jen okresnímu města a venkovu
nic. Vídeňský centralismus zavrbujete, páni a okresní
ne? Vy jate spokojeni, když máte dobré cesty kolem
Kolína — ostatní mohou se spokojiti vyměřenými sil

„nieemi, že ano? Našemu chudému venkovu jsou dobré
kosti. Jak lépe jest tomu na Bydžovsku! To pozná
každý pocestný. Bělušičtí a Ohařští jeou hodní lidé

-a jako dobrácí dosud platili a při tom si cosi jen
bračelt o botách a dobrých nohách, ale nebude-li lépe,

"na pány také jednou trhne a kočár s okresním výbo
„rem se zvrhne.

Sokol v Pražském Předměstí poří
dá dne 10. t. m. veřejné cvičení epojéné a koncertem
v sadech na Střelnici. Hudba Třehechovická osobním

-řízením kapelníka p. Jaroměřského Pořad cvičení: 1.
»Prostná s t,čemi. 2. Bradla. 3. Skok vysoký o tyči.
— Začátek koncertu o 2. hodině, začátek cvičení o 3.

ihodině. — Houpačky. — Koulení o ceny. — Pošta. —
Od 5, hod. se tančí v sále. Večer věneček. Vetap do

„zahrady: Osoba 4U b., rodina 1 K. Čistý výnos při
„padne stavebnímu fondu.

Místní odbor Národní Jednoty Se
veročeské pro Hradec Králové a okolípo

-řádá o Božím Těle 14. června o 3. hod. edpoledne
koucert ve prospěch Národního domu
"Trutnovakého v sadech na Střelnici. Na
programu jsou přednáška „O če:kém menšině v Trut
nově“, zpěvnáčíslasl. spolků Elišky a Slavjana,
střelba „ku ptáku“ a hudba holická, Vstapué 20 kr.,
rodina 50 kr. Za nepříznivého počasí bade se kon
cert konati ve dv.raně „Besedy“.

Výkaz za květem 1900.
Členové zakládající splatilidle čísel:čís.

50. 10 zl. skuteční poÓ zl.: 1. (46 zl.), 316.,
:207. 55 21, přispívající po 2 zl. 60 kr. G8.,
177 — 5 al. Dary na Adalbertinom: Místo vikariát
-ních visitačních hostin £« Opočenska 25 zl. a 10 zl.
-= 36 al, Fr. Chejnovský, farář v Senjražicích 5 zl.,
Josef Váňa, kaplan v Jaroměři 2 zl. BO kr. celkem
112 zl, 50 kr.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradcí Králové
bude

ve středudno13. června1900, o 2.hod.odpol.
“v diecásním spolkovém domě „Adslbartinu“, Jiříková tří

da č. 300- I. v Hradci Králové,

Dr.František Reyl,
jednatei.

Dr. Jan Soukup,
předteda.

(Zasláno.)
PanuA. Drahozaloví

v Hampolci.

Milerádi dosnáváme, že nový, potcký oltářns objednávku naší jednoty ct. Vaší firmou do
daný do břbitovního kostela zdejšího, úplně uspo
kojil naše očekávání. Přesnost alobu, jemnosť pro,
vedení a bohatá ozdoba jeho dochází všeobocné
pochvaly. Rovněž-i oltářní obraz Nejav. Trojice
Boží — práce to p. Jana Vysekala ml. z Kutné
Hory — zaslubuje veřejné pochvaly. — Majíce
pak též na paměti vzácnou ochotu, se kterou jste
dle našich přání provedl mnohé směny v původ
vím plánu bez zvýšení ujednané ceny, 8 radostí
doporoučíme ct. Váš závod všem, kdož by chtěli
chrámy své ozdobiti vkusnými, přesně slohovými
a při tom levnými oltáři.

Václav Vačkář,
t. č, jednatel.

Jesu Hasil,
t. č. předseda.

(Zasláno.)

Pořádek
spološnépouti na sv. Horu u Příbramivo dnech
; > 16., 17. a18. června.

V sobotu (dne 16. června): V Černilově
0 8'/,. hod. ráno měe sv, nsstoupení pouti. Dle mož
nost? sejdou se poutníci o 6:/,. hod. ráno u nových
škol v Hradci Králové, odkudž půjde ee průvodem
na nádraží. Odjezd zvláštního vlaku o 8. hod. ráno,
týž zastaví v Praskačce a Chlamci. Příjezd do Prahy
o 11. h. 25 min., půlbodinný odpočinek, načež průvod
na Smíchovské nádraží; půjde se ve čtvrstapu, v čele
av. kříž, dále děti, muži, členové spolků s odznaky,
dochovenetvo, Ženy.

Ze Smíchova odjezd o 1 hod. 50 min., příjezd
do Příbrami o 4 hod. 23 mín., načež povť na sv. Horu
v témž pořádku jako v Praze, ovítání. Řeč promluví
dp. farář z Černilova. Nato pobožnosť dle okolností.
U večer slyšení sv. zpovědi těch, kdož by ji doma
vykonati nemohli. Noční odpočinek v Příbrami v domě
spolkovém, jenž celému průvodu zvláštní dobrotivostí
dp. předsedy P. Holého propůjčen.

V neděli. Ráno o 5. hod. společnéav. při
jímání, nato mše svaté a mezí nimi kázání vp. Jos.

ynaříka; o 10. bod. súčastníme se průvodu Bošího
Těla na av. Hoře.

Odpoledne o 2. hod. dle vhodnosti: pobožnosť
k úctě N. S. O., křížové cesty, sv. růžence, kázání
vlp. Fr. Jos. Říba, o 5. hod., uctění Matičky svato
horské, její Zdrávas, požehnání a rozloučení se se sv.
Horou.

U večer o 8. hod. slavnostní schůze spolků, v
níž promlaví dva páni řečníci Příbramětí a předseda
a jednatel Jednoty Černilovaké.

V pondělí. Ráno o 4. hod. cesta na nádraží,
odjezd vlaku o 6. hod, příjezd na Smíchov a 7. hod.
37 min.

Návětěva posvátných a památných míst praž
ských: basiliky sv. Václava, milostného Jesulátka,
velechrámu sv. Víta, kdež u hrobu sv. Jana bude
obětována mše sv, návštěva Loretty, blahosl. Elekty,
chrámů na Menším Městě Pražském, av. Jana na
Karlově mostě, radnice staroměstské a památným
orlojem, uctění Rodičky Boží písní „Tisíckrát posdra
vojeme Tebe“ tamže, dále navětíví nei jiná místa
dle možnosti.

U večer o 4. hod. přibudeme na nádraží sove
rozápadní a odtud vyjedeme o 4. hod. 40 min. (Zdr
žeti se v Praze neb jeti jiným vlakem nebylo povo
leno.) Příjezd do Hradce Král. o 8. h. 11 min., načeš
cesta k domora a v Černilově dle možnosti ukončení
pouti ev požebnáním.

Poznámka. Poutníci vezměte s sebou „Oltář“
a písně Marisnské. Lístky obdržíte poštou neb dne
15, t. m. ve faře Černilovské, v nejnutnějším případě
na nádraží (v Hradci půl hodiny před odjezdem vla
ka od některého z vůdců průvodu). Lístky ztracené
nelze nahraditi aniž jiné koapiti. Ve vlaku budou 8e
pěti nábožné písně, konati modlitby. Zpěvy říditi bu
de p. Jan Vanický, řiditel kůra. Sbírky pořádati za
jakýmkoli účelem se nedovoluje. Všichni účastníci
ponti obdrží po pamětním obrázku.

Katolickýfarní úřadv Čermilově,
7. června 1900.

Vůdcové pouti:
Jan Fr. Seldi, Josef Mynařík,

farář Černilovský. kaplan Černilovský.

Frant. Jos. Říb,
koop. Opatovický.

(Zasláno.)

Na katolickém sjezdu Pražskéca vysloveno přání
sakládati podpůrné epolky mezi mašinci; v tomto
úmyslu založen byl r. 1899ola vín
generální podpůrný spolek pro Čechy, Moravu

a Slezsko,

jehož členem může se státi každý katolický křesťan
do stáří 40 let. Přijímání starších členů jest omezeno.
Členové jsou povinní buď poštovnímicheky čtvrtletně
jako příspěvek odváděti 1 korunu aneb měsíčně míst
ním sběratelům po 3% bal. za čež se vyplatí v pří
padě úmrtí člena 100—140 koran.

Že tento spolek byl potřebným a našincům ví
taným, dokazuje ta okolnost, že během jednoho roku
se zakotvil po různých místech Čech,Moravy a Slez
ska a že dnes počet členů jeho dostoupil na 2000
členů, čímž jest nejenom existence spolku zajištěna,
nýbré i jebo trvání a prosperita zaručena.

Jelikož však v zájmu členstva i věci san.é jest,
sby počet členů se stále rozmnodoval, prosí podepss=
ná správní rada veškery naše P. T. pp. příznivce a
vid. duchovenstvo, aby našince na tento spolek le
skavé připříležitosti upozorňovali a jej doporučovali.

běratelé spolku, kteří jsou honorováni, přijímá
ze všech míst zemí korunyČeské „Ústřední kancelář
Slavína na Smíchově na odporačení vid. farních úřa
dů. Tamtéš možno se hlásiti jednotlivcům za členy.

Generální zastupitelství pro Moravu svěřenojest
snu Jos. Streithoví v Drahanovicích o Olomouce,
amš veškeré nové přihlášky a dotazy členů z Mo

ravy se týkající buďtež laskavě zasílány.
V Praze, dne J. května 1900.

Správní rada „Slavína“.

(Zasláno.)

Pomozte pohořelým v Kyšperku'
Dne 5. června o poledni octnuly se šindelem

kryté domky na Novém Městě v celek jakoby slepené
v jediném, obrovském plameni. Nepřemošitelnou silou
chytal jeden po drahém, oheň přeskakoval na střechy
domů vedlejších, protějších i přes zahrady vzdálených,
slunečním vedrem vypráhlých domků. Celé mésto bylo
v hrozném nebezpečí 22 domků vyhořelo, málo který
byl pojištěn a na 60 rodin a dětmi četnými octnulo
re v bídě zoufalé. Přišli o všecko, jen šaty na sobě
zachránili, hladoví bloudí městem. Přečetnýmjiným
rodinám poškozeny nábytek a šatstvo při vynášení,
Dolní město trpí skoro každoročně povodní a nyní
taková katastrofa.

Pomoste haléřovými sbírkami chudým českým
duším témto, uby ma ohrošeném národním pomesí
byly národu a vlasti zachovány. Škoda obnáší
přes 100.000 zlatých. Novostavby a opravy domků
budou státi ovšem dvakrát tolik. Dvakrát dá, kdo
rychle dá.

Dárky přijímá městská rada v Kyšperku a
administrace Obnovy.

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 2. června 1900. 1hl.

přenice k 12:80—1890, žito k 11-10—1160, ječmena
k 800—940, ovas k 8:00—760, proso k 10:00—00*00,
vikve k 11'80—1600, hrachu k 16'00—2000, jábly k
18-00—000, krup 16:00—20:00, braroborů k 4 40—480,
jetelového semínka červeného k 000(—0'00, jetelo
véhosemínkaf(inkarnát) k 00:00—00'00, mákuk 30'00
olejky k 0:00—0-00, lněného semene k 16:00—19-20,
100 kg. žitných otrab k 13-00, pšenič. otrub k 12:09.
1 kg. másla k 2:60 —2-64, 1 kg. sádla vepřového k
1.14—1'60, tvarohu k 0-82—0-40, 1 vejce 5 h.

Konkurs.
Místní školní rada v Kuklenách zadá říze

ním ofertním buď v celku neb jednotlivě

stavby obecné školy,
jejíž stavební náklad jest rozpočten takto:

práce zednická a nádenická k 73.593-80,
„ kamenická . „ 419972,
„ tesařská. . „ 21.81092,
„ | pokrývačská „ 3026-48,
„ klempířská . „ 2.978-29,
„ troblářská ©. „ 8.06228,
» zámečnická. „ 864261,
„» natěračská „ 1.98645,
„ sklenářeká . . m 1.694028,
„ okamnářšká . „ 684000,
„ malířská ©. . „ 1.69876,
„ dlaždičeká © „ 98400,
„ asfaltování. p 86104,
„» čaloanická . . . . „| 48000,
„ | zařízení hromosvodu —„| 323*80,
„ různé. „ 29000,

Ueikový uaklad na stavbu.. k 130,006"08,
Oferty řádně kolkované buďtež nejdéle do 15.

června t. r. nadepsané místní školní radě podány,
kdež v úředních hodinách plány, rozpočty i podmínky
stavební prohlédnouti možno.

V KUKLENÁCH, dne 30. května 1900,
Fr. Chmelař,

=
Kdo pojede

doEaříže
neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si poříditi chce. ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky VÝ
tečných látek, které zvlášťk tomu
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny

Hradec Králové.
Po čas přestavby Klleperova ulice proti

chrámu Panny Harle.



Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

braběcí správa lázní ihned.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
našlou 8e již svěcené se styrzenímJeho 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,
ládobek na sv. oleje, lamp, Inceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.jb
Vyznamenán na výstavě v Hradci Kr.

r. 1894 zlatou medaili a diplomem.

Amělé>suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesně a solidně na základě dlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
so v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.né

Oltáře,sochy aj.
ve vkospém a levném provedení

odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédoutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočtyseneúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

| POOODODOLKIKDOOOCA| Vlastní výroba. “fBo
Strojm pletárna

Frant. Krouliká,
Hradec Králové.

Velké náměstí, dům p. Hutly.

Výběrtrikotového s pleteného
zboží: Jágrových košil, kalhot, pun

čoch, ponožek, rukavic, živůtků atd.

Potřeby sokolské a cyklistské.
- Tovární ceny. —

Podporujte domácíprůmysl.

SEOOKDOOGX KIXIKOOXXX

Antonín Sucharda,
. sochařa řezbář ©

|v Hové Pace (Krikenole)
. doporučnje <e ku zho.avení oltářů, LUožíchhrobů S

a veškerých potřeb amičuí církevníhoj táž zhoto
vuje sechy světců ze dřeva Iz kameňe. — Starší
práci, nměleckou cenu ici, bedlivé opravuje,

pozlacuja a polychromuje.Za výrobkz vlastní díln
ruší, Jako isa Hádnou práci při cenách nejmír

nějších. —— /Soúctod veškacou

Nejlepší prášek pro dobyisk,Z ae.
Universální task“na kůže.

BZzáčebor©ve
M Barthel 4 Co, Vídeň,X:

Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
Též velejemné

látky ne 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 cenl

Prádlo Turistky
cyklistických potřeb.

Výbavy
pro nevěsty.

kravat, límců, manžet atd.

Bohatý výběr
dámských novotinek. nejjemnějších

sepbyrů a cretonů stálobarevných.

kávových a jidelnich,
ručníků, kapesníků a t. d.

Malázkouškapřesvědčí,

Specielní obchod
klatovským prádlem.

"poyogoKyje"YSIZAE
Hradec Králové

J

ku jarní a letní saisoně

X

odporučuje

Stavební truhlářství.

= FETorová.



E
Cenníkyzdarma

x
P.T. obecenstvu.

Dovoluji si uctivě upozorniti
na svoji výrobu patentních
zabradních'i požárových ruč
ních stříkaček přenosnýchi
převozných. Jakož nově zlep
šených beriowvek, doporu
čených pro sbory basičeké
zemskon ústř. hasičskou jed
notou.Čerpadla na močův
ko, vodu ze sklepa, petrolej,
líh a různé tekotiny. Stří=
kačky na mytí lahví a piv
ních trubeb vřelou vodou.
Strojky na stáčení piva do
labví, stáčení děje se bez vy

"větrání a pěněnípiva, strojek
lze upevniti ku každému výčepnímu kohoutku,
též k malým tlakostrojkům. Pivní tlako
strojky; roury, korkovačky, ledničky, šrou
bení, kohoutky, ucpávky, jehly, načínáky, kon
trolní skla a různé pivní potřeby. Wentilace
k čistění vzdachu = místností kouřem neb

zkaženým vzduchem přeplněných.Též mám na ň

o

Ř

skladějihové lampy žárovky, které předčí
- petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané še zárukou. Berlovky zasílám na zkouěku
a na garoje útraty nehodící se vezmu zpět.
. Cenník zašlu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

XX
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Vjníní nerování,Z :
l

Vydáváme letos kalendář

; nákládem 0000 výtisků.

Dovolujeme si' učiniti zdvořilé vy
„zvání k inserování v tomto kalen

dáři. Nabízíme:
| celou stranu za 24 K
půl strany za13Kčtvrtinustranyza8E

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradoi Králové.

KXXOOOOOC XAOOCXOCX

Velké náměstí.

Křestní
listy

(ex offo)
40 kusů za 680hal.

nabisí

Biskapská knihtiskárna,

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení ae mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto el. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y
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

Antonín Můlzer.
Přece de zoo Eo oa dnu ud80Bb pR DET OU |

lgnac V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškndly, faráře re Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

í výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.
ROkuěA B k dlP O U OA E dj

W va kolo.A
Praktická viněná látka

pro pány na obleky.

Metr zl, 1.85.

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
drahů na obleky, evrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádáník nahlédnotí

ranko zašlou.

První český zasíl. závod
Ed. Doskočila

v Chocni.

Tnrmmnm?“memmýmymIT"ANANENM'

( ,
JOSEF ŠTEPAN, jj

závod pozlacovačský v Pardubicioh )
opravuje jakož i nové statí

oltáře, kazate)ny, všeho druhu sochy a veškeré do j
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro- )

vedení a v cenách velmi levných. p

ODODO0OO0

— První výroba —

KARLA ADAMGE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměři
cích a četné jiné věžové hodiny, městské jat
ky v Praze atd. odporačaje se k vyhotovení
všebo draha věžních hodin se zárukou. Pro
nemajetné obce na splátky; cena hodin levná,

jakost výborná.

OOOOOGOOCOOOC
900000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothickém a renatssančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány u rospočty shotovuji edarma.
em Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

OOODOOOOOOGOOCO
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A> Prvníčeskáfi
"specielněna americká cottagoová harmonia zaří:

zoná továrna

Rud. Pajkr « spol.,
v Hradci Králové,

toho druhu v Rakousku-Uhersku jediná.

Tatáž nabízí též harmonia sou
stavy evropské. Brilliantní ton
vylouděný důmyslnou konstrukce
americké soustavy 8e doporučují
sám. Daleko levnější než-lí im
portovaný americký tovar. —

Sklad ve Vídni IX Har
moniegasse 8.

Cena od 60 zl. výše. — N
splátky od 4 zlatých. — Záruk

E. © pětiletá. —Ilustrované cenník
v franko a zdarma.

| | Pedálová harmonla
obou soustav v každé velikosti v přesných rozměreci

varhan, pro kostel, školu, i ku cvičení.

Ochrannástánka: Kotva, TST

LINIMENT.CAPSIČÍ ČOMP*
z Richtrovy lekárny v Praze, )

uznává se za výborné, bolesti utišu- ©

: Jci natirání; jest na skladě ve všechékárnách za 40 kr., 70 kr.a l sl.

Všeobecně oblíbený tento )
ddomácí prostředek

žádej vždy jen v původních láhvích 8 )
vaší ochrannou známkou „kotvoa“,
z Richtrovy lékárny. Buď opatrný a«
přijmi jeu láhve 8 touto ochrannou)
známkou za původní připravku. 1

Le ichÍrova lékárna „U zlotého Iva“ v Praze,
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Slavnostní, svatební
k největší spokojenosti,

Karel Kotrbelec,
farář Pouchovský.

a obstarává—a příležitostné hostiny upravuje licbotivémuve kteréžto příčině těší se hojnému,

Václav Vaoek, majitel.

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Umělecký ústav

malin1a Skl

Ludvík Knepr
w Hradoi Králové, [Malé náměstí č. 117

vedle záložny.

pro

s kupeckým
krámem

B. ŠKARDA
prodá s celým za

Tkrát prvními cenami' vyzna
menán.

Conníky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

zdarma.

BRNO. řízenímpan

oknachrámová Vilém Gerha

kžšáho she “ provedení v Rosicích.
se saručenímp ce nsjmo- P. p. Všestary.
dernějším požadavkům vy

horajteh 9 Cena 5.200 zl.
Polovina k čekání,

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Ublumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisíce sazenic
vzásobě. Levnéceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonelé jakosti.
Rozpočty sdarma.

JAN KALIS

% ětiny
všech drahů do zahrad i do pokojů v cenách nej
míračiších a nejlepší jakosti v zahradnickém závodě

Jana Vognara
v Pouchově u Hradce Králové.

Obsluha správná a rychlá.
Cennik na laskavé požádání zdarma a franko.

truhlářské
na nábytek přijme

Jog, Matějšek, Slezské Předměslí,

V

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žiněnky.Záclony.zrát
E. KEIST,

nový křesťanský závod zboží modního,ního, snkenea krejčovských potřeb

v Kutné Hoře na náměstí
dovoluje si co nejuctivěji oznámiti, že svůj v li
stopadu zavedený obchod značně rozšířil a no
vými druhy (zvláště konfekcí dámskou)

* doplnil a má v přehojném výběru na skladě
následující zboží:

Dámské modní
látky.

Sukna a struksy.
Zboží tricotové.

Veškeré

krejčovské potřeby
krajky, stahy, ozdobné
borty a šňůry, podšívky,

nité a j

Luěnéa bavlněné Kobercedektatky.
zboží bílé a barsvné. běhouny,velkéké pod stál
Bavlnu a hedvábí a předložky.
k pletení a k vyšívání, Pokrývky prošívané,

flanelové, garnitury

od rovně a ipostelní.a šály hedváb
Kapesniky všeho druhu. né k něné a bavlněné.

Nové zavedeno; Dámskou konfekci (jarní kabátky, kostkované i hladké lím
ce aj. Pánské prádlo bílé| barerné. Kravaty

pánské idámské. Zástěry velké a dětské, blazy
košílové, spodní sukně atd.

Nejsolidnější obsluha. | Nejlevnější ceny.
BW
i- Právě vyšlo A

„Časových Uvah“ čis. Ď.

Primát a neomylnost
"eg ima>“

od Jiřího Sahuly.
Cena 8 h. Stran 36.

Výborné toto dílko bude uvítáno jistě ve smí
šených osadách.

Objednávky vyřizuje obratem
) py Adminletrace.

„SIMPLE“
patent Kaninský Č Knypl.

Nejnovější praktická křesla v pohovky
přeměnitelná.

Hodí se výtečně pro hotely, letní byty,
lázně a nemocnice.

Výhradní výrobu obstarává první králové
: hradecká továrna nábytku

|

|

Ladislav Knypl
v Hradoi Králové.

a Prospektyna požádánízdarma.“jiij
Hradci Králové.
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Slunce světa.
Tak nazývali bídní pochlebníci protestant

skou „panenskoa“ anglickou královnu Alžbětu,
ukratnou mučitelku katolíků. Ale nazývali ji
tak jen tak dlouho, dokud to vynášelo peníze
a úřady. Ale když „slunce světa“ zhášelo, když
se blíži) konec života této ukrutnice, tu to
bylo všecko jinak. Dějiny o tom vypravují za
Jímavé věci, z nichž některé zde podáváme.
Vidělať svýma očima, jak „nejvěrnější“ její
čekají na její zhasnutí, jak touží, aby smrtí
její nastal konec její tyranské vlády. Zádum
čivost, úzkost a tíseň zmahaly se v duší její.
Když se podívala do zrcadla, padala sama nad
sebou do mdlob. Nepomáhala již žádná hlinka
ani prášek, jimiž si mazala tváře. A čím byla
starší, tím více byla popudlivější a divnější.
Sužovala lidi u dvora, že uměli povídati o mod
řinách a krví zalítých ranách, kterých atržili
u milostivé královny. Plivnouti ve vzteku do
tváře sebe urozenějšímu pánu, nebylo a ní nic
neobyčejného. Sama v sobě rozervána nemlu=
vila kolikráte celé dni; každé hnutí ji rozči
lovalo; hrůza a strach obkličovaly ji. Lid si
ji zošklivil a ukazoval to. Vyjela=li si ven, po
zorovala, že se jí vyhýbají, aby ji nemuseli
pozdraviti. Nejednou zvolala: Už mne nikdo
nemiluje, ale nenávidí mne všecko. Francouz
skému vyslanci se svěřila, že ji mrzí život.
Konečně 10. března 1603 padla do mdlob a
ostala několik hodin jako mrtva. Zpamatovavši
se dala se položiti na zem, bála se, že na loži
zemře. Zemříti nechtěla; věděla proč. Na pol
štářích sedíc deset dní nepřipostila žádného
lékaře k sobě, ale prst majíc v ústech, oči
vyjevené a k zemi sklopené přemýšlela —
snad — o té „opravě náboženství“, kterou
mučidly, krví a Šibenicemi a vytrhováním srdcí
z těl katolíků provedla, vzpomínala — snad
na svůj „panenský“ život. Ale nebylo nikobo,
kdo by se byl odvážil říci jí pravdu. I v po
sledních hodinách dostavil se k ní nesvědo
mitý pochlebník, protestantský „arcibiskup“
kauterbarský. Nového náboženství hlasatel ten,
dodával jí důvěry tím, že provedla veliké dílo
reformace (obnovy) náboženství, a více podob
ných Jichotivých slov pronášel. Ale ona ani
očí k této své stvůře nepozvedla a zapověděla
si takovéhle mluvení. — Tak ji připravilo na
smrt její opravené náboženstvíl A po této pře
podivné přípravě zemřela konečně nešťastná
Alžběta 24. března 1603. Nikdo ji neoplakával;
království si oddechlo a pookřálo, když zhaslo
to bývalé slonce světa.

Pončný to kousek dějin! Nejšlechetnější
Angličané nynější — po třech stech letech —
študují nyní horlivě dějiny své vlasti a původ
protestantismu tamního. A to bývalé „slunce
světa“ vede je k tomu pravému, k církvi ka
tolická, V zástupech vystupují z oírkue Alšbě
tiny a json mezi nimi i kazatelové. Ovšem ne
jsou to lidé podobní bídným pochlebníkům
16. a 17. století. Nenese jim to ani peníze ani
stkvělé úřady.

A na jedno ještě poučení z tohoto dějin
ného obrázku nezapomeňme. Porovnejme ono
ho „arcibiskupa“ protestantsko-anglikánského,
— jenž pochlebniotvím i na smrt připravoval

svou královnu — n.p. s katolickým biskupemAmbrožem, který císaři Theodorovi — krví
poddaných potřísněnému — do chrámu jdou
címu v cestu kročil a v řady kajicníků jej od
kázal. Vidíme z toho, kam se to přivede se
„státním“ náboženstvím, a jaké „stát“ si přeje
biskupy. Jen katolická církev — od státu v
poručnictví nebraná, ve svém působení volná
—, Jest s to vystoupiti proti velikým tohoto
světa s potřebnou důrazností. A to jest právě
to, co myslícímu nepředpojatému člověku úcta
k ní vynucuje.

To jest ale taky právě to, co se v uěkte

ných státech lidem moc světskou v rakou drcím nelíbí. Mají raději buď mlčící anebo po
chlebující. Mluvící Ambrože — jinak sebe

o ánájší — vykřikují za protivníky mocisvětské.

V Hradci Králové, dne 15. června 1900.

Co n. p. stropili Maďaři s biskapem Stross=

nů! Hájení práv vykřičeli za neloyalitu.
Tak to bylo, jest a bude. Ale ta nepravá

slunce světa hasuou, Slunce pak spravedlnosti
svítiti bude i budoucně.

A tím se může těšiti i nyní opět národ
náš ve svém utrpení. Co těch všelijakých
sluncí vídeňských už pohaslo, a my jeme tu
ještě. Jen to jest žádoucno, aby národ náš tím
upřímněji Inaul k tomu pravéma Slaoci světa.

Polští poslanci opustili nyní český národ.
Bojím se, že to Polákům neprospěje. Osudy
národů řídí Nejvyáší. Poláci sami cbybují uti
skováním Rasinů a vzdalují se tudíž ve své
politice od Slunce Spravedlnosti. Obávám se,
že to bez trestu nezůstane.

Proto tím více naděje mám, že Čechům
zaavitne slunko lepších časů. Neboť do našeho
národního programu vzato jest i od liberální
strany: Neublížiti Němcům čili křesťanský pří
kaz: Co nechceš, aby ti jiní činili, ani ty ne
čiň jim, Setrvejme tedy i na dále při Slunci
spravedlnosti a Bůh nás neopustí.

K situaci.
„Dnem napálených“ nazvala „Nene Freie

Presse“ nešťastný den narození a smrtí nové
většiny. Liberální Němci se nenadáli, že česká
obstrukce zahraje v pátek tak důkladně, že
z toho dostane Kórber strach a pošle říšskou
radu i se slavnou obstrakcí horem pádem do
mů. Německé strany. které tak obratně napá
Jily Jaworského, Ebenhocha, Kathreina a
Fuchsa a pošinuly je do popředí, tváří se sladce
a kysele. Jaworski je dnes nejvíce nenávidě
ným mužem mezi Poláky. Přítel Čechů br.
Dzieduszycki a rytíř Kozlovski a všichni Po
láci už na zkrachovaného Rattowského učinili
Jaworskému prudké výčitky, že se odvážil příliš
daleko v levo a že připravil Poláky o všechen
kredit a respekt. Také Tyrolák Dr. Kathrein
a Hornorakušák Dr. Ebenhoch hráli smutnou
úlohu Kašpárka a chytrý Dipaulí jim pravil,
že 8 nimi nehraje, že nemusí při každé jejich
hlouposti býti. Také štyrští klerikálové činí
rakouským a tirolským svým přátelům ostré
výčitky, že se přenáhlili. Ebenhoch je svým
„úspěchem“ tak perplex, že jindy rozvážný
tento muž chce nyní němčinu prohlásit za
státní řeč, ačkoliv to dříve považoval za ne
možné a nemoudré. Páni bratři z nové majo

mů se tedy mezi sebou meloua činí si výčitky na vzájem. Inu, poslední pátek byl
„in Tag der Gefoppten,“ jediný to úspěch
majority jednodenní,

Česká obstrakce měla v pátek úspěch
rozhodný, neboť provedla důkaz, že kamkoli
padne obstrukce na vážky, tam se skloní oka
mžité vítězství. Nevíme, budou-li tím rozhodu
jící činitelé ve Vídni poučeni. Zabráněním
dalšímu vykonávání obstrukce cktěla patrně
vláda předejíti „chystaným výtržnostem ve
Vídni, které mobly míti krvavou ozvěnu v
Čechách, na Moravě a ve všech zemích ra
kouských.

kamžitý úspěch tedy máme. Co však
bude následovati? To dnes neví určitě nikdo.
My pokládáme zatím manifestace v Kolíně i
Přelouči za předčasné. Ten vyhrál, kdo se směje
naposled.

Zpráva, že dnešní poradypředáků levice
súčastní se též všichni účastníci česko-ně
meckých konferencí, zdá se nasvědčovati tomu,
že vláda Kórbrova se chce znova pokusit, o
dohodnutí se Čechů s Němci. To by vedlo
ovšem nejjistějik odstraněníobstrakce; budou
však Němci nyní povolnějšía svolí aspoň teď
k předchozímu odvoláníKindingrových naří
zení? To dnes těžko říci.

Mluví se o částečné ministerské krísi a
o odstoupení Dra. Pientaka, Rezka a Hartla.
To by značilo, že urputný SpensBoden
má vrch.

Tomu by také nasvědčovala zpráva Crasu.

.- .e

dnseriy se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. VL Ročník.

Dle inspirované prý z krabů úředních
zprávy krakovského orgánů Stančiků vymůže
si prý vláda jazykový zákon a změnu jedna
cího řádu na říšské radě paragrafem čtrnáctým.
Pak tím bude obstrukce znemožněna a říšská
rada prý se potom opět svolá; teprve pak, když
by se říšská rada neukázala opět k práci
schopnou, bude prý rozpuštěna a nová svolá
na základě nově oktrojovaného vo
lebního řádu.

Zpráva tato zní z části pravdě podobně, ale
že by císař volební řád chtěl snad ve prospěch
Němců okrojovat, tomu nevěříme.

Současně s touto zprávou přichází zvěst,
že předseda uherského ministerstva Koloman
Szell přijol do Vídně. Jedná se patrně o vážné
věci. Uherské časopisy horoji již pro myšlenku,
aby společné delegace přestaly, pak-li Rakousko
nebude mocí pro příští rok zvoliti delegaci.
Společní říští ministři prý by potom hájili
společný říšský rozpočet přímo před uherským
sněmem.

Na každý pád musíme se my Čechové
připraviti na možnosť shody, avšak také na
ty nejhorší věci. A tu se jedná o provedení
mohutné národní organisace, o spojení a slou
čení všech sil národa. Každé tříštění by nás
v tomto okamžiku seslabovalo. Z toho důvodu
musíme vyhledávati, co české strany spojuje
a nikoli, co by strany a jednotlivé stavy od
puzovalo a roztrpčovalo.

Rolnictvo a dělnictvo.
(Z krabů rolnických).

Vynikající jeden národní hospodář pravil: rol
nictvo bude buďkonservativní nebo vůbec
nebude! Žádný stav není tak vázán na půdu a svó
okolí, jako rolnický. Rolník má jen jednu žeň do roka,
a ne jako obchodník neb Živnostník snad mnohoná
sobnou, od počasí a jinak vůbec nezávislou. Až dosud
bojoval rolník se špatným počasím, 8 potlačujícím jej
kapitalismem a teď mu štve liberální kapitalism na
krk nového odpůrce — dělníka, Říká se, Že na ven
kově ještě žádný hlady nenmřel, jak se to děje ve
větších městech a středech obchodních a průmyslových.
Rolník, dokud měl, vždy rád ze svého s nazným ea
o sousto rozdělil, dal ma na úvěr potraviny, až mu
nastanou lepší časy a bude si moci dluh obdělati. Se
dřeli továrník neb velkoměšťan dělníka, tedy až je k
práci neschopen, pak jej propustí z práce a tento při
padne za obtíž příslušné obci, v které málo neb nic ne
pracoral, a které snad ani nezná. Rolník by proto
zasluhoval právě od těch, kdož ho v životě nejvíce
potřebují, trochu lepšího uznání, Dělník hosp. by pro
spíval jistě lépe, kdyby šel ruku v ruce s rolníkem; lépe
by učinil, kdyby od něho bral přímo svá potřeby:
mléko, vejce, vařivo, mouku. a obilí, nob chleba, než-li
když je kupuje od překapníků. Aby však lepší shoda
mezi rolníkem a dělným venkorským lidem nenastala,
o to se přičiňují různí štváči, obřezaní i neobřszaní
handlíři a překupníci i ti, kdož jim dělají náhončí,

Bylo mi nápadno, proč se mezi naším lidem o bra
decké „Os. 1“ ujal všeobecně název „osvěta židů“.
O tom „proč“ —přesvědčil jsem ae v Hradci Králové
na vlastní oči a uši. Redaktor „Oa. 1.“ seděl v Grand
hotelu mezi židy, kteří s ním mluvili velice důvěrně. Pta-li
se ho, zda-li odebírá „Osvětu židů“ ten neb onen jejích
známý, a když slyšeli, že nikoli, hned mu udali jeho
adresau, pravili, aby jim číslo zaslal a odvolal se na
jejich odporučení a sami elibovali co nejúčinnější pod
poru a agitaci. Ničkom již chápu, proč „Osvěta židů“
nikdy nezarejpne do židovského náboženství, obřadu,
rabína, proč nikdy nevystoupí ani proti židovským
lichvářům ani ke křesťanskému dělnictva nesprave
dlivým továrníkům, proč nikdy nevytýkala, že židov
ští obchodníci špatné a přeleželé zboží prodávají kře
sťanským odběratelům s výdělkem stoj více procent, že
židovští handlíři obilím a debytkem tvoří proti kře
sťanským českým rolníkům úmiuvy a kartely na trzích,
aby je donutili prodávati jim své věci se ztrátou a
pod cenou. Křesťanským dělníkům tupí „Osvěta židů“
jejich dobrý český mrav a katolickou víra, dobře vě
douc, že lid bez víry v Boha, ztrácí mravní oporu,
zanedbává své povinnosti a stává ae otrokem avých
chtíčů a židovských dobrodinečků. Za to pnstila se
Osvěta židů bned do hostinských, když za příčinou
zvýšené režie, mzdy, cen potravin a nápojů zvýšili o
půl nového pivo a když rolníci zdražili mléko, aby
nemasili chovati svůj dobytek ae ztrátou a přišli aspoň
k svému živobytí za všecko to dření mozolné. Dnes
i venkovským dělníkům smrdí již rolník hnojem a dívce
páchne chlév a kravské vemeno, do služeb k rolnfíkovi



nechce jít a většina žen malorolníků, nechce-li nechatl
krávy nepodojené, musí dojiti sama, ač s vařením a
uklizením v domácnosti a dlemožnosti a Časui prací
v poli má práce na sbyt. Hospodyné má práci ko
růpění do noci, nesmí sí řící: já buda pracovat 8, 9
neb 10 bodin, ona musí kdyžtřeba i 14 hodinse dřít
a v noci ještě třeba děti ošetřovat. Dělník žádá za
víze práci mzdu a rolník, jeho žena a děti toho žÁdati
nesmí? Proč „O. 8.“ se nezastane rolníků proti ne

©svědomitým dělníkům a čeledínům, kteří v zimé, když
mají bída, mzdu ma penězích a v potravinách předem
si od rolníků vybéřou a pak v Čas potřeby do alí
bené prácenejdou? Proč „Osvěta šidů“ nepíše proti
nesvědomité čeledi, která se do jara nechá u rolníka
téměř zdarma živit a béře plat stejný ač v té době
nepracuje, uteče však za služby, když práce nastane ?
Proti rolníkům na Rychnovskaa Zamberecku,kteřínejsoa
pro falešné vzdělání socialistů a štvanice některých
radikálních učitelů, psala, že prý přivrženci p. okree.
starosty Kučsry z Lupenice proti tém, kteří čtou (Čer.
vánky, Rašple, Osvěty židů a Právo lida) nadává se
socialistů u Bůh ví jak. Pan Kučera prý při vpádu
vambereckých červenáčů postavil se u vrat © puškou
a jeho syn s nějakým obuškem; p. Kučera prý neroz
vážně vystřelil, syn jeho prýtloukl do lidu obuškem.
To prý lid podráždilo,takže se vchl na statek, mla
dého Kučera zranil krvavě do uchs, do lebky a do
nosu. Lidé z okolních vesnic prý se sbíhali s rolníci
puškami ozbrojení, jali prý se do lidu s-říleti, a pro
následovali dělníky do polí. V zápasu prý byla jed
noma rolníka poška odňata, nabitá jáhlemi —
tot prý důkazsm, že byla předem uchystána k stří
lení do lidu, neboť zajíci se prý jáhlemi nestřílejí.
Kučera prý vůbec byl původcem zdražení mléka s
některými rolníky. Ž této zprávy Osvěty židů viděti
na slunce jasněji úmysl Osvéty lidu, poštvati socia
listy a dělníky vůbec proti rolníkům. Také v nasle
dujícím čísle v dopisu z Rychnova štvou „svobodo
myslní osvětáři“ proti rolnictvu a tvrdí, že veřejné
mínsní se přidalo úplně na stranu dělnictva, poněvadě
rolnictvo tato krvavou srážku v Lupenici samo zavi
nilo a rolnictvo prý dělníky přepadlo. „Osvěta lida“
Me a štve, jak tiskne. Kdo pak táhl na rolníky do
Lupenice? Dělníciz Vamberka nsbo lapeničtí rolníci
táhli snad na dělníky d3 Vamberka? Obecní zastu
pitelstvo v Lopenici dosvědčuje, še povyhlášce pana
Chaloupky o zjražení mléka byl p. T.Kučera neprá
vem ve Vamberka jako průvodce zdražení označován,
že věak ve Vamberku pronášeli proti němu tovární
dělníci výhrůžky, že ve své schůzi v Podřezově řeč
níci i účastníci traktírovali rolníky nadávkami a vy
hrůžkami nejhrabšího zrna a že tam přítomného Jo
sefa Čížinskéhoz Lupenice napadli, stůl se sklenicemi
a pivem převchli a za nejsprostších nadávek jej z ho
stiace vyhnali. Dělnice chtěly, by bo oknem vyhodili,
že jej roztrhají. Dne 2%. května svolali dělníci večer
u 8. Jana schůzi a po 9. hodině večer táhli k Lu
penici. V Zářečí provolali hanbu „chrapounům a hřbo
tům“, v Lupenici počali házeta lidi zranili kamením,jed
notlivcům nadávali a vyhrožovali zabitím. „Kučera a
Dvořáka dnes masíme zabít, Kučera vykucháme“ a jiné
aprosté a necadné nadávky řvali a šli ke statku p.

učery. Tam uvnitř lidí tlačili vrata, aby zástup ne:
mohl do vnitř. Ten, ale začal vrata, okna a břidli
covou střechu bombardovat kameuy a roztloukal vše.
Ta začal p. Kučera volati pomoc a tu ozvali se hlasy,
ať se zvoní na poplach. Přinesena také puška a z té
vystřeleno pod okny Kačerovými do vzduchu. Ta při
běhli divadelní ochotníci ze zkoušky na pomoc, ale
dav je přivítal deštěm kamenů a několik lidí bylo
zraněno. Zpráva o pušce nabité jáhlemi je lživa. Tak
vypadala tu tichá demonstrace „Osvěty židů“. Také
p. Kučera vůči dopisovateli z Vamberka praví, že ne
byl nikdy s dělnictvem ve sporu a še dal jen potrestat
několik přistižených při krádeži zeleniny; s dělníky
že nejednal nikdy nešetrně a že lživé o něm rostru
Šované zprávy mají pouze za účel proti němu dělníky

propad Rovněž jeho žena neměla s celou věcí cočlat. Tak vypadají ty pravdy „Osvěty židů“. Jako
prostý rolník se tužau: máme my venkované takový
otravný a prolbaný Časopis jako je „Osvěta lidu“ v
našich besedách a hostincích veřejně trpět a tak do
pouštět, aby štval dělníky proti nám a připravoval je
o poslední zbytek mravnosti a smysl pro čest, veřejné
blaho a pořádek? Kam to dopracujeme, nechámeli
náš venkovský lid otravovat a štvát dále? Vždyť již
dnes nemůže najiti roiník pořádného čeledína a dělníka.
Každý se chce s ním jen dělit a rolník, aby se svou
rodinou se udřel. Dnes dopracovali jsme to jiš tak
daleko s tou přehnanou srobodomyslností, še každý
myslí, že m1 právo na rolníku štípat dříví, dělit ee
s ním o mozoly jeho práce ber namahání s v noci
v jeho statku s -rodinou jej přepadnout a dle libosti
ma natlouct. Dnes, aby rolnictvo pomalu v noci místo
odpočinku utvořilo ve vsi brannou hotovosta chránilo
svůj statek a rodinu před přepadnatím. Čimá rolník
každému nastaviti svůj hřbet a snášet vše trpělivě?

Tak rolnictvo je nekleslo a samochtíc neklesne vporobu, ale adraží se naopak k ochraně i obraně
proti všem živlům podrratným!

Politický přehled,
Poslední obstrukční koncert. V pí

tek dopoledne konala se u předsedy ministerstva
konference, do které se dostavili za něm. liberály
dr. Funke, Gross, Pergeit a Schůcker; za něm.
lidovce: Prade, Hochenburger, Kaiser, Hoffmann
a Chiari; za něm. velkostatek: Stůrgkh, Grab
mayer, Baernreither a Schwegel; za antisemity:
Lueger a Liechtenstein; za Poláky: Jaworski a
Dzieduszycki; za katolickou stranu lidovou Kath
rein; za klub středu Treuinfels; za Italy Malfatti;
za Rumuny Vassilko, — Konterence trvala cž do
1. hod. Zahájil ji dr. Kórber, Jihoslované podali
protest, že nebyli pozváni ke konferenci, poněvadž
se čítají též ke stranám, jež chtějí pracovati. Po
delším rokování bylo usneseno: 1. obstrukci po
tírati; 2. že kluby, které jsou na konferenci, bu

dou vždy dostatečně svým počtem přítomný ve
sněmovné; 3. že rozhodné se přičiní, aby proža
timní rozpočet byl projednán, Zvoleno pak 1očlen
né komité, jež mělo ustanoviti další taktický po
stup. Zistupci levice vyslovili se proti všem pro
středkům, neodpovídajícím jednacímu řádu. Dru.
Stránskému, který přišel Jaworskému oznímit, že
Čechové setrvají v obstrukci, jinak že však trvají
ve svazku pravice, odpověděl »jménem pravice«
rytíř Jaworski bezohledně, že považuje Čechy za
vystouplé a že pravice přestela trvatí. Čechové
věděli, že nová většina, pozůstávající z německých
liberálních stran, Italů, Rumunů, Poláků, antise
mitů a většiny alpských Němců chce českou ob
strukci udolat a že Čechové mohou počítat v ně
kterých věcech na Jihoslovany, Rusíny, opositní
Poláky, část něm. klerikálů a českou konserva
tivní šlechtu Ve večerní schůzi říšské rady bylo
tedy veliké nspjetí, jsk bude česká obstrukce svou
čiánost stupňovati a jak proti ní nová většina na
stoupí. Zasedání zahájeno o 1. hod, odpolední a
do6. hodiny projednány petice a pilné návrhy ©
otázce poskytnutí pomoci obcím stíženým živel
ními a jinými pohromami. Tu navrbl tirolský
poslanec dr. Zallinger, sby se projednala před
loba o změně 6$ 59. a 60. živnostenského řádu.
Čechové a všecky strany věděli bned, že předloha
tato se má rychle vyříditi a že se má pak jednati
o rozpočtu. Česká obstrukce musila tento plán
stůj co stůj zmařiti, Znamenal návrhZallingrův
jednak porušení saěmovního jednacího řádu, jed
nak porežení Čechů. Čeští pvslanci v Čele s pa
aem Březnovským, Sokolem, Doležalem, Ratajem,
Grégrem, Formánkem, Masrálkou atd. počali proto
dělati pekelný rámus. Tloukli pulty, prkny, držát
ky od novin, balíky knih; jiní poslanci běželi za
tím do kuchyně sněmovní restaurace“vzali tam
plechové hrace, talíře, plácačky, polínka dříví,
smeták; poslanci ředitel Sehnal, Pospíšil a Lebloch
běželi zatím do okolních krámů, nakoupili tam
Činelly, tam tam, řehtačky, (frkačky, varbánky,
trubky, počaly tím tlouci, koncertovati a vůbec
dělali od 6 hodin večer do čtvrt na jednu s půl
nocí pekelný rámus. Aby se obstrukce neunavila,
pracovala v partách po 6—18 afužích, které řídil
poslanec Maštálka, (Celou řadu židlí, lavic a
pultů rozbili, nervosol a staří poslanci nemohou
ce ten lomoz snésti, prchli ze sněmovny. Jiní se
děli tiše. Dr. Lueger šel mezi České poslance, a
díval se, jak neunavně koncertovali. Rataj a Grégr
na př. vydrželi tlouci 4 hodiny. To dopálilo jiho
českého Němce, jinak klidného Kletzenbaura, který
se vrhl na lomnického poslance Doležala, jemuž
chtěl vyrvati obstrukční nástroj. Slovo dalo slovo,
facka facku a hrozilo po půlnoci vypuknutí ve
sněmovně krveprolití. Pater Stojan v tom oka
mžiku se modlil za odvrácení neštěstí. Princ Be
dřich Schwarzenberg běžel na Kórbra, ahy uz8
vřel schůzi a zabránil krveprolití, Hrozilot totiž
nebezpečí, že obecenstvo z divadla a z hostinců
bude Bielohlawkem a Wolfiany do sněmovny vo
láno a kdyby pak tekla krev poslanců, že by tekla
asi ve všech zemích krev českých 1 německých
minorit. Kčrber českou obstrukcí poděšen, dva
krát byl u císaře v Schěnbrunné, který již spal.
Dal ho tedy zbudit a ne jeho rozkaz pak o půl
jedné v noci prohlásil říšskou radu za uzavřenou.
V sobotu za kuropění odebrali se poslanci do
svých postelí. Česká obstrukce zatím se dodělala
úspěchu, sotva slepená většina si leží teď ve vla
sích, vyčíta si navzájem slabost, nedůslednost a
nestatečnost. S tím můžeme býti zatím spokojeni,
Co se však stane dále?

Nevá pravice. Ještě v sobotu sešli se k
poradě zástupcové českého velkostatku, Jihoslova
nů a katolického centra, eby se uradili o nové
organisaci těchto tří klubů, jež by se podobala
starému klubu Hohenwartovu. Za český velkosta
tek přítomni byli hr. Palffy, princ Schwarzenberg
a bar. Parish; za Jihoslovany: Povše, Vukovič a
Vacbnianin; za centrum Haugwitz a Treuinfels.
Usneseno bylo utvořiti nové sdružení, které by
sice na obstrukci podílu nebralo, sle stálo by s
českými poslanci v přátelských stycích. Předsedou
schůze byl hr, Palffy, který ihned vyrozuměl dra.
Stránského o utvoření této nové unie, jež zůstane
s Čechy ve shodě, Čítá 58 poslanců a bodlá brá
niti zásady autonomní a rovnoprávnosti. S Čechy
bude čítati 118 a s oposičními Poláky atd. asi
130 poslanců.

Předsedové německých stram budou
konati v pátek pod předsednictvím hraběte Oswalda
Tbuna společnou poradu ve Vídni. Kórber jednal
8. Oswaldem Thunem, Chlumeckým a princem
Liechtensteinem, Němčina prý bude oktroyována
za prostředkovací řeč a nové volby do říšské rady
prý budou provedeny do 23. září.

Vídeňský mumcius Tagiiamí stane sc
kardinálem; jeho nástupcem ve Vídní se stane
Sanchucetti. Na jeho místo přijde do Mnichova
vídeňský udittore, prince Croy.

V KHtalii dopadly užší volby pro vládu ve
lice nestkvěle; vláda ztratila při nich zrovna to
lik mandátů, kolik při hlavní volbě získala. Be
nátky volily oposičné; krajní oposice získala 16
mandátů.

-V Orámsku zahájilibarové drobnouvál
ku proti Angličanům a přerušivše treť na vzdá
lenost asi 20 kilometrů severně od Kronstadtu,
přerušili tím přímé spojení Robertsovy ar ady

s Kápskem, odkudž jezdí denně 500vagonů s :
třebami pro transválskou anglickou. armádu. Ta
kové přerušení od 6. června je pro Angličany ne
příjemné, ale nedalo se na dlouho vůči snglické
přemoci udržet. Vseverním Natálu se burové také
činí « generál Buller pořád ještě nepřešel přes
dračí horv k armádě Robertsové, Gen+rál Metbued
utrpěl u Heilbronu velkou porážku a čtvrtý pra
por derbysbirského pluku byl až na 6 mužů sni
čeo. To jsou věci nepříjemné, ale president Krů
Ger s nečetnoa svou armádou sotva způsobí po
dobné nepříjemnosti armádě Robertsové.

Ve Franell vypukla krise v generálním
štábu. Generál Delsune i jeho náméstek chtí se
vzdáti svých úřadů, čemuž vláda usiluje stůj co
stáj zabrániti, neboť armádní krise by byla pro
nynější vládu neodvratnou smrtí.

V Čímě vypuklo pronásledování čínských,
evropských i amerických křesťanů. Boj proti «ci
zákůme vedou členové tělocvičných boxerů, které 
mandaríni a prý i císařovna více méně podporují.
Na ochranu vyslanců v Pekingu: ruského, fran
couzského, amerického, anglického, némeckého,
rakouského a španělského vyslaly všecky z uvede
ných zde států (vyjímaje Španělsko) 200 až $00
mužů vojska. 4000 kozáků prý spěchá na pomoc
do Pekingu z Mandžurska, dle jiné zprávy je 6000
Rusů z Port-Arthuru pohotově táhnouti do Pe
kingu. Tito na zkrocení činských rot zajisté stačí.
Ostatně Rusko má v Mandžursku 40.000 mužů
vojska a Francouzi, Aogličané a Američané mo
hou z bližších svých držav na ochranu křesťanů
také něco vojska poslati z Manily, Anamu,z Bir
my a Indie. Proti dynastii Mandžů prý nynější
bnutív Číné nesměřuje. Avšak podivné jsou zprávy
o stálých třenicích mezi císařovnou vladařkou a
mladým císařem Dle jedněch zpráv utekla se cí
sařovna pod ochranu ruského vyslance; dle jiných,
zpráv nuvrtrojí přívrženci -císaře vehmocím, aby
císař byl ze svého zajetí v císařském paláci vy
svobozen, do Nankingu, Vušangu neb Šangaje do
praven a císařovna vladařka aby byla prohlášena
za uchvatitelku trůnu a císař aby vládl pod pro
tektorátem velmoci. Dle jiné zprávy nastaly v
čunglu-jamenu t. j.asi v korunní neb rozšířené
ministerské radě změny. Jeden Číňan prý byl vy
loučen a 4 přísně kooservativní Mandžurové byli
do čungli-jamenu vřaděni. Princ Č-ng byl před
sednictví a správy zahraničných záležitostí zbaven
a uehražen byl otcem korunního prince, Tuanem,
který prý podporuje boxery. Ve zprávách těchto
jest jistý zmatek, Čínské strany si v nepřátelství
proti Evropanům a asi mnoho nezadejí.

Drobné zprávy,
Městský děkan, vsdp. Mat. Musil, vě

noval na místě bostiny drze 17. června t. r., která
se pro churavost hospodyně odbývati nemůže, 150 K
na přestavbu věží kostela sv, Ducha.

Osobní. Pan AntoninPaulus, praefektkonviktu
pro katolické kandidáty učitelství, vzdal se s ohledů
„sdravotních další správy tohoto konviktu, vyžádav aj
na rok dočasný odpočinek ko zotavení,

Úmrtí. Pan GustavFrancl, majitelCyrillo
Mothodějského knihkapectví v Praze, snaživý, intelli
gentní a všeobecně oblíbený katolický knihkupec s
nakladatel knib, zemřel v pondělí v Prase v stáří 51
let, Pen Franci byl předsedou spolku českých knih
kapců a nakladatelů v Praze. .

C. k. okresním hejtmanem stal se p.
V.Broška, oblíbený v Král. Hradcibyvalý koncep
ní úředník.

Raměn byl mrtvicí. Děkanv ČeskéTře
boré a biskupský vikář, vdp. Jos. Šonský byl při
vikariatní visitaci v Ústí n. 0. v druhé třídě raněn
mrtvicí. Oblíbený v Ústí p. vikář posbyl vědomí. Maxi
žáky povstalo veliké leknutí a zmatek. První pomoc
poskytl p. MUDr. Vicena. Stav těžce nemocného vdp.
děkana se značně slepěil.

Hodne následování. C. k. okres.škol.
rada v Milevska řídíc se při obsazování učitelských
míst zásadou, še při stejné způsobilosti spravedlivo
je dáti místo žadatelům alušbou starším, vzkázia
obcházení členů školní rady tímto vynesením: Poaled
ní dobou rozmohl se zlozvyk, že učitelé ucházejíce se
o místa dožadují se osobně přízně členů školní rady.
Usnávajíc to sa nešvar usnesla se c. k. okres. školní
rada osobní dožadování sapověděti a podotčením, že
nejetření zákasa toho bude pokládáno za přestu
řádu školního a vyučovacího. Moravskýsemský vý
v příčině ustenovování učitelů dádá pak: „Okresní
školní rada má při praesentaci dbáti téhoš a kdyby
okresní školní rada toho nedbala, má semská školní
rada právo jmenovací. — Učiteletvo se musí v první
řadě ovšem všeho doprošorání se přízně a protekce

řihati samo a když bude samo předcházet dobrým
příkladem, nejspíše docílí nápravy.

Místní odbor Ústřední Matici škol
ské konsl v sobotu za přítomnosti 86 členů a za
předsedolotví starosty města, p. dra Fr. Ulricha val
nou bromado. Ze správy činného jednatele, p. učitele
Byby vysvítá, še bradecký odbor co do výsledku sbí
rek patří k nejobětavějším a nejčinnějším v Čechách.
Obecenstvo a sejména také obce okolní zajisté sú
častní se co nejóetněji chystané národní slavnosti ve
prospěch Ústřední Matici školské ne Střelnicí. Ze
správy satíeanéhopokladníkamatičného-adhora,kal
kupce p. B. Tolmana vysvítá, že pan notář Scheiner
odevzdal s pozůstelosti p. Theod. Peřivy tolik peněs,
které úplně odpovídaly výkara o odvedených příspěv



cích. Zlomyslné zprávy, jako by bylo něco scbáselo,
Jeví se tndíž býti úplně bespodetatnými. Zprávy jed
patelské a účetní echváleny byly jednohlasně. Na místě
svěčnělého důchodoího p. Tb. Peřiny zvolen se po
klsdníka knibkupec p. B. Tolman a do výboru zvolen
nově p. MUDr. Batěk; ostatek svolení vesměs členové
starého výbora opět.

Vrchním tevním správeem v
Hradci Králové jmenorán byl p. Nermuť.

Příspěvky na pemnmík + vidp.spirituale
Antonína Petráně, které poslánybylyna adressu
Obnovy, odevsdány byly přímo ved. rektoretu sdej
šího semináře, o čes přílešitostně dotýční pánové pře
ovědčiti se mobou.

Ctiborova třída VII reálky v Krá
lové Hradci s r. 1880 sejdese dne Ď. srpna
t. r. po 20 letech v Hradci Král. Účastenství všech
kollegů jest šádoncno. Nezvěstnídosud jsou: Bakov
ský Jan a Mobr Jindřich, o jejichžadressypro
síme, načež podrobný program zašle se přímona adressy:
Přiblášky přijímá Ot. Mikeš, Praba Palackého ul. Ď.—IL

Ndružení českých zemědělců = páni
rolníci, účastnivše se schůze manifestační ve Vosicích
na Pardabicku padlido veliké nemilosti dopisovatele
do „Školského Obzoru“.Uvádí, že p. Doležal vyslovil

u poslanci Práškovi politování nad „baronským“
jeho vtipem, poněvadě prý to očitelské baronství se
860, 400 a 500 zl. přijmův (jen?) je velice problema
tické. Píše: „Ano,pane poslanče Prášku, jeme baroni,
jenše — = Nemanica ns Vystrkově! — Dále proje
vuje dopisovatel politování veškerému poslachačstvu,
kleré vtip p. poslance kvitovalo takovým frenetickým

potleskem a podotýká, že dle toho všeho nikdo s ceého shromáždění nemá porozamění pro školu a uči
telstvo. Na to vystupuje p. dopisovatel proti řečipo
slance Udršala, poněvadž mluvil s patrnou tendencí,
aby posluchačstvo proti ačitelstra poštval, že toto
katelegorickým imperativem a terrorem domáhá se
svých požadavků. Odměnouza tato čeč byl panu po
slanci demonstrativní potlesk a hrubé, surové, nepřá
telské výkřiky proti učitelstva. Takorým jednáním
ničíp. Udržal vážnost školy a podkopáváním autority
učitelstva poškosuje nejdůležitější zájmy našeho lidu,
ano i celého národa. Dopisovatel litaje, že náš lid v

řevážné většině jest učitelsčvu naprosto nepřátelský.
ví: „Když viděli jsme ty jiskřící urážející výkřiky

e ten konec neberoucí souhlas, když na učitelstro
bylo útočeno — byl jsme — zdecení ... Silou ele
mentární propukla tu nenávist k učitelstva! A kdo
dal k tomu popud? Čeští poslanci!! . . . Tak matíte
se hladovému a učitelstva ještě tím, že popuzujete

proki němu ten nevědomý lid, aby to nčitelské pekloylo úplné. Na poslanceUdržala pak prozrazuje, že
tento problematický přítel „Sdrašení zemědělců“ po
schůzi učitelům prozradil, že předseda Ustředního
spolku učitelského p. Raším byl do vchůze agrarních

poslanců pozván s úmyslem, aby byl stržen k nějaému neopatrnému výroka, aby byl k němu provoko

ván, abypotom výroku jehn se mohlo užíti preti učitelstvu. DopisovatelŠk. Obzora obvinil tady p. po
slance Udržala z ramenéřského a úskočného jednání

roti poslancům ze Sdražení zemědělců. Jame zvědaví
jak se proti tomuto nařknutí p. Udržal bude brániti.

Posléze uvádí„mn dopisovatel výrok z brožury radikála dra. Joklíka, který vyslovmje obavu, že kdyby
učitelstvo místo k federalismu obrátilo své hledí k

centralismu, pak musí národ o svou bodoucnost třá
sti se, neboť pak prý mu hrozí největší nebezpečí,
horší snad než katastrofa bělokorská. Posláze volá p.
dopisovatel hanbu moderním brobařům českého náro
da, kteří lid odvracují prý od učitelstva a žádají sní
žení návštévy školní. Dopis komčí hrosbou, že učitel
stvo zatím bude přemýšleti, 00 národu (?) více pro
spěje: „Zda-li autonomie v rukou slepotou raněného
lida — nebo sestátnění obecného školatví“. — Nebo
štík Ben Akiba pravil: „Všecko tady jiš bylo, nic

* pení více nového“. V letech sedmdesátých přiklonila
se velká část učitelstva k redaktorovi „M(o)r(a)vy“ Váci.
Crhovi, k ústavákům centralistickým a k Němcům a
na důkaz svého odrodiletví nosila čepice se slatými

mi. Lid tenkrát přemrštěnceodkopl a tito nezískali
ve vážnosti, když pak hromadně přešli do tábora
svobodomyslných, radikálů, pokrokářůa nyní Masa
rykorců a socialistů. Český lid jiš něco snese, i moc
nesdravé mísy. S takovými brozbami mělo by tedy
učitelstvo mlčet, poněvadě jimi ve přízni lidu ne
stoupne, ale naopak připraví se ještě o ten zbytek
přízně. Jinak věříme, že projevy nepřísně lidu k uči

telstru dopisovatele a vůbecpány učitele buď bolínebo zlobí. Jednu věc však radíme panu dopisovateli:
aby nynější moderní školu a všecko moderní učitel
stvo nestotožňoval s národem. Dnes bohužel velké
části učitelstva jest národ vzdálenější než-li jeho vlast
ní kapsa, Stěžuje-li ai učitelatvo moderní na ničení
autority, proč samo po 16 let štvalo proti svým sou
drahům v povolání: proti učitelům náboženství, ba i

roti učitelům laikům, kteří si dosud zachovali lásku
nejvyšší autoritě na světě: víra v Boha? V témše

čísle „Školského Obzoru“ nějaký učitel dělá si po
směch zkněží, učitelů a věřícího lidu, mladí nevěřící

i učitelé pranýřají savékollegy, kteří hrají v ko
Je na varhany, oslavují bohoslužby zpěvem a bud

bou, plní své náboženské povinnosti a vodí jako řádní
Okřestanédítky do kostela a předcházejí jim vůbec vo
škole, v kostele i ve veřejném šivotě dobrým příkla

dem. Pak-li moderní učítelstvo ztratilo na autoritě,
vážnosti a úctě, tedy jest tím nejvíce vinno samo,
poněvadě žádné autority, vážnosti a úcty k jiným ne
má, starosty, zasloužilé spolusousedy a spolukollegy
v posměch uvádí řečí i novinami, v pýše se vypíná
mad své apolnobčany, a za vedlejší povolání, práci a

dělek ae stydí. Tohostaří, zasloužilí kantoři neči
li, ti so stotožňovali s lidem a lid řádného, přičin

livého a avědomitého učitele nes sí velice vášÍ, a

přeje mu alepšení jeho hmo poatavení. Pány agitory, kteří rozeštvou obec i okres, papouškojí jen o
universitním vzdělání, ve schůzích a v hospodě mluví
jen o slepšení platů, ale sami obsvláštní přičinlivostí
a úsložností k lida nevynikají, těm ovšem lid nepřeje
ani osobně ani zvýšení platů, poněvadě si lid myslí,

še by s takovými moderními učiteli nebylo to potom
e k vydršení. Zpytovati tedy tak trochu vlastní

svědomí a hledati především náprava v sobě, to by

moderním pánům opravářům a světoborcům také neo.
Abltariemtům ! Jako každéhoroku tak 1

letos na mnohých ústavech středních připravojí to
abitarienti, aby dříve, než rozejdou ee na prásdníny,
osvědělli svou samostatnost a akademickou svobodu
spůsobem, kterým se pravý český stadent liší od sto
denta kteréhokoliv jinébo národa. ©Abitarienti čeští
stávají se již od let hned po matusitě skotečnými
dleny Ústřední Matice Školské. Aby příslušné diplomy
sa včas mobly býti připraveny, šádají se ubitarienti,
kteří sbírka pro Ústřední Matici Školskoo uspořádati
míní, aby znění budoacího diploma co nejdříve výboru
Ú. M. Š. oznámili. Věc má býti letošního roku zaří
zena tak, že diplom obdrží abiturienti místo potvrzení
o došlých penězích bned před požetím prázdnin při
obvyklých slavnostech na rozloučenou.

Ustavujícíschůze družstva pre sři
zení ebllníhe skladiátě pro Hradeckoobce
okolních okresů konati se bude 17. června o 2 hod.
odpol. v hotelu Hatlově. Podé +e zpráva o zatímní
činnosti, přečte se návrh stanov a vykoná ce posléze
volba fonkcionářů.

O drůbežnletví na našich statcích
promlaví 24. června o 2 hod. odpol. v učebně bospo
dyňské školy ve Stěšerách c. k. pošt, oficiál z Par
dubic p. K. Škoda, Účastenství členů bosp. spolku a
bospodyněk 1 jejich dorostu z celého okolí je žádoucí.

Pam Vincenc Vinař ze Sedlicestal by
se patrně rád slavným mužem mezi „ansere Lsute“ a
proto — řídě se dle hesla „Svůj k svému“ spěchal
e troškou, kterou mu někdo natroubil, do „ÚJsvěty
lidu“, aby se dle libosti blamoval. Pan poslanec Fr.
Udržal prohlásil jak známo celému světa novinář
skému boj až na nuš a vinil jej Šmahem, že za pa
desátku, bs pětku lze novináře koupiti. Protože ni
koho nejmenoval a jaksi jen p. dra Práškaz Obrany
zemědělců vyjmul, pravil jsem, že nemravneu aúplat
nou žurnalistiku nikdo slušný chváliti nebude, já
však že jsem proti svému přesvědčení nikdy nepsal,
sa úplatek že jsem nikoho nikdy ani nechválil ani
nebaněl, protože nejsem žádnou žurnalistickou kurvou
a nežli bych psal proti lepšímu svému přesvědčení,že
jsem raději šel. Pravil jeem dále, že se neamí posu
zovati ostatně novináři přísněji nežli jiní lidé, že no
viny vydávají též poslanci a různé korporace, že no
vinář musí psáti v jistém směru, že tedy jaký pán,
taký krám. Ponovináři, který má rodinu a ženu, ne
může se žádati, aby vždy nasadil svou existenci a
řekl (vědy každému pravda, že musí novinář vůbec
bleděti, zdali řečením pravdy více se veřejnosti pro
epěje, nebo uškódí. Pravil jsem, še neznám ostatně
vůbec člověka, který by si byl někdy v šivotě —(ať
již z okamžité nouze neb žertem předženou, dětmi,
sousedy atd.) — nezaprášil. Mladý, nezkušený
panáček tento, který by chtěl kantorovat zknšené no
vináře, zle se nad těmito ulovy naprosto mevinnýmia
uezávadnými rozkátil a začal užívati naslušných vý
razů, k vůli nimž by ho baby na pražském zelinář
ském a ovocnářekém spolku mohly ihned jmenovati
svým předsedou nebo aspoň členem. V „Osvětě lidu“
naprosto neprávem podkládá mi úmysly, kterých jsem
nikdy neměl a neprojevil. V honnetní společnosti 80
tak neděje. Shledává-li se svým našeptávačem tyto
věci v pořádku,je mně lhostejno. Od pana Vinaře za
jisté nikdo se společenskému taktu učiti nebude. Ne
mám prý odvahy říci doslovně, co jsem řekl. Nerušil
jsem smysl sloya a synonimu je přece říci dovoleno,
řekl jsem toto slovo, ale p. Vinař přiznal se pouze
k jedinkému ze svých „šťavnatých“ slo . Zaprášil a
salbal si tedy jen on sám. Mladéma pánovi nelíbí se

také má připomínka o vystoupení jeho s pana učiteleDoležala v Přaskočce.Do schůze té šli oba tito „osvě
táři a časistý“ s úmyslem doznaným, aby tam šťon
rali, proti uskutečnění obilního skladiště mluvili a
úmyslu svého docílili. Když však pan učitel Doležal
ukázal, že věcí za mák nerozumí a utržil si ostudu,
tedy p. Vinař na konel schůze honem obrátil a
navrhl resoluci, klerou se panu poslanci Jarošov
vysloviti měl dík sa důkladnou jeho přednášku a
26 odstranění všechpochybností ohledně akladišť obil
ních. Z pana Vinaře stal se přívršenec sřísení
obilního skladiště a jako takový také byl došádán,
aby w obce královéhradecké učinil dotas, čím a jak
míní k ařísení obilního skladiště přispěli. A nyní

přikluše tento čistí muž, který prý mluví všdy jenrysí pravdu,nikdysi nesaprášía nikdysinesalše,
s tímto doslovným ujišťováním v „Osvětě židů:
„Známo jest mému širšímu okolí, še v otásce odil

ního skladiště stojíme s p učitelem Doležalemne stanovisku protichůdném (totiž proti sřízení
obilního skladiště na Královéhradecku). Navrhuje re
soluci, která byla také jednohlasně přijata, mluvil a
jednal tedy p.Vineeno Vinař pěoti svému pře
svědčení, důkladně si tedy před veřejností za
prášil, ba zalhal, byť snad i z nouze, poněvadžjebo

žítel Doležal s protiskladišťovými svými rozumy byl
it — a nevěda teď, co dříve v Praskačce mluvil,
obriňuje jiného, že nebyl ve schůzi přítomen duchem.
Věru sedlický p. sedlák-kavalír nezadá sedláku-kava
lírovi ze snámé operetty v ničem a myslí si, pakli
drsé čelo není lepší nežli poplužní dvůr, že jest aspoň
stejně dobré. S naivními násory tohoto pána o poli
tice, spolupůsobení učitelstva s rolnictrem atd. no
budu více polemisovati. Za 15, %0 let, až budo
moudřejším, bude o těchto věcech souditi ji
nak; aledivím se smělosti tohoto pána, který na sa
lonních parketech nevyrostl, s kterou chce poučovati
jiné o společenském taklu a slušnosti. Coš to bylo
od mladého pána taktní, chtíti sám s přítelem Dole
falem roztahevati se na rolnickém plesu a osobovati
si výhradní repraesentaci a dispesici 0 vybírání vstup
ného na plesu rolnickém a imputovati starým zaslou
žilým rolníkům, že se mají mezitím atarati o umí
stění koní návštěvníků plesových? Ktákové věci stačí

přece kočové a některý mladší člověk. Bylo to taktní
od jeho přítele učitele Doležala, který sám pochásí
baráka s Plotišť, nafukovati ae po baronska a De
chtíti připustit zvaní menších rolníků do rolnického
plesu, protože prý by pak ples nebyl elitní? Páni rol
níci ze Lhoty byli ovšem brzy takovéhoto roztahování
Išiobranch malorolníků syti, a ta konečně uznal pan
učitel Doležal ze dobré, na plesu se neobjeviti, poně
vadž sám netaktním svým vystupováním ačinil se
v rolnické epolečnosti nemožným. To nám bylo řečeno
se strany rolnické, když nafoakaný p. Vinař uznal za
dobré satahovati do své polemiky plesovou affairu ve
[chotě do novin, když tak již dříve byl nešťastně ači
nil jeho p. přítel. Pan Vinař, který jinak společnosti
menších rolníků se vyhýbá, měl by konečně věděti,
že si svým vystupováním se svým „všeobecné milo
vaným a od rolníků sdošňovaným přítelem“Dole
šalem jem škodí, měl by býti vůbec skromnějším a
míti na mysli, že nevydá nejvíce zrní klas nad ostatní
vysoko se povsnášející, poněvadá je to pouze prázdná
pleva a sláma. Podruhé ať si dá p. Vinař svou pole
mika od někoho chytřejšího složit a tím polemika
vůbectkončím. Fr. Štábl.

Dr. Bulat, vynikající Chorvat, zemský bejt
man v Dalmacii, říšský poslanec, odborný znalec ne
poli průmyslu, obchodu a financí, muž všestračné vzdě
laný, zemřel 9. června náble ve Vídní.

V Anmenskýchslatinných lázních
v Bělohradě v Čechách, obnášel počet hostí
nšívajících koupelí slatinných aždo 9.června
1900(nečíteje v to hosty na letním sídle a paseanty) 109.

Důležitý sple „Světlov temnotách“od Th,
C. J. Panly-ho, která vychází v Lidové knihovně
a v němž možno se dočísti důkladného poučení 0
všech důležitých časových otázkách naší doby, při
náší ve svém třetím sešitu opět mnoho lidově zpra
cované látky. Kdo spis ten pročte, prodělá misie, které
badon míti nemalý vlív na jeho názory. Upozorňuje
me proto všechny naše katolické apolky, duchovenstvo
mzvláště gymnasialní p. katechoty na tento důležitý
vro naší věc spis a v zájmu našem žádáme za značné
jeho rozšíření.

© vykřičených pntykách hradec
kých píše nám vážený cestující: Každý, kdo na
větiví Hradec, jest jistě unesen pěkností města, jeho
čistotou, rachem a v pravdě velkuměstským životem.
A'e jednu stínnou stránku Hradec má, co každého
uráží, a to jsou hampejzy nu nejfrekventovanějších
ulicích, anoi na náměstí. Jest skutečně podivání pra
zvláštní, kdyš ne ulici, kudy chodí studenti do re
alky a žactvo do druhých škol, vypíná 8e bampejz
čís. 1. a neradím nikomu, kdo je jemnějších nervův,
aby ráno okolo vchodu šel; pachem by padnal. Dra
bým neméně škandálním bnízdem jest hospodavedle
dívadla | (no to zde ještě nebylo) a večer, když obe
censtvo vychází z divadla, jest svědkem, jak opilí re
servisti tahají se a nevěstkou po ulici. O těch drahých
stánkách na samém náměstí lépe pomlčet. Dotazoval
jsem se, co je toho příčinou, že trpí 8e takové bor
dely v hlavních ulicích a odpověď byla. ohled na
vojsko. V jiných městech uvnitř města takových ham
pejzů netrpí a v Kolíně i jinde udělali 6 nimikrátký
proces; jinde je aspoň vypudili za obvod města. Ne
nechávejte proto pohoršení všeobecné v hlavních tří
dách hradeckých. Je viděti, že pevnost zhoabně pů
sobila na všeobecnou mravnost v městě. Při dobré
vůli podařilo se ještě všude hampeizy aspoň do ústra
ní uklídit. Bylo také namítáno, že postranní jsou je
ště horší. Prý dávají víca příležitostí. Pochybuji o
tom. Přísný dozor policejní ví ostatně, co jest jeho po
vinností. Proto ať se vypoví neřesti v Hradci bez ohledu
na některé snad vlivuplné osoby boj. Vyhoďte tyto
Hradec šeredící ohyzdy z hlavních tříd pryč a aspoň
čís. 1., čís. 6., Sokol a „kašinku“, která největší ostu
du dělá, ovšem ale domácímu pánu prý tučný úrok
nese.

Na dobytčí trh v Hradci Králové
11. června 1990 přivedeno bylo: Koní 198, krav 232,
volů 67, býků 34, telat 18 a koz 5 kueů. Příští trh
odbývati se bude v Hradci Králové dne 7. září 1900.

Zvěsti z východních Čech.
Z Bojanova. (OpravachrámuPáně.—K po

bytu J. M. pana biskopa.) Má-li veškerá mysl zbožného
katolíka obrácena býti ke trůnu Nejvyššího tam, kde
stánek Jeho — v chrámu Páně, — jest nezbytnou

třebou, aby vkusně, velebně, beze vší zbytečné nád
ery upraven byl. Pravdy této jsouca vědomi a shle

davše, že mnohými citelnými nedostatky trpí chrám
náš, předsevzali sobě dpp. V. Šinkora, farář a Jos.
Profous, kaplan, kostel do nebývalého pořádku uvésti.
Initiativa ovšem ve skutku tom přísluší posledně jme
novanému pánu, kterýž ujal se věcí s takovou hor
livostí, že nešetřil námahy, nedbal slov tvrdých, ale
pevně kráčel k cíli vytknntému. A říká se: „kdo tluče,
bude ma otevřeno“. I on tloukl svým vskatku moc
ným slovem na srdce věřících kolatorníků svých a ta
se mu opravdu otevřela. Poznali pravdu slov jeho a
přičinili se ba takřka závodili všickni mezi sebou u
svelebení chrámu Páně. V první řadě a nejvyšší mě
rou přispěl velevážený pán, p. Leopold Heřmanovský,
ředitel velkostatku v Slatiňanech a patronátní správce
zdejšího kostela. Poznal, že třeba je oprav «nitř i 26
vnitř a proto byl kostel nákladem patronátu uvnitř
znovu malován, zevnitř opraven a obílen. On nehro
zil se nákladu na úpravu a pořízení rouch mešních,
svícnů a jiných paramentů kostelních. (n viděl, že
ku zvelebení bohoslužby patří chrámová budba a
proto týmž nákladem dal opraviti staré, sešlé varhany
firmě J. Vanický z Třebechovic. Jemn tedy náleží
první a největší díky. Po příkladě vrchního správce
atronátu pana ředitele kráčeli obce, stavy i jednotlivci.
žičiněním jich k návrhu vel. pána opraveny a znovu

vyslaceny postranní oltáře a kazatelna ve krásném
slobu Alorent. barokovém. Křížová cesta a všecky
obrazy nejen vyčistěny ale rámy pozlaceny. Práci ta
svědomitě a vkneně provedl p. Josef Štěpán, pozlaco



vač s Pardabic, jehož bez předpojatosti k podobným
přácem doporučujeme. A co máme říci o novém krá
sném obraze P. MarieSixtinské na vedlejším oltáři?
Nejen laik ale i saelci vyjádřili se o tomto díle dp.
taráře Ed. Neumans = Rohozné u Poličky velice H.
snivě. Jestiť pravou ozdobou kostela našeho. Jakkrá.
smě, velice krásně jevil se připobožnosti májové, kte
rou poprvé zavedl do naší kolatury vel. pánJos. Pro
fous. Jaké obliby pobofinost tato došla bylo svědectvím

-to moošetví lidu, které každodenně i z nejvzdáleněj
šách osad ce ji účastnílo. Zbývají nám však ještě dvě
velice důležité věci: hlavní oltář a věš. Neklesíme
na mysli, ale doufáme, že sa vedení vel. pána přiči
něním nás všech a z Boší pomoci i toho dosáhneme,
a pakbode radost naše úplná, dokonalé. — V pravdě
velkolepé, uchvacující bylo uvítání J. M. p. biskupa
Ed. Brynycha zavítavšího do obce naší dne 30. května
t. r. ku vykonání prohlídky chrámu Páně a udílení
ev. biřmování. Všecky třídy obyvatelstva, všecky sta
vy s blízka i z dalekého okolí dostavily se jiš sa
časného jitre, aby uvítaly svého dobrého, vlastene

ckého velopastýře. Již na hranicích farnrsti očekávala
veliká řada bodrých rolníků na ušlechtilých svých
koních panabiskopa. Zde uvítán starostou p. Ko
rečkem. UNovýchMlýnů, v krásném údolí řeky Chra
dimky postareny byly vysoké stožáry, kdež p staro
ste Horák z Prosičky vzletnou řečí uvítal J. M. jako
sastance utiskovaných a ochrance rašeho v nynějším
těžkém boji za naše spravedlivá národní » politická
práva. Vlastní uvítání stalo se u vkusné brány na
pokraji městečka dp. farářezn V. Šinkorou a vel. da
chovenstvem, starostou Fr. Jelínkem s obeo. výborem
za přítomnosti školní mládeže vedené svými učiteli,
spolku hasičského a živnostenského s prapory a hud
bou a ohromným do tisíců čítajícím davem lidstva.
Zde oslovila také pana biskapa drůšička Františka
Janečková, žákyně IV. třídy úchvatnou básní slovy
jadrnými s plným citem, že brvy všech poslachačů i

samého oslavence slzami se probil. Po podání vkusnékytice, ubíral se imposantní průvod do fary a pak
do chrámu Páně, který ačkoliv prostorný jest, nemobl
pojmouti veškeré množství lidu. Po krásné, vlastene
cké řeči páně biskupově konala se skouška ze sv.
náboženství. Milé a dojemné bylo, jak dítky daly na
jevo svými račkami stále vyzdviženými a svými bla
sitými odpověďmi znalost sv. náboženství nejen při
zkoušení katechety vel. p. Jos. Profousa, ale i papa
biskupa. Spokojenost zářila s očí všech zkoušejících
i skoušených. Po udílení sv. biřmování a po prohlíd
ce chrámu Páně pronesla velice vzletně poděkování
žákyně Irena Vágnerová podavši Jemu kytici, načež
odebral se pan biskup do fary. Domy v městečku
ozdobeny byly květinami, zelení a vlajícírmi prapory
barev národních. Večer uspořádán spolkem dobrovol.
hasičů lampionový průvod městečkem, které slavnost
ním způsobem osvětleno bylo. Jak těšilo to vzneše
ného oslavence, bylo viděti z tobo, že sám se průvo
da účastnil. Druhý den brzo ráno plnilo se opět ná
dvoří farní budovy, aby všickní rozloučili s J. B. M.
odjíždějící odtud do Nasavrk. Za zvuku hudby od
jížděl pan biskap vyprovázen jsa spolky hasičským a
šivnostenským eavelkým počtem kolatorníků zdejších.
Mile nám zůstanvu v paměti chvíle pobytu našeho
vlasteneckého vrchního pastýře v kruhu našem!

Ze Včelákeva. (Biřmování.)Jindy tichý
městýs náš a přifařené osady zdejší byly v těchto
dnech vzrošeny radostnýmčekáváním Jeho Biskup
ské Milosti, nejdůstojnějšího vrchního arcipastýře
Eduarda Jana Nep., kterýž dne 1. června 1900
měl zavítati v utěšené dědiny naše, aby ve farním
chrámu Páně na Včelákově udílel sv. biřmování.
Jakmile vešlo ve známost, že J. B. M. k nám zavítá,
ta radostné nadšení naplnilo srdce všech věrných ka
tolíků. Po příkladu milovaného duchovního pastýře,
dp. faráře Ant. Holuba, všichni závodili v horlivo
sti a obětavosti, aby J. B. M. důstojně a slavně uví
tali a tak na jero dali svou věrnost ko sv. Církvi
a lásku k vrchnímu Arcipaetýři svému. A věra,
slavnost připravovaná láskou a oddaností vydařila se
stkvěle! Chrám Páně byl velmi vkosně vnitř i vně
vyzdoben. Věs zářilo slavnostním leskem. Horlivým
přičiněním dp. faráře Ant. Holuba, byl hlavní oltář
nově opraven a bohatě vyzlacen, novýmipostříbřený
mi svícny, drahocennými tabalkami kanonickými a
novým, krásným antipendiem opatřen, koupeny nové
lampy, nový veliký zvon, ba i pěkné žolové kropenky
ku dveřím (opatřeny. V nákladných těchto opravách
podporovali dp. faráře kolaturníci a zvláštní laska

vostí vědy vynikojící zástupce Jasného Patrona chrámu Páně, velezasloužilý ředitel kníšecího panství Ro
dic, pan Josef Dysmaas, Krásné antipendium vlastno
ručně zhotovila zbožná dívka, Marie Kropáčkova
z Dachova. Žulové kropenky darovány laskavým při
činěním p. Jiřího Matuly, správce žulových lomů
v Miřeticích. Chrám byl vykrášlen krásnými věnci a
májemi. Hlavní vchod ozdoben na způsob brány chvojí
anápisem „Ejhle kněz velikýl“ Uprostředosady
péčí pana knížecího lesního, J. Kletečky, veliká
nádherná brána z chvojí a praporů a nápisem: „Ví
tej námi“ „Boď zdrávi“ Druhábrána sřízena u
fary, na níž stkvěl se znak biskapský a nápis „V di=
vém rozpoutaných vášní víru nepřestáváš
konat dílo mírul“ Vchod do fary byl ozdoben
znakem papežským. Také vkusně ozdobeny byly ško
lyv Mířeticíoh a Včelákově chvojí, rapory a
výsnamnýminápisy: „Vítej nám“ — „Láska a
oddanost našemu Arcipastýřil“ (Mířetice)
Láska dítek, Otče, Tebe vítál“ (Včelákov).

Také soukromé domy přicestě okrášleny byly chvojí,
prapory a nápisy: „Pro blaho lidu blaze šijí“
(p. Rouha),„Důvěřuj a směle kráčej vpředi“
(p. Mládek). V Mířeticích všecky budovy při silnici
ozdobeny byly prapory červenobílými. Podobně bylo
na Včelákově. Cestyzde vroubeny byly alejemi z les
ních stromků. Konečně nadešel den památný, vele
slavný, na nějž těšila se srdce dítek i dospělých, ma
jetných i chudých. Již sáhy z rána slavnostní střelba
v naší kolatuře oznamovala slavnost nastávající.

Školní dítky avátečně ustrojeny, zvláště mnohobylo
dražiček, vedeny byly ku slavnosti svým učitelstvem,

né (opodatvíJi u shromážďoralose ku slavnémuuvitání milovaného Arcipastýře. J. B. M, je
lo velmíčetnébanderina“ Ka v Mari vyepamianě

látary mezi Mířeticemi a Sarčkom banderista, učitel

Boesí Fante, jmenemostatních takto uvítal Jehosk. Milost:

Vaše Biskupská Milostí|
Slovy prostými, ale zo srdce plymoueími vítáme

Vás, Nejdůstojnější Vrchní Pastýři jmenem rol
nictva veškerých obcí farnosti Včelákovské! Ujišťaje
me Vaši Bisk. Milost, še slovem i skutkem věrní zů
staneme své av. víře a svému milovanému Arcipastýři,
a že budeme šíti všdy jako praví synové Církve a
vlasti! Bůh šebnej a zechovej Vaši Biak.Milost ns
dlouhá léta I“

Nejdůstojnější pan biskop patrně mile překva
n blahosklonně děkoval. Na hranicích obos Věo

ákova Jebo Bisk. Milost avítal sbor dobrovolných
basičů s hudbou. Na počest hřměla střelba v lomech
žulových u Mířetic a ze bmoždířů na Včelákově. Vo
lebný hlabol svronů chrámových vítal nejdůstojnější o
Arcipastýře. U prvé brány slavný průvod mládešeha

lidu adp. farářem a P kaplanem v čele očekávalříchod $ B. M. Radostné nadšení zmocnilo se všech,
Eays u brány stanula J. B. M. v průvoduvyu os
důstojného kanovníka p. J. Soakapa, profesora
bohosloví, veledůstojného vikáře, p.J. Kobra, vdp.
ceremonáře Dra Josefa Novotného a velectěného
patronátního komisaře, p. řed. Dysemasa. Ta při
stoupil náš milený pastýř duchovní, dp. farář Ant
Holub, a tklivými slovy vítal nejdůst. Arcipastýře:

Na nejvýš památnon zůstane ona chvíle dne 31.
prosince 189%., kdy přešťastným návrbem Jeho Emi
nence blažené paměti pana kardinála se Scbonbornů,
a jak pevně věříme, svláštním milostivým aktem Boá
ská Prozřetelnosti Vaše Milost byla dosazena na osi
řelý, staroslavný prestol biskopů Kralobradeckých.
Tehdy vše plesalo radostí: plessla naše diecáse celá,
že k nejvyšší hodnosti církovní zvolen muž erdce zla
tého, srdce apoštolského; plesalo kněšstvo i lid; ple
dalo kněžstvo, še za otce a vůdce dostalo milounkého
spolabratra, a lid plesal, když elyšel, že má bisku
pem muže, jehož kolébka atála v té haší mílé české
chaloupce. Á dnes, kdy Vaše Milost k nám přichází
a nám stává te ta milost nekonečná, že v posvěcené
osobě Vaší Milosti můžeme vítati svého mmilounkého
arcipastýře, této chvíle našemu plesání a radosti naší
není ani konce. Milosti Biskupská! Aj, jaká svatá
radost hledí s těch nevinných oček dětí zdestojících!
Jaká ušlechtilá, srdečná radost ráří z očí tich dítek
v úbora nevinnosti Vaší Milost čekajících, a ti muši
a ženy naše s utajeným dechem a se slzou v oku
patří na Vaši Milost Biskupskoul a ti steřečkové a
stařenky naše jak se radují, že se dnešního dne do
čekali. Tolikradosti, tolik plesání, že šťastného milo
stivého příchodu Vaší MiJosti k nám. Nejmilejší Arci
astýři! Tuto nevýslovnou radost všech farníků Vče
ákovských, spojenou s dětinnou láskou, oddaností a

poslušností, kladu já, duchovní pastýř jejich, dnes v
pokoře k nobám posvěcené osoby Vaší Milosti Biskup

ské a prosím, aby Vaše Milost tento dar náš, jakýmáme nejvsácnější, milostivě ráčila přijati! A ta
celí rozradostnění a erdcem plným víry, naděje a lá
sky nejušlechtilejší k posvěcené osobě Vaší Milosti
Biskopské voláme: „Živ Bůh dlouho a šťastně Vaši
Milost Biskopskou!“ Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Řeč jeho hluboce dojala všecky přítomné. Vroucí
slova dp. faráře vyloudila mnohé slsy pobnutí dojem
ného. JehoBisk. Milost byla též blaboce dojata a
děkovala nejsrdečněji. Pak uvítsl řídící učitel, p.Fr.
Valek, jmenem nčitelstva J. B. M. takto: „Tebda
naplněna jsou ústa naše radostí a jazyk náš plesá
ním. Tak voláme my všicbni učitelé se šalmistou Pá.
ně, že zavítal k nám náš milovaný Arcipastýř dn
chovní, jehož vsnešeného příchodu tak toužebně jeme
očekávali. Mně dostalo se cti, bych V. B. M. jmenem
učitelstva farnosti Včelákovské co nějuctivěji uvítal.
Vítaje V. B. M. s city nejupřímnějšími vyslovaji naši
nejhlubší úctu a prosím, aby V. B. M. ráčila přijati
ujištění, že učitelstvo farnosti naší vychovává sobě
svěřenou mládež ve zbožnosti a mravnosti. Bůh šeh
nej kroky V. B. M, a všecko konání V. B. M. budiž
ožehnáním nám všeml“ Jmenem občanstva uvítal J.
. M.starosta obce Včelákova takto:

Vaše Biskupská Milosti!
. Otcovénaši učili nás ctíti každou duchovníi

světskou vrchnost, a svatá víra, rosam a erdce nám
tak káže. Jeouce věrní víře otců svých vítáme s od
daností upřímnou V. B. M.! Předkové naši slovanští
přinášeli svým milým chléb a sůl. My přinášíme na
uctivou uvítanou chléb ujištění, že my všichni farníci
Včelákovětí až do posledního dechu slovem i skutkem
věrnými zůstaneme avató víře a svému milovanému
Arcipastýři Eduarda u prosíme o tu sůl otcovských
slov, abychom takto posilněni jsouce jek dosud, tak
i dále žíti mohli jako praví synové Církve a vlasti.
Bůh žehnej a zachovej V.B. M.t

Jmenem školních dítek- uvítala Nejdůstojšího
Arcipastýře žákyně M. Beranova ze Včelákova.po
dávajíc krásnou kytici. Nejdůstojnější pan biskup dě
koval a šťastné dívence požehnání uděliti ráčil. —
Pak hnu!l se etkvělý průvod sa blaholu svonů a hud
by k faře. Tu u brány J. B. M. dojemně uvítala a
téš krásnou kytici podale žákyně M.Kysilkova
s Mířetic. J. B. M. potěšena stkvělým uvítáním po
chválila a téš požebnala šťastné dívanoa. Z fary
slavně veden nejdůst. pan biskup do chrámu Páně,
cele naplněného množstvím věřících. J. B. M. slonšila

jak měl av. za Četné assistence kněží. Chrámem znělaarianská píseň „Tisíckrát pozdravujem Tebel“ Po
Credu vystoupil nejdůst. pan biskup na kazatelnu,
aby promluvil slovem Božím ku srdci lidu. Za pod
klad úchvatného kázání svéno obral sobě slova sv.
evangelia „Tak svět světlo vaše před lidmi, ať vidí
skutky vaše dobrél“ Hlaboké pohnatí patrno bylo ve
tvářích všech posluchačů. Dovedeť J. B. M. rosechvěti
nejtajnější strany citové. — Pak dokoučena měe av,
Pořad následujících svatých obřadů vždy jasně a zře
telně hlasem libým oznámil vysocedůstojný pan ka
novník J. Soukup. — Potom začala skouška zo av.
náboženství. Dítky velmi hojně ae hlásily a čile ku
spokojenosti J. B. M. odpo
er. biřmování, což trvalo až do poledne. Biřmovanců

bylo přes 600. — Hlaubocedojemnébylo velepastýřsma.-A

votem nejdůst. pam biskup. Mnozí biřmovancí byl!
k slzám pohnati. Po skončených obřadech vedena byla
J. B. M. na fara. Tam při hostině ráčile J. B. M.

nejvlídnějším spůsobem jadrným humorem četné hostymile pobaviti. Hostitel, dp. farář, pronesl activý a

vroucí láskou prodehnatý přípitek J. B. M, Nojdůstojnější pan biskup ve přípitku svém nejprvé vděčně
vspomenu! patrona chrámu Páně, J. J. knížete s Kin
ských, pakpřipil blahu našeho národa sakončiv slovy
starobylého chorálu „Nedej zahynouti nám i budou
cím I“ Při hostině kapela místních hudebníků ochotně
a pěkné hrála na dvoře. Když pak J. B. M. navečer
odcházela, shromášdilo se žactvo s učiteli před farou

a žákyně M. pejehova se Včelákova promluvilanarosloučenon. J. B.M. velice dojata dohnala blašené
dívence a vřele loučila se se všemi přítomnými, načeš
ca blaholu zvonů odjíšděla. Slaunozttato hluboce
utkví v mysli naši. Poznali a zamilovali jeme sobě
Nejdůstojnějšího Arcipastýře, kterýš slova Božskéví
ry tak krásně spojuje s rysím vlastenectvím českým
a tak nehynoucí památku zůstavuje s ardcích našich.
Bůh nám jej dlouho zsachovej! — Konečně dlužno
uvésti tuto, še dp. farář Ant. Holub působí zde jiš
19 let a sa ta dobuzískal ei nejen léska a plmou
oddanost všech kolaturníků, ale i velikých zásluh o
zvelebení chrámu Páně. Péčí jaho mimověci vpředu
uvedené opraveny téš varhany, pořízeny lampiony,
obrasy, roucha mešní a osdoby oltářní. Ač delší cho
robou revmatickou seslábi, přeceobětavě o uspořádán

5 Bir vylíčené slavnost všemočné pečoral. Žehno1—

Z Damníkova u Lanškrouna. (Sv. Miseie
sa asistence bodáků.) Několik přivršenců zásad Wol
fových v Damníkově, kteří na neštěstí sasedají v obec
ním zastupitelství, uemyelili si za kašdon cenu pře
kasiti misii, kterou Otcové O. 93. R. od 19. do 25.
května v obci odbývati měli. Hlavní ale skrytí straj
coré odboje byli místní učitelové. Za tou příčinou
podali k c. k hejtmanství v Lanškrouně obražšení a
žádali sákas tóto misie pod sáminkou, že sa veřejný
pokoj račití nemohou. Mimo to zaslán byl farnímu
úřadu od obecního zastupitelstva forman, v němě ho
vyzývali hrubě, missionáře odvolati. Toho teroriemu
se farář však nelekl a ohradil se osobně u hejtman
atví v Lanškrouně proti takovému násilí, že misie se
bezpodmínečně odbývati budou. Račí-li obecní sastu
pitelstvo za pořádek, kdyš navštiví obec socialista
říš. posl. Kiesewetter a proti všemu řádu bouří, aneb
do spolku „Deuteche Bund“ v Damníkově savítá
„ Lanškrouna štváčský advokát dr. Hartmann a na
cionální bouře provozuje; masí račiti předatavenetvo
obce i tehdy, přijdou li pokojní služebníci Kristovy
aby kázali pokoj lidem dobré vůle. Nabísenou četni
ckou asistenci p. hejtmanem farář s díky odmítl. Za
takových okolností přijeli dp. misionáři ve vší ticho
sti do obce a započali dílo ové. Když však zaslechl
místní četnický závodčí od protestujících vyhrůšky

roti misionářům, poslány do Damníkora 4 četníci,
kteří v plné zbroji po dvě noci faru střežili, třetího

k dne na zakročení faráře odvolání byli. Naši Wol
áni našlí ještě jedna záminka k Lonření. Místní fa

rář dal postaviti na místě, kde v rozbořeném chrámu
Páně stál hlavní oltář, krásný gotický kříž z Hořic
kého kamene většinou svým nákladem. Kříš tento měl
se sa příležitosti misie posvětiti. Kdyf však na kříž
byl vyryt nápis „Miesions-Krenz“ způsobil tento ná

je mezi Wolfianskou cháskou takovou bouři, jeko
kdyby s čista a jasna ubodil hrom; nebo tento nápis
měl pro budoucí časy hlásati, že se odbývala tu mi
sie, kterou vší moci chtěli přakaziti. Nicméně kříž
tento za účastenství vůkolního duchorenstva co nej=
slavněji byl posvěcen. Lidu při ev. misii rostlo kaž
dým dnem a misie měla výsledek ten nejskvělejší,
Z obyvatelatva, která čítá sotva 2000 duší a za pří
činou práce mnoho jich mimo obec dlí, přistoupilo
jich 1148 ke stolu Páně, mezi nimi většina těch ze

zastupitelstva obecního, kteří svým podpisem polimisii protestovali. Místní tarář také hned problásil, |
fe na přes rok bude se konati Renovace. Jak tichý
příjezd misionářů do obce byl, tak velkolepý byl slav
ný odjezd. Zástupci obou spolků zdejších a dav obec
ného lidu se slzami v očích loučil se a misionáři a
co znamení vítězství odvášeli si od malých dívek jim
darované kytice. Nepřátelské chování proti misii po

během měsíce aložiti 1000 Korun na ten úmys!, aby
se pořídila fnndace pro konání misil v Damníkově.
Svůj pak zármutek nad zdařenou misii zapíjeli míst
ní 4 učitelové při láteření na Otce O. 85. R. ze stře
dy až do půl 4. hod. ráno svátku Ku nebe Vatoupení
Páně. V rakou takových vzdělanců leží odchování
našich dítek. Lid náš má ještě dobrý sáklud nábožen
ský, toliko třeba aby se vymauil s terorismu, jaký
v obcích vědy provozuje několik Wolfovskými sty
otrávených pašů.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Pan Bedřich Procházka, řiditel jubilejní realky císaře
Františka Josefa I. v Náchodě, jakošto zakládající
člen spolku pro vystavění nového chrámu Páně ov.
Vavřince v Náchodě slošil další lhůta 100 K, pan P.
Jan Drořák, farář v Úpici, co člen řádný dalších 64
K, pan P. Jan Novák, professor na realce v Náchodě
dalších 20 K, panP. Josef Vojtěch, kaplan v Nácho
dě dalších 30 k Dále zaslali: p. František Markuse,
velkoobchodaík v Praze 10 K, p. Otakar Tichý, c. k.
celní vrchní officiál v Podmoklí 10 K, p. Karel Ada
mec, hodinář v Čáslavi6 K, pí. Josefa Smrčková, v
Lipí 4 K, p.Josef Ryšavý, knihtiskař v Jaroměří 8
K, p.Ji Bílek, v České Čermě 1 K, p. Kar. Hane
dor. c. k. berní adjankt v Broumově 3 K, p. P. Fr.
Krause, děkan v Zlonicích 2 K, p. Ladislav Ryšavý,
učitel v Prostějově 2 K a pí. Anna Točková v Praze
2 K. Šlechetným dárcům vzdávají se vřelé díky.

Z Chocmě. Východočeskérolnictvo s okresu
chocenského, vysokomýtského, litomyšlského a ústec
kého n. O. konalo v neděli dne 10. června 1900 o $.
hodině odpolední v Panekém domě velmi četné navětí
venou schůzi za předsednictví p. starosty města Lich
tenborka. Shromášděné rolnictro přepadanímpokojných
českých rolníků v Lupemici neční dobou rozhořčené,
vyslovilo především politování nad tímtonerozvážným



Dále vyslovilo svou jenost a politováním mí
nitru války, šlechtici Krieghammerovi, který rolnické
požadavky v příčině úlev ve slušbě vojenské tak a

tra odbývá a staví je do jedné řady s požadavky
jiných stavů, kteří nejsou tak závislí jako rolník na
počasí a na příbodné době k neodkladným polním

pracím. Rolník nemůše v nů době dostati služšekni čeledínů a nádenníků pro obdělání svých pozemků,
s nichž platí velké daně a všemožné při „stu
má právo šádati od státu, který béře od něho mej
větší krevní, pozemkové a jiné daně — i z dluhů jeho
— aby stát zachoval vůči němu ohledů, k uhájení
existence stava rolnického nezbytně potřebných. Rol
mictvo volá a nepřestane rolati za své dobré právo.

ča promlavíl zemský poslanecpan Jan Jaroš zkslavek vejmi důkladně a všestranně o zřizování a
potřebě rolnických obilních skladišť, které by po celých
Čechách, Moravě a Slezska byly jako síť rozestřeny.
Panu poslanci dostalo se za zdařilou jeho řeč vše
obecné pochvaly od al. shromáždění. Dále usneseno
sříditi pro východní Čechy rolnické skladiště a zvolen
devítičlenný výbor, jemuž uloženo, aby o provedení
tohoto asnesení pracoval. Doufáme, že rolnictvo po
chopí konečně výsnam svého sdrafení a svépomoci
a nedá se od příslušníků jiných stavů jeko dosud vy
užitkovati.

Z Týniště m. ©. (Zakárána schůze.) Ho
apodářská župa severovýchodních Čech měla konati
v neděli dne 10. června o 8. hod. ranní mimořádnou
valnou bromada v eokolovně v Týništi n. O. o důleži
"tých požadavcích rolnických. Do schůze došli nejen
páni delegáti, ale téš přečetnírolníci s okolí. C. k.
okresní hejtmanství v Rychnověvšak tato rolnickou
ochůsi zakázalo, jednak že prý sídlem šopy jest Krá
lové Hradec, jednak proto, že hrozí nebezpečí,
še bude veřejný pořádek v obci schůsí
touto obrošen. Svýmkomisařem jmenovalo c. k
okresní bejtmanství úřadajícího pana radního v Tý
mišti. Tento pán v průvoda c. k. četníků odbývání
schůze také zakázal. Tento pánvšak v době naší nej
tužší oposice, zastavení všeliké přenesené působnosti
v obci a v době obstrakce konal vládě nejen tuto
alužbu, nýbrž chodil též po hostincích za pány dele
gáty, do nichž tito s panem zemským poslancem po
sakázání se byli uchýlili. Pan náměstek týništský bál
se bezpochyby, aby v Týništi se nevedly oposiční řeči
s protovládě nám nepřátelské slnžbičkoval více, než-li
tato by po něm žádati mohla a chtěla Že se tím do
pustil velké národní ostudy, toho bodrý ten pán asi
nechápal. Jame to oposiční chlapíci!

Z Kutné Hory. Výstavnépráce pokračojí
vslem. Na prostraném výstavišti již svédají se dře
věné kostry výstavních pavilonů, které co nejdříve
pokryty budou střechami a vyplněny stěnami. Úpisy
na garanční fond stoupají dík uvědomělým korpora
racím. K zábavním vlakům přibyl v poslední době
vlak „Živnostensko-čtenářské besedy“ z Karlína. Na
všech stranách pozorovati vzrůstající zájem a rach.
Také již zajištěno jest množství cen a odměn pro p.
vystavovately. Zvláštní atrakcí bude den zasvěcený
„Ústřední Matici“, která letos slaví 20 leté jubileum.

Z Uhlířských Jamovie (Špicar pola
pen). — Velikou novinou bylo pro celé okolí, že na
Šemu četnictva podařilo se lepiti pověstného Špicara
a dopraviti ho do vězení. Týž sloužil za čeledína ve
svém kraji, mezitím co bylo o něm psáno, že zaběhl
mezi Angličiny do Traneválu. Spicarje podezřelým,
fe v poslsdní době vícekrát oheň založil. Snad nyní
apravedlnoeť ho z ruky nepustí. Po chycení Špicara
rozrašeno bylo občanstvo naše zmizením 10leté dívky,
Veškeré pátrání dosav-daí bylo marným, Zdá se, že
dostala se do rukou komediantům, kteří budou chtíži

i vyušitkovati. Vyšetřovánísnad objasní zábadu tupe.
Ze Žlebů. Při poslednívalné hromaděelavné

občanské záložny usneseno bylo mimo jiné věnovati
částku dvaceti korun na postavení podlahy ve zdejším
farním chrámu Páně na těch místech, kde dítky při
službách Božích stávají. Popud k tomuto šlechetnému
činu dal p. velezasloušilý řídící učitel Jos. Kratochvíl

a byl návrh jeho jednohlasněpřijat. SI. občanské záložně vzdáváme tímto srdečné díky. Nechť zkvetá v
novém apravním roce k dobru obce i občanstval

Z Tuchotie a Kutné Hory. Dne 17, června
pořádá tu nčitelstvo okrsku Sochdolekého veřejnou
přednášku pro lid v hostinci p. Frant. Slabého, Před
nášeti bude říd. učitel p. Al. Kononfček z Křesetic:
„0 významu rolnictva v rozvoji národa českého“ Za
čátek přednášky bude o půl 3 hod. odpol. Po před
nášce je pěvecko-hudební zábava, kterou provedeuči
telstvo okrsku křesetického a malešovského za spolu
působení dp. faráře Nováka z Křesetic.

Z Hrecheva Týmee. (Generálnívisitace.)
Ve dnech 7. a 8. června slavilo město naše slavnost
milou a slavilo ji způsobem významným. Slavilo slav
nost milou, nebot vítalo a hostilo svého velepastýře
J. B. M. Eduarda Jana Nep. Brynycha, jenž zavítal
do našeho města, aby vykonal generální visitaci a
udílel svátost biřmování. Byla to slavnost milá, ne
boť srdce jednohokaždého cítilo, koho vítá, še vítá
svého velkého biskupa jako stejně velikého Čecha. A
město Hrochův Týnec i přífařené obce vítaly J. B. M.
skatečně spůsobem uvědomělým a důstojným. Netřeba
tu mnoho slov: Městské zastupitelstvo, jakož izastu
pitelstva véech přifařených obcí jednomyslně a s nad
Šením usnesla se důstojným způsobem J. B. M. uví
tati a vše potřebné k tomu zaříditi; k nim připojily
ne místní a venkovské spolky, zvláště místní spolek
okrašlovací, jenž za přispění města a okolních obcí
nákladem několika tisíe koran trvale upravil a ozdo
bil dosti rozsáhlé okolí chrámu Páně, Na branicích
farnosti uvítán byl nejd. pan biskup vůdcem četného
banderia, jím doprovozžena do města uveden hudbou
a spolky; u brány pak byl očekáván všemi zastupi
telstvími farnosti se starosty v čele, spolkem okrašlu
jícím, Občanskou Besedou, místním a okolním ducho
venstvem, školní mládeží a množstvím věřících. Krátce
po příjezdu J. B. M. strhl se sice prudký liják, čímž
uvítání venku bylo zmařeno, však za to tím olavněji
vykonáno ve chrámu Páně, jenž do posledníhomísta
byl naplněn a kdež p. měšťanosta Alois Chour uvítal

Boj biskopa řečí opravdovou
nelikéko biskupa a Čecha a slovy dojemnými prosil
J. B. M. aby v tak těžké přítomné době pro věčné i
časné blaho národa Českého bojovati neustával. Po
hnut děkoval nejdůst. pan biskup p. měšťanostovi za
toto uvítání, jakož i potomp. patronátnímu komisaři
a místníma důst. p. faráři. Kázaní J. B. M. zůstane
ve vděčné a milé paměti všem. Po mši av. udílel p.
biskup svátost bifmóvání dospělým, drubého pak dne
školní mládeží, načež po erdečném rozloučení na dů
kas apřímné lásky a oddanosti doprovožen v povo
sech na hranice farnosti. Tak oslavila farnost hrochov
týnecká velikého a neohrošeného bojovníka za víra a
vlast.

Ze Sepet. V pondělí svatodušní pořádala
jednota katol. jinochů a mužů pro Sopoty a okolí ve
svých spolkových místnostech velmi četně navštivenou
veřejnou echůsi, ve které přednášeliP.T. p. Ant.
Drápalík, stad. filosofie v Praze a dp. Ferd. Vlček,

farář v Nové Vai. První ď řečník promluvil „o nábotenství ve státě socialně demokratickém*“ Připomenul!,
še soc. demokraté říkají, že považují náboženství za
věc soukromou. Ukázal, že ono učení „náboženství
jest věcí soukromou“ je názor mnohomyelný, co vše
ono učení znamensti může a pak dokázal přemnobými
citaky z časopisů a ze spisů předáků socialně demo
kratických, če soc. demokraté nepovažují náboženství
sa věc soukromou, nýbrž že směřují k tomu, aby ve
škeré zjevené náboženství odstranili, že socialní de
mokracie je nejen besbožeckoo, aleže jest přímoproti
božeckou. Drahý p. řečník promluvil „o pomocných

prostředcích dčpiceva“. Navázav svou řeč na výrokředešlého p. řečníka, že otázka socialní jest nejen
motněho, nýbrž i duchovního rázu, ukázal, že dříve

nebude společnost lidská šťastnější, dokud nebude
sbožnější, mravnější. Soc. demokraté svým učením, še
člověk je pouhé zvíře nejen lid dělnický znemravňují,
ale lidu tomu i hmotně škodí. Nebo proč by práce
darce s dělníkem vlídně zacházel, proč by sil jeho dle
své vůle nevyužitkoval, kdyš dělník nebyl by nic ji
ného než zvíře? — Stav dělnický má nyní málo za
vidění bodné postavení, Třeba z něj opět udělat
tvora božího, který má práva, ale též povinnosti.
Rolník jej nezotročil, ale neznaboh. Stroj jej možno
říci — na polo zabil. Stroj byl vynalezen pro dělníka, ale
že stroj dělníku neprospěl,tím vinna jen zloba lidská.
Liberální továrníci, aby mohli dělníka vyssávati, přijali
za své učení soc. demokratů, že člověk je hovado. Proto
jest nejprvé třeba ukázati, že i ten dělník je obraz Boží
jako jeho prácedárce a že tento má v dělníku svém spa
tfovati avého bratra, tvora před Bohem soběrovného
a dle toho se také k němu chovati. Stát musí se po
starati, aby zásady lásky a apravedlnosti, jak je na
základě učení Kristova hlásá katolická Církev, vtěleny
byly v zákonodárství, aby továrník, jenž si dělníka
využije pro sebe, se také o avého dělníka byl povinen
starati, aby mzda byla náležitě upravena dle sil, kte
rých dělník při práci spotřeboval, aby průmysl byl
solidní, aby se nejen zakázala práce žen a dívekv
noci, nýbrš aby se práce jejich v továrnách co nej
více omezila, poněvadě Prozřetelnost vykázala ženě
úkol starati se o rodinu. Až stát přijme za své návrhy
křesťanských sociálů, to teprv se dělnictva pomůže.
— Obě přednášky byly pozorně vyslechnaty a hojným

tleskem a voláním výborně odměněny. Po přednáš
Řách konal se zajímavý rozhovor o boji, v kterém se
utkal v Oudavech pan Drápalík se známým mluvkou
Hladkým. podučitelem z Oudav. Človíček ten teprvé
drahý rok z učitelského ústavu vyšlý, štve rád proti
kněším a otírá se rád nectně o katolickou Církev, ač
má sám bratra katolickým knězem. Tak také v Oa
davech mluvil Hladký potupně o církevních odpustcích.
Musel, ale chudák k hanbě savédoznati, že ani neví,
co odpustky jsou a epolknouti hořkou, ale zaslouženou
pilulku od p. Drápalíka, aby budoncně, až mu zase
napadne o učení Církve katolické se otírati, si dříve
vypůjčil od některého svého žáčka katechismus, a se
poučil, čemu vlastně Církev katolická učí. Chuděrka
„Hladký“ myslil, že se jeho mluvení proti Církvi
„hladce“ příjme, jako když je mezi uvými, ale „Drá
palík“ ho kapitálně „podrápal“. Snadten morální
výprask bude pro něho poučením, aby byl podrahá
opatrnější a nepletl se do věcí, +terým rozumí asi
jako jisté zvíře latině. Zdař Bůh!

Z Podvysocka. Značnýpodivk krazíchha
sičských způsobila zpráva, že © buffetu při hasičském
sjezdu v Močovicích konaném dáno bylo z čistého vý
těšku na evang. sirotčinec a opatrovnu 40 K. Nevíme,
kterak to přišlo, že slavnost čistě spolková využita
byla pro účel jedné konfesse, Což kdyby tak dáno
bylo něco na účel katolický, to by bylo křiku o roz
tahujícím se klerikalismu. Upozorňujeme na čin dám
Močovických vyzn. evang. všechny katolicky. Budou-li
pak ony schopny něčeho podobného? Vždyť dobro
činných ústavu katolických jest tolik. Uvidíme!

V Chlumel m. €. konány volby do obec
ního zastupitelstva za velikého rozčilení. V II[. sboru
volili živnostníci a rolníci svorně své kandidáty. V II.
sboru dostali se 8 kandidáti strany občanské do vý
boru. Strana Masarykovce Dra. Říhy, který volil i za
záložnu proti občanetvu prosadila 7 svých kandidátů

pomocí 11 hlasů židovských a 10 hlasů učitelských.I. sboru dostali kandidáti strany občanské 12, strany
Masarykovské, židovské a učitelské 13 hlasů; i zde
rozhodlo 8 blasů šidovských. Židé tedy zvítězili proti
občanstvu; jim pomáhal i p.starosta. Dům p. starosty
a Dra. Říby střežen je olicisty a obecními zřízenci.
Náčelník a pokladník Sokolavolili se židy a výbor
Sokola proto resignoval. Ze Sokola učitele vybnali;
panuje proti nim v občanské straně strašné rozčílení.

Ze Zbíslavií. Čáslavský „Hua“ zle jest roz
durděn, že uloženo bylo správám škol od zemské
školní rady, aby doprovázely dítky k sv. biřmování
a při nich o dohled se postaraly a že takový rozkaz
přišel i na správu školy v Semtéši. Připisuje ku svó
zprávě: „Podotýkáme, že toto nařížení dáno aprávě
evang. školy v Semtěši nikoliv snad omylem.“ To má
p. dopisovatel úplně pravdu. Aby čtenáři naši věděli,
že nejednalo se tu o nějaké utlačení evangelíků tímto
rozkazem, pravíme, že evang. správa Bkoly dostala
tento výnos proto, že tam má katolické dětí.
Ovšem to by pánům chutnalo, míti ve škole děti ka

tolioké, a pro ně dostati právo veřejnosti a jiné vý
hody, ale dohled na děti ne starati, to nel A kdyš
starý sasloušilý učitel na roskas svého představené
ho úřadu se o dobled postará, pak jest panýřován,
chikanován a před soudní tribunál náboženské obce
hnán. Jsme radou pánům,kterým to bylo proti sreti,
aby tedy katolické děti do školy své nepřijímali a
budou míti po starosti. Škola obecná není bertoho
daleko. Ostatně povíme si možná více příště!

Od Rázavy Konečně vzpoměli si pání od
okresního výboru Dolno-Královickéhona naše sakoutí,

které P tolik let odstrkovali a pro jehož potřebynejmenšího porozumění neměli, Nechceme se chlubiti,
ale můšeme říci, že naše dopisy spojené se zahájenou
akcí k rozdělení okresu nemálo k tomu přispěli, aby
péni s hříšného spánku se vzbudili a oprávněným
steskům přítrž učinili. Počátkem leta počne se stavěti
již dávno nutná a telaná silnice umožňující spojené
obce Hodkovské s Čestínem a Zračí. Vítáme s radostí

projekt tento, neboť tím učiněn bude konec oněm Krkoomným jízdám, které ohrožovaly povozy i pasažery
při každému kroku na bývalé rozbité polní cestě, Při
tom však jiš předem pronášíme skromnou žádost, aby
nové vystavené silnici lepší péče a dohledu se dostá
valo než-li oné staré vedoucí obcí Hodkovem k obci
Hranické, která vystevena byla manificenci dobrotivé
bývalé vrchnosti p. baronem z Wěchtrů. Kdyby měla
vypadati tato nová jako ona stará, bylo by škoda už

fedem věcho nákladu, neboť stará silnice ta, kterou
hužel nám velice nakloněný (?) výbor dolnokrálo

vický po více než 30 letech ještě do své eprávy ne
vzal a která proto odkázana jest opravami na náklad
obce velkostatku šlechtice ze Schebků, vyhlíží hůře
než-li zapadlá polní cesta a to před samými okny
představenstva obce a k tomu ještě zástupce v okres
ním výbora. Louže ba přímo jezírka plná bahna a
smrduté močůvky ohrožují i za největšího sucha boty,
šat i nos kolemjdoucích. Jame věru zvědaví, kdy ko
nečně dvacetiletý zástupce tento a přednosta obce se
do těchto o smilování volajících močálů vloží. Co psk
by se mu nemohli ti rozliční páni, kterým za těch
dvacet let hlasem svým tolikrát prospěl, odměniti
přejmutím silničky této ve eprávu okresu? ©Myslíme,
že úřad zástupce nezáleží jenom v mlčení a kývání,
ale v rázném vystoupení a hájení zájmů těch, kteří
ho tam poslali( Nebylo by nijak divno, kdyby při no
vých volbách voliči si řekli cosi o nových lidech. Pak
by neprospěl nic nářek ani prosby ani hrozby. Proto
dokud je čas, pozor!

Pro pohořelé v Kyšperku došlydo
administrace dary, jež svým časem dále dodány budou:
Pospíšil Frant, kaplan ve Velké Jesenici, zasílá

Cbléb av. Antonína“ pro pohořelé v Kyšperku 4 K.
Štábi Frant., redaktor Obnovy 4 K.

Lázně Velichovky, které za správy p.
MUDra Pelanka mají ráz úplně českých lázní a
navštíveny jsou již více rodinami z Pardubic, Prahy,
Jaroměře, £ Dol. Rakous a různých končin Čech, těší
se vzrůstající přízni obecenstva. V parko i okolních
lesních promenadách je zřízena celá řada nových se
dadel, odkadž je rozkošná vyhlídka na Hradecko, Ja
roměřskoi Hořicko. V neděli 17. června 1900
a každouneděliodbýváse velký vojenský
koncert hudby pěšího pluku čís. 36. Začátek o 3.
Lodině. Vstupné osoba GO haléřů, rodina 3 osob 1
K 20 hb.Ze stanic Černožice, Smiříce a Jaroměř jsou
do Velichovek pěkné procházky polní. Restaurateur,
p. Jindřich Bůrgel má dobrou kuchyň i výtečný sklep.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 9. června 1900, 1 hl.

pšenice k 12-40—14-10, žito k 10 556—11-60, ječmena
k 8 60—900, oves k 6-20—7-00, proso k 00:00—0 000,
vikve k 10-50—16 00, hrachu k 16:60—18'50, jáhly k
18-40—000, krup 16'00—40-00, bramborů k 440—480,
jetelového semínka červeného k 00-00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 3000
olejky k 0'00—0:00, lněného semene k 16:00—18%50,
100 kg. žitných otrab k 13:00, pšenié, otrab k 1200.
1 kg. másla k 2'20—2'80, 1 kg. sádla vepřového k
1.44—160, tvarohu k 0-32—0-36, 1 vejce 6 h.

V Erálové Dvoře n. L. dne 9. června 1900
pšenice 00:00 0000, žito 12:00, 11-50, 11*40,ječmen 00'00
oves, 6*80 6:40, brách 00.00 00-00, čočka 00-00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00-—, 00"— kroupy 00-— 00—
brambory 3-80 3-00, vejce (kopa) 264 0-00, máslo 2-56,
216, tvarob 82 h, maso hovězí k 1'28, maso telecí
k 1:20, maso vepřové k 1-36, maso skopové k 1:12, se
no k 8.00, vláma k 3-—, k oves 1600.

Žádejte na ukázku. Právě vyšlo,

©©E Odebírejtea rozšiřujte109
nádherně vypravené album

Svatá země
obsahující 300 celostranných

pohledů na místa nejpamátnější.
Zdarma vzácná umělecká premie:

Ukřižování Ježíše Krista s panorámou Jerusalema.
Svatá země vyjde oelkem

ve 25. sešitech po 30 kr.
Objednávky vyřizuje obratem

knihkupectví B. E.Tolmana
v Hradci Králové.

(Založeno roku 1863.)



Zah ájení ed 7. května
až do konce září.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v obní zlacené mstříbřené začsoračí.
Vlastní výroba „umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snotazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleA
našlou se již svěcené se stvrsením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můjmůže se vykázati četnými pochval
nými přípísy P. T. zákazníkůa odporučuje Be tedy k za
kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relíkviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenekatd. o nejvíce.

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

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou
holetých zkuloností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje ae do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.
bb

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašlo

hraběcí správa lázní ihned.

oltářesc,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kalklém slohu
odporučoje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plány a rospočty se neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

EKOKOM
apSE van výroba.i

Strojní pletárna

Frant, Kroulika,
Hradec Králové.

Velké náměstí, dům p. Hutly.
Výběrtrikotového a pleteného
zboží: Jágrových košil, kalhot, pun

čoch, ponožek, rukavic, Živátků atd.

Potřeby sokolské a cyklistské.
- Tovární ceny. —

Podporujte domácí průmysl.

KKK K

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje 16 ku zhocovení oltářů, Božích hrobů

aPl bocky potřebumění cirkovrníhez též zhotosvětců ze dřeva i = kamene. — Starší
práel: uměleckou cenu ici, bedlivě opravuje,

posla e a polychrom.je. Za výrobkyvlastní dílnyračí, bos 1 za řádnou práci ph cenách mejmír
nějších. B úcten veškerou

Antenín Sucharda.

0000000000000

Nejlepší prášek pro dobytek,
Barthelovo vápno plicní.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M, Barthel © Co, Vídeň, X,
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

OOCOO00000000

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

| zasílá na požádání právě vyšlou kollekci

Ď nových vzorků pravých vlněných látek

© pro dobu jarní a letní ©
Též velejemné

Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj

sluze mého křesťanského závodu.

zkoušku

Též na splátky bez svýšení cen!

o

vlastní výroby

látky na taláry,

ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

Učiňte prosím, malou objednávku na

Při hromadném objednání větší výhody.

©

Prádlo Turistky
cyklistických potřeb.

Výbavy
pro nevěsty.

Obrovský výběr novotinek
kravat, límců, manžet atd.

Bohatý výběr
dámských novotinek, nejjemnějších

sephyrů a cretonů stálobarevných.

kávových a jidelnich,
račníků, kapesníků a (. d.

-Specielní obchod
klatovským prádlem.

První Královéhradecká továrna nábytku. X

Hradec Králové
DOHOHOABASZK8

. “ 4
Stavební truhlářství.

odporučuje



Výrobky dokonalé.
Celé garnitury.

pr
v Hradci Králové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.

Ceny mírné.
Záclony. Opony (drsperie). Žioěnky.

| V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
a Chlumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé

5 loy, křovinyozdob. konifeivtoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vazásobě.Levné ceny Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

URS

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

JAN KALIS

Solidní, rychlá a vzorná obsluha!

OUKNÁ
nepřekonatelnéjakosti stálých ba

£rev, nejnovějších vzorů a bez zvý
9 šení cen lze dostati pouze v mém
= prvním českém zasílatelském zá
9 vodě, o jichž trvání co důkaz
©podávám jedno z -posledních mne ©
a došlých uznání:0
= | Děkujiza laskavou nabídku,“
- musím však s politováním sdělitii, s
<Žejsem posud šatstvem tou měrou 8
zásoben, ze na delšídobu nemohu«
r pomýšleti na nové objednávky;'“
Čvinu toho nesou Vašelátky vý-a
©tečné jakosti, které nejsou ,
stakřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddaný

František Parti, správce školy
Kunratice.

Karel Richter,
velkoobchod suknem

Hradec MKrálové.
Veleotěné P. T. obecenstvo

v mistě a v okoli upozorňuji že
za příčinou zvětšení obch ch
mistnosti přesidlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměstí.

Vzorkyua

„a81zAjemje

Květiny
všech druhů do zabrad i do pokojů v cenách nej
mírnějších a nejlepší jakosti vzahradnickém závodě

Jana Vognara
v Poeychověm Hradce Králové.

Obsluha správná a rychlá.
Čenník na laskavé požádání zdarma a franko.Y——,,,,,,0

KmcLopojede
doEaříže

neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si poříditi chce. ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky vý
tečných látek, které zvlášť k tomu
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
velkoobohod se sukny

Hradeo Králové.
Pe čas přestavby Klicperova ulíce prot

chrámu Panny Marie.
oOooOoOooOoOoOoOoOoSOOSOSO:

Žádejte české a křesťanské
výrobky.

Zasílám i menší objednávky různých li
kerů vyplacené z= dovozného. Nejlépe
hodí se čti litrové deminony 1 litr 80 kr.

a l zl. 10 kr.

Třebenická slivovice 60 kr., 80 kr., 1 zl.
+ Pro pány obchodníky a hostinské přimě

řená srážka.

ORB*>Cenníky se zašlou. i
Sklad třebenické továrny

A. DVORÁCEK
Jindřišská alle č. 27.norá. ©

Prodá
neb pronajme se villa.

Na Kamenných Sedlištich jest
vystaven nový domek neb villa na zdravém
vzduchu na konci dědiny mezi lesy asi 20
minut od lesa. Tuto prodá neb pronajme na
Jetní byt. Hodí se pro P. T. pány úředníky,
učitele, professionisty. Villa pozůstává ze dvou
pokojů. Dle potřeby jsou k disposici dvě po
stele i s peřinami. Pošta Proseč u Litomyšle.
Jan Bartoš ©. 9. a (0. v Kaménných Se
dlištích.

Prvý sešitprávě vyšel vná- |
kladu 35.000výtisků.

ul
Janě
ObrazovápouťzBetlémana(olgola

se slovesným doprovodem

professora V. Můllera.

Nádherné toto dílo, jež se s originálními li
terárními vložkamiprávě tiskne, tvořitibude album
nejkrásnějších pohledů na svatá místa, v nichž
narodil se, působil a trpěl Spasitel náš Jožíš
Kristus.

Předběžné je rozpottěno celé dílo asi aa Joo

způsobu děl »Letem Světem=, +Arround the
Vorid« a p.

Skvostné obrazové nibam „SVATÁ
ZEMĚ“ vycházeti bude ve Jhůrách 14denních
v sešilechpo pe 80 kr. (60h) © 12 obrazech,
tištěných na křídovém papíře po jedné straně.

Celému nákladu bude přidána bezplatně

umělecká barovná premle,
představující:

Ukřížování Ježíše Krista

S panoramouna Jerusalém.
Obrazy sestaveny jsou w.chro

nologickém pořádku a velkým po
čtem svým (na 300) jakoži stkvostností
výpravy předčí všechna vydání dosud vyšlái za
hranicemi, 2

Na dílo tak nádherné stanovena cena nevby
čejně nízká, takže subskripce byde nejširším vrat
vátn přístupna. a

Přihláškypřijímáa vyřizujekašdé knih
kupeectví (na 10 sešitů předplácí se zl. 3—
poštou zl. 3'30), zvláště: '

Gyrillo-Mothodějská Kniktiskárna
V. Ketrba v Praze, 200 II.

B“ Na30 obrazů."l



Krajinské úřady v Čechách,
„© Jak známo, zamýšlí vláda obnoviti krajské

úřady v Čechách, jichž má býti 10 a jimž 8e
má přiděliti část agendy c. k. místodržitelství.

Vláda podala následující zákon o zřízení
krajských správ či vlád v Čechách.

Se souhlasem obou sněmoven říšské rady
vidí se Mi naříditi:

$ 1. Ve prospěch politické správy bude
v království českém zařízeno deset krajských
správ. Místo a rozsah jednotlivých správních
obvodů naznačeny jsou v příloze. Pro změny
v politických okresech uvnitř krajských správ
platí ustanovení zákona ze dne 19. května 1868
ř. z. č. 44.

$ 2. V čele každé krajské správy stojí
krajský hejtman. Každý krajský hejtman bude
míti zástupcem místodržitelského radu. Kraj
ský hejtman náleží do V. hodnostní třídy.
K obstarání úřadní činnosti budou přidělení
krajským správám krajští radové v VIL a
krajští komisaři v VIIL, jakož i potřební kon
ceptní síly od IX. třídy hodnostní dolů.

Dále budou přidáni krajským vládám nej
nutnější síly lékařské, technické, účetní a kan
celářské.

$ 3. Na potřeby úřadní a kancelářské,

výlohy spojené 8 přesídlením a cestovné vykáže se krajským hejtmanům příslašný pau
šální obnos.

$ 4. Jmenovati krajského hejtmana, jakož
i jeho zástupce náleží císaři.

Jmenování a přidělování úřadníků VIL.a
VIII. hodnostní třídy u krajských správ svě
řeno jest ministru vnitra a od IX. hodnostní
třídy dolů místodržiteli.

$ 5. Krajskému hejtmanu přísluší natu
rálaí byt v úřadní budově a není-li vhodných
místností, tedy nájemné místním poměrům při
měřené.

Pro mimořádné výlohy má krajský hejt
man nárok na fankční přídavek přiměřený
místním poměrům.

$ 6. Krajští hejtmanové jsou podřízení
bezprostředně místodržiteli.

$ 7. Zásadně přidělují se krajským sprá
vám záležitosti jejich obvodu I. a II. instance,
které dosud patří do oboru místodržitelství;
krajské správy jsou v oněch případech posled
ní instancí, v nichž dosud bylo místodržitelství.

Mietodržitelství bodou vyhrazeny záleží
tosti, které týkají se buď celé zemé, anebo
přesahují hranice jednoho kraje. Také mohou
býti krajským správám přiděleny záležitosti,
které dosud vyřizovala okresní hejtmanství
Bližší ustanovení o provedení těchto zásad,
jakož i o upravení vojenských záležitostí bu
dou vydána příslušným nařízením,

Krajský hejtman bdíti má dále bezpro
středně nad podřízenými úřady a ústavy svého
úřadního obvodu.

$ 8. V právním jednání budiž nžito stá
vajících zákonitých předpisů přesně v jejich
duchu. Proti nařízením a nálezům podává se
odvolání, pokud jest zákonem přípustno, skrze
místodržitelství bezproatředně k ministerstvu.
V těchto případech podává se odvolání proti
nálezům krajských vlád místodržitelství, aby
o nich trvale rozhodlo:

1. Při nálezích o náhradě všelikých vý
loh za léčení, ošetřování a pohřebních.

2. Při nálezích o povinnostech přispívati
k účelům kultu, činí-li se na to nárok ze vše

obeoného důvodu příslušnosti k nějaké církevníobci.
8. Při nálezích o užití stávajících konku

renčních zákonů při vedení staveb, církevních
potřebách, vnitřního zařízení, jakož i na po
moc při kostelích, farách a břbitovech, pod
soukromým patronátem.

Jde-li o náklad přes 16.000 korun z dot
čeného církevního jmění, platí dosavadní kom
potenční ustanovení.

4. Při překročení poplatků štolových.
6. Při rekursech proti nálezům o povolení

závodů ($ 25. ž. ř.) e výjimkou případů v $ 27.
vyjmenovaných.

6. Při nálezích, týkajících se udělení, od
pírání, vzetí koncese ($$5. a 138.), jakož i jejího
pronajmutí a zastopování (5 55.) u živností
vyznačených pod číslem 4, 7, 8, 9 a 10, $ 10.
ž. ř., dále při závodéch pohřebních.

7. Při nálezích o zevnějším označení živ
ností ($ 44. ž. ř.).

8, Při nálezích o zjednání zástupce nebo
nájemce u svobodných, řemeslných a reálních
živnostech ($ 5b. ž. ř.).

9. Při nálezích o vykonávání živnosti dle
rozhraničení na okresy dle $ 42. ž. ř.

10. Při nálezích o nucených porážkách a
schválení tarifu porážkového dle $ 35. ž. ř.

65 E ustanovenímaximálníchtarifů dle1. Ťř

ze dne 16. ledna 1895 ř. z. čís. 26. týkajícího
se výprodejů.

13, Při schválení tarifů při ústavech pro

míry pp) (zákon ze dne 19. června 1868 ř.z. č. 85).
14. Ve veškerých záležitostech, týkajících

se podomního obchodu a tomuto podobných

oduštví výdělkových, na obcházení spočívajících.
15. Při nálezích krajských vlád ve ve

škerých záležitostech obecních voleb, pokud
nebyly vydány ve výhradném vykonáván stát
ního práva dozorčího.

16. Při odvoláních proti nálezům v zále
žitostech domovského práva, vynesených kraj
skými vládami v druhé instanci.

be 17. Při nálezích ve sporech o hraniceo e.
18. Při nálezích ve sporech o mzda čeledi.
19. Při sporech stran osvobození od mýt.

($ 17. zák. ze dne 2. dubna 1867 z. z. č. 32.)

20. Při nálezích stran odepření vysvědčenínezaviněnosti dle řádu požární policie.
21. Při nálezích stran odepření licence

ku prodeji novin a povoleních dle $ 3., odst.
b. tisk. zák. ze dne 17, prosince 1862 Ť. z. č.
6 ex 1863, pokud se týče zákona ze dne 9. čer
vence 1894 ř. z. č. 161. ,

92. Při nálezích v záležitostech zbrojních
lístků.

23. Při nálezích ohledně trestního řízení
zavedeného obcemi v případech přestupků
místně-policejních.

24. Při nálezích o stížnostech proti ode
pření pobytu v území obce se strany obce.

25. Při nálezích krajských vlád v záleži
tostech nadací, vyjímajíc nadace vojenské.

26. Při nálezích stran osvobození od po
vinnosti nemocenského pojištění. $ 4. zák. ze

pojišťování dělníků.
97. Při nálezích o stížnostech týkajících

se zjištění denní inzdy v okresu obvyklé. ($ 7.
zák. ze dne 30. března 1888 ř. z. čís. 33 o ne
mocenském pojišťování dělníků.)

28. Při nálezích v záležitostech chudinské
třetiny a procenta chudinského. .

$ 9. Pro král. hlav. město Prahu, jakož1
pro záležitosti a působnost pražského policej
ního řiditelství pro její obvod zákon tento
neplatí. . .

$ 10. Krajské vlády mají vstoupiti do ži
vota šest měsíců po prohlášení tohoto zákona.

$ 11. Ministr voitra pověřuje 8e prové
dením tohoto zákona.

BESIDKA.
Z historie animalních potravin člo

věka.

Všechny choroby a vady nečiní ješte maso
nespůsobilým k požívání a proto určil v pozděj
ších časech talmud, že jenom takové choroby činí
maso nečistým, když zvíře následkem choroby
déle jak 12 měsícův by žíti nemohlo. Původné
bylo těchto 18, později dostoupla číslice počtu 80.
Po zapečetění provádí se na mase ještě t. zv. ni
kur aneb poraš, který záleží v tom, že maso před
ní zbavuje se všech náčiní krvenosných (tepen a
žil) šlach a určitých sliznic. Ú ssavců vykonává
poraš sám šechitu, u drůbeže židovská hospodyně
sama. Nikur provádí se následovně: hlava se roz
sekává, velké tepny a žíly vytahují, mozek, který
dovoleno jísti, se vyndává a blán mozkových zba
vuje; zevnější náčiní krvenosné přetírá se ostrým
nožem po délce oči se vylupují a zahazují. Špička
jazyku se odřezáváa žíly vytahují, rovněž plíce
utírají se, srdce otírá a hlavní tepnya žíly po
délce rozkrajují. Přední čtvrtě upravují se tak, že
odstraňují se všechny tepnya žíly, šlachy a slizni
ce, k čemuž jest třeba, aby maso se rozřezávalo;
poněvadž ale při nikuru zadních čtvrtí tyto znač
ně na ceně ztrácejí, neprovádí židovští ani nevě
řící řezníci nikur zadních čtvrtí a proto židé ne
jedí moso zadní, ač talmud jísti ho dovoluje.

Maso košerované smí pouze 3dny staré býti;
v průběhu gkrát 24 hodin je třeba, aby maso
hojně hrubou solí posypané půl hodiny ve vodě
se močilo, Játra a remeno smí jenom pečené po
žívány býti Kdo u židův maso jí, ten dříve jak
za 6 bodin mléko požívati nesmí a i po tom do
bře ústa vypláchnouti si vodou musí. Talmud
předpisuje zvláštní nože a nádobí na maso a jiné
náčiní a nádobí na mléko.

Za našich časův všechny tyto předpisy tal
mudu nemají cenu žádnou, ony vystačily snad
pro starověk, a středověk ale není žádného pod
statného důvodu, aby dále trpěny a zachovávány
byly. Jmenovitě nejméně oprávněno jest košero
vání, které ten účel mělo, aby — všechna krev
z těla uběhla, ač jak výše právem dovoděno jest,

i zvířata, která jsou v agonir, tedy těžce nemoc.
ná, košerovati lze, Aby všechna krev z těla uběhla
není naprosto potřebí košerování, toho docílí se
zrovna tak dobře anižby ubohé zvíře strašlivá
muka při svazování, podřezávání a pozvolném
umírání vytrpěti muselo.

Dnes, kdy na všech moderně zařízených jat.
kách k tomu se přihlíží, aby zvířatům, těm ubo.
hým tvorům, jež z ohledův národohospodářských
zahynouti musí, smrť co nejrychlejší A nejméně
bolestná zadána byla, ku kterémžto účelu celá
řada nástrojův pořízena byla, trpí se k hanbě
osvíceného století, bezúčelné nelidské a ukrutné
mučení zvířat košerováním.

Již samy přípravy přihlížejícímu úzkostí srd
ce svírají, když vidí, jak ustrašené zvíře se brání,
když ostré provazy do masa se zařezávají, jak
strachem se chvěje a vypouleným okem o milost
prosí! A ještě jeden moment nesmí býti zapome
nut. Při žádném jiném spůsobu nesesuroví chasníci
řezničti tak, jako právě při košerování bijíce a
kopajíce svazované zvíře, když sebou zmítá a
mukám uniknouti hledí. A teprvé když po této
půl hodiny trvající proceduře krk zvířeti se obrací
a pan košerák pobodlně přistupuje, aby zvířeti
krk podříznul; strašlivou bolestí puzeno zvíře vy
bodí hlavu a zaléyajíc se krví a hrozně chraptíc,
často rohy od lebky si urazí. Vědomí u košero
vaného zvířete trvá velmi dlouho 15 ivíce minut
reaguje kornea oka na dotyk, tedy více jak čtvrt
bodiny zvíře za těch nejhroznějších muk a křečí
pozvolna umírá.

A to všechno se trpí, poněvadž to talmud
nařizuje; náboženství židovské toto košerování
neznalo, Osvícené vlády saská a švýcarská i jiných
státův košerování pod pokutou roo0 marků tomu,
kdo řeže i 1000 marků tomu kdo řtzati nechá
aneb 6 mésícův vězení, naprosto košerování za
kázali.

Židé hleděli zákaz košerování obejíti. Nej
prvé dováželi řezané maso pro židy saské z Pru
ska ale vláda saská nelenila a dovoz žakázala a
ejhle, dues po pěti lefech židovstvo saské jí maso
klidně, které košerováno nebylo.

Z dějin piva.
Pivo z pšenice, žita a ječmene znali vařiti již po

bané. Chmele užívali ko kořenění piva Čechové a Ra
sové již v 9 století, Když r. 985 učinil car Vladi
mír » Bulhary mír, označili tito jeho trvání poře
kadlem: „až kámen počne plovati a chmel tonouti“.
Později rozšířilo se vaření piva a opilství na Rosi
tak, že veliký kněz Vasilij II. přísně zapověděl upo
třebení chmele při vaření piva a medoviny. V Čechách
se vařilo pivo v každé domácnosti a kronikáři se o
tom ani nešířili; víme jen, že tu ionde byly chmel
nice.

Když v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byla
města zakládána, nemlaví se o žádné živnosti tak často
a obšírně, jako o vaření piva, v němž záležel veliký
důchod obcí a občanů, Vaření piva považováno za
přední a nejplatnější živnosť městskou. Města snažila
se zbaviti ee pivní konkurence vymáhbávím tak zva
ného „práva milového“ totiž, aby na míli cesty kolem
města nesmělo býti žádné živnosti městské, zvláště pak
žádného pivovaru, pod velikými pokutami, protože z
várek šel veliký důchod komoře královské. Z každé
várky vařilo se 12 i více denarů a kdo by na míli
kolem města pivo vařil, měl statek i hrdlo propad
nouti. Od krále Jana Lucembarského obdrželi tako
véto výsady jmenovitě Pražané, Královébradečtí, Čá
slavští, Nymbarští, od krále Karla IV. Konřimětí, od
Václava IV. Kolínětí, Mělničtí, od Zikmunda Brodětí,
Mýtští atd.

Za krále Jiříka Poděbradského a Vladislava II.,
kdy se zaváděla a «tažovala selská robota, trostání
venkovaní na brdle, kteří se odvažovali vařiti sobě
doma pivo. Páni a rytíři však si vymohli právo va
řiti pivo svatováclavskou smlouvou v Praze r. 1517 a
došlo konečně k narovnání mezi pány A městy v této

příčině, Páni před tím poddaným svým bránili bráti
pivo z měst a nutili je k odebírání piva z pivovarů
panských. Vilém z Pernětýna z Pardubic přispěl po
sléze nejvíce k uzavření smíru mezi pány a městy.

Tím, že městům královským odňato bylo vý
hradné právo vaření pivu, umožnil se v Čechách ve
liký pokrok hospodářský, neboť šlechta po městech a
městýsech své pivovary zakládajív obcím za zajisté
platy je pouštěla, čímž i v poddaných městech dů
chody obecní a zámožnost měšťanů znamenitě se zve
lebily. Ač pak páni a rytíři na panstvích pivovary
měli, přece v městech pivo vařiti nemohli, leda by
v městech domy měli a podnikli práva a břemena
městská.

Ve větších městech bývalý záhy veliké bouře“
když obeu neb přední měšťané sami toliko pivo vařiti
chtěli, zvláště řemeslníkům várky zabraňajíce. Zvláště
ševci a krejčové, časem též koželuzi a řezníci se bou
řili a často k vůli žízní a pivu, které si sami doma
přes zákuz vaříti chtěli, k ztrátě brdla odeouzeni byli.

Z vaření piva bylo povolováno králům od sněmu
posudné co pomoc, sa níž králové svláštními rorersy



děkovali. Také poddaná města platila vrchnostem z
každé várky dle zvláštních svých privilegií a smlav
poplatky. Časem se vyvinulo v městech právo náklad
nické z ten způsob, že jenom jistý počet domů opráv
něn byl živnost pivovarnickon provozovati, jichž ma
jitelé vystavěli vi společný pivovar a výbradně užitek
z něbo brali, Domy takové až čtyřikrát tolik, co jiné
platily. Po povstání r. 1547 musila města platit králi
„penální tác“, první to daň z pive, která až do r.
1820 v platnosti zůstala, Piva česká byla až do 17
století hlavně pšeničná bílá a ječná hořká. Mimo to
se vařilo „staré silné“ a mladé (javensis cerevisia)
čili patoky, Bílé pražské, rakovnické hořké, ža
tecký samec, bradecký, žitavský a svidnický břez
ňák bývaly znamenité. Za to litoměřické emrdělo
bahnem a dýmem a o nedobrém Páchovském říkali
„Smrdal“, že dýmem zasmrdalo, a „Masil“, protože
je za městem dáviti musili, až z toho vzniklo konečně
přísloví:„Toť by se pilo, netto Páchovský“,
V Chebu měli „dobré“, když koušelům se na něm
koženky přilepily, Sládci věřili, že čáry jim brání ve
vaření dobrého piva, Zažehná.ali proto čaroděje za
žehnání a zaříkání: „Zaklínám vás, všechny Čerty,
čáry a kouzelníky skrze to nejvyšší Boží jméno, ve
jménu Otce! i Synal i Dacha Sv. já těmito slovy
zaklínám: Tetra, gramaton, Elyon, adonax, Ely, dox,
upson, atbanatos, arotia, Emaouel., Sabotbi, agvos,
Ottyeis, apior, iscbiris, aguls, Eleyson, ymach,i všichni
svatí proroci, patriarchové, mačodlníci a mačedlcice
svatí, vás tak všechny čáry a kouzly zaklínám těmito
slovy, kterým se toto Bcží Kristovo posvěcuje po
svátný, abyste mi nic uškoditi v řemesleném nemohli.
Toho mi dopomáhej Bůl Otec -+ i Syn + i Duch
Svatý -+ Amen.“ Bylo to trochu dloubé, ale v Če
chách byla tehdy žízeň ještě větší. R, 1642 bylo v
Bradci Králové 37 pivovarů, v Kolíně 11, v Kouří
mi 8 atd, V Hradci Králové za 15 měsíců byly 7683
várky po 13 sudech — 100.009 sadů. Na tolik jsme
Be ani teď nozmobli. Inu, když teď páni pijáci po
řádají stávky, pak se již ničemu nedivíme, Kdo pak
má v Hradci, pít!!

Svatá
ZOIMĚ.

Českému písemnictví dostane se konečně nád
herného obrázkového díla o Palestíně přičiněním čilé
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrby v Praze,
která výpravou „Obrázkové revue“ dra. J. Podlahy
ukázala neobyčejnou zdatnost a energii.

Těšíme se opravdu na dílo, které v nejbližších
dnech počnevycházeti po levných (30 kr.) sešitech o
12 umělecky provedených obrazech, tištěných na kří
dovém papíře po jedné etraně; těšíme se upřímně na
knihu, k níž střízlivý a věcný slovný doprovod ob
stará obratné péro prof. Václava Můllera. Avšak i
zkušení cestovatelé, jako dr. Fr. Maleček, který celou
Svatou Zemi seznal, přislíbili, při významném díle
své epolnúčinkování. — Krásné poetické vložky píše
Fr. Žák. —

Již v útlém mládí jako děti doma slýcháme o
zaslíbené zemi, o které pak národní škola přede pro
dětskou duši tajemnou nit poutavého vypravování. A
sežloutlé listy dějinpopsány jsou bohatým písmem 0
Svaté Zemi, kde odehrálo se největší drama lidstva,
jehož vznešeným a nedostižným hrdinou jest Bůh-člo
věk. A kdož by si ta nevzpomněl ihned také na kří
žové výpravy rytířského středověku, které Evropa
s plamenným zápalem podnikla proti sveřepému půl
měsíci|

Palestýna jest zemí, ku které veškeren svět po
hlíší s opravdovou i pochopitelnou úctou, ku které
však najmě srdce každinkého křesťana zírá s nezvrat
nou a pevnou důvěrou, neboť tam jest počátek pra
vého obrodu lidstva, tam vzešlo neuhasínající světlo,
které rázem zaplašilo tmy pohanatví a zvrácenosti,
tam lidstvo člověkem-Bohem přivedeno jest opětně
k Bohu.

I pranic se nedivíme, že lidé odevždy rádi pu
torali do Svaté Země, aby popatřili na místa, kde žil
a chodil, pomáhal a trpěl, zemřel a oslaven byl Vy
kupitel, aby útěchy načerpali pro klopotný života
s důvěrou v Boha vrátili se do své otčiny. Chodí tam
koraunované hlavy, knížata, bobáči i lidé méně vá
možní; jde tam, kdo jen trochu může.

Pozoruhodno jest“ že Palestýna přes četné rány
hlodavého zubu letícího času zůstala přecejen starou
Palestýnou; i v tom dlažno pozorovati nevystihlé ří
zení Prozřetelnosti.

Světový a nesmazatelný význam Palestýny při
vábil také umělce všech národův a dob, již slovem,
obrazem, štětcem i dlátem zachytili nejen jednotlivé
výjevy, scény a místa, ale i celá města a krajiny
z věčně poutavé i přítažlivé Palestýny.

České písemnictví, obohacené již četnými kni.
hami o cizích krajinách, nemá dosnd obrázkového
díla o Svaté Zemi. A proto 8 opravdovým nadšením

dozajista přijatabyla všude zpráva, že katolická knih
tiskárna V. Kotrby vydá dílo, stojící v každém směru
na výši doby — a při tom velmi levné, tak še si jej
bude msci zaopatřiti každá i sebe chudší rodina. Dle
přípravných prací bezpečně lze sonditi, že řada vy
braných obrazů, které. rozpočtena jest na 300, bude
i vkusnou ozdobou každého ealonního stolku.

Kniha vedle jiných stránek výhodných bude i
výbornou pomůckou při výchově a vyučování, tak še
k ní bade dosti zhusta sahati i katecheta i učitel.
A slovo živé, doprovázené zdařilým a věrným obra
zem, nevymizí již tak snadno z duše a mysli.

A podnikavá knihtiskárna V. Kotrby, která ne
šetří obětí hmotných, poněvadž jí jde v prvé řadě o
řádnou a ušlechtilou věc samu, při závěru elegantní,
vkusné kniby vydá ještě — monumentální cbraz, to
tiž Panorama Jerasalema, o jehož podrobnostech zmí
níme se šíře někdy jindy.

Nechceme nikterak apřílišovati, nýbrž konáme
jen zpravodajskou svou poctivou povinnost, když jiš
nyní upozorňujeme českou veřejnost na prvé obrázko
vé dílo našeho písemnictví o Palestýně. Každý pak,
kdo jest upřímným přítelem dobré naši věci, zmíní se
věru v okolí svém o cenné této knize, která pro ne
pochybnou vaitřní svou hodnotu a vnější dokonalost
vrchovatou měrou zasluhuje doporučení co nejvřelej
šího. Čím větší bude řada odběratelů, tím k větším
obětem zajisté ochotna jest Cyrillo-Methodějská knih
tiskárna,

Kdo můžeš, získej dalšího odběratele a sám če
přihlas za příznivce zdravé této myšlénky, která —
potká-li se s plným zdarem — bude zase zdrojem
dalších pracíamělecko-literárních!

Dílem tímto získá jen hojně úcta ku Svaté Ze
mi, zbrocené krví Spasitelovou a krví nesčetných mu
čenníků, cennou knihou touto vznítí se v živé, do
výše bárající plameny víra „naše, tkvějící hluboko
v našich ard-ích!

Čís. 128,

Konkurs.
V městském školním okresu Královéhra

deckém obsadí se definitivně:

1.) Místo ředitele při nově zřízené měšťanské
škole pro chlspce v Hradci Královés ročnímsluž
ným 1400 K, s fonkčuím přídavkem 400 K a8
bytem příslušným.

Žadatelům prokázatí se jest spůsobilostí k
vyučování náboženství katolickému.

2.) Místo učitele při téže měšťanské chlap.
škole v Hradci Králové pro odbor matbematicko
technický se služným 1400 K.

8.) Místo učitelky odboru mathematicko tech
nického při měšťanské dívčí škole v Hradci Krá
lové 8 ročním složným 1400 K.

Žádosti náležitě doložené přijímá c. k. okresní
školní rada pro město v Hradci Králové ve Ibůtě
šesti neděl ode dne vyhlášení konkursu toboto
v „Pražských Novinách.

Z c. k. okresní Školní rady pro město

v Hradci Králové, 30. května 1900.
Předseda:

Dr. Ulrich.

Osvědělla se již po léta jakožto
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při nedokrevnosti atd. lékařsky doporoučena. — Nejoblíbenější|

v Eradoi Ecrálové.



Předplatnénačívrtroku3ksok
na půl roku 5 A — A

Společný postup českého lidu.
Když dne 2. listopadu 1892konala se

společná porada důvěrníků všech českých ná
rodních stran z Čech, Moravy a Slezska v Praze,
měli jsme upřímné z ní potěšení, ačkoli ne
vedla k úplné shodě a sloučení všech stran.
Po bratrovražedných bojích v letech 1889—1891,
které vedly k rozbití českého národa na četné
frakce a k rozbití železného kruho pravice,
jakoži k první allianci liberálních a kleri
kálních Němců, Poláků i Jihoslovanů octly se
záležitosti českého národa ve veliké tísni. Vý
měna myšlének mezi Čechy, Moravany a Slo
zany za předsednictví tehdy nejstaršího mo
ravského poslance hraběte Egberta Belerediho
znamenala již značný úspěch a trefně vystihl
tehdy situaci mluvčí Moravanů, rovněž již
zvěčnělý dr. Fanderlík. Pravil, že důvody ke
svolání schůze leží v politické situaci, která
byla tehdy charakterisována odstoupením fi
naučního ministra dra. Juliana Danajewského
a ministra krajanství a spravedlnosti, barona
dra. Aloise Pražáka u ujímáním se vládního
vesla v Rakousku stranou ústaváckou. Hlavní
příčina situace tehdejší byly rozbroje v
chách: kdykoli Čechové mezi sebou stáli v ob
čanské válce, obdržela levice vrch, a národ
český nemohl svou sílu vložiti do politických
otázek. Poslanci Polák Swiežy, dr. Herold, dr.

áček, dr. Ed. Grégr, Slezan dr. Hrubý, dr.
karda, princ K. Schwarzenberg, dr. Rieger

uznali tehdy možnost a žádovcnost shody. Starý
Rieger volal tehdy výstražně: „Hledejme, co
nás spojuje, A ne co nás dělí. Státní právo,
rovnoprávnost národní, zásada samosprávy a
jiné věci nás pojí! Hazardní politiku rozhodně
odsazoval a proto byla tehdy na jeho. návrh
přijata jednohlasně tato resoluce:

„Zástupcové stran s Čech, s Moravy a Sles
ska v této poradě súčastnění lrvajíce při svých
ode dávna hájených sásadách směřujících k uve
dení v platnost stálního práva, k sabespečenípři
měřeného sastoupení semí koruny České v radě
koruny, ku provedení spravedlivých volebníchřádň
jakoš $+ku provedení rovného práva národnosti ve
všech semí koruny České a k rosvoji samosprávy,
prohlašuji ochotu sasadsti se důraemě o svorné
hájení těchto sásad i faktické provedení jich a po
vašují pro sdárnou činnost v těchto směrech za
prospěšné, aby v těchto oborech ode všech súčust:
něných stran hleděno bylo společného dorosumění.“

Bohužel nedbala toho v národě strana
vedoucí a místo na potírání Němců bylo vy
dáno heslo na zničení Staročechů, dobytí od
nich spravovaných záložen, podniků a apoři
telen, koketováno se socialisty i 8 omladinou,
rozpoután náboženský boj, vlna mladočešství
převalena na Moravu, ale spodní proudy pře
rostly vůdcům brzy přes hlavy, při tom potí
rání vlády Taaffeho, Windiscbgrátze a Kindin
gra nedobyto faktických úspěchů a lidu byly
marně malovány straky na vrbě a domnělá ví
tězství nad Vídní. Tu teprve došla česká de
legace k poznání, že pravice by nebyla, tak
zcela zbytečná a že by navázání styků 8 no
vou vládou Badeniho nebylo národu na škodu.
Stalo se to trochu pozdě, neboť Němci za krátké
vlády Plenera a Kindingra si nasadili do nej
vyšších úřadů opět nejhorlivější své stoupence,
kteří pak Badenovi, Gautschovi i Thunovi
kladli všemožné brzdy a překážky. Obnovená
pravice nebyla více železná, ule spíše prkenná
a praskala každou chvíli. Čeští poslanci báli
se voličům přiznati plný obrat a nechtíce na
se vzíti nevoli a nespokojenost voličů za stálé
zvýšování a zavádění nových daní, byli rádi,
že vláda provedla tyto věcii rakousko-uherské
vyrovnání na základě čl. 14. stát. zákl. zákonů.
Takto poslanci mimoděk připouštěli seslabo
vání významu pravice a většiny a bezděčně
gesilovali vliv centralisticky smýšlející úřed
nické i vojenské byrokracie. Rozhodající kruhy
působením různých vlivů přišly k náhledu, že
majorita, která při každém důležitějším hla
sování se pod tíží zodpovědnosti rozuteče a
podlehne energické oposici, není nic plutna, a
tak byrokracie za vlády Claryho a Kindingra

přerostl majoritě úplně přeshlavu. Tato seonečně rozpadla, hlavně působením vysoké
byrokracie a kamarilly, která systematicky
dráždila Čechy, zmařila již již se oskutečňu
jící dohodnutí, aby nás dohnala k nerozváš
nosti a k úplnému pádu.

Děl a panuj! — bylo heslem Němců a
byrokratů, kteří nás Čechy chtěli úplně roz
nepřáliti se všemi Slovany i mezi sebou. Na
štěstí se to úplně nepodařilo, ačkoli u nás 80
cialisté stali se centralisty a povolnými ná
stroji Němců, ačkoli frakcerealistů a roz. uči
telské ukazují již teď cislajtánské rohy.

Ač česká obstrukce ukázala stejnou sílu

jako německá, přece dnes se jedná opět o vyoučení slovanských národů ze epoluvlády v
Rakousku a o panství Němců, které tyrolský
kobylkář Grabmayer chce oktroyovati člán
kem 14., hlásaje na ten čas drze za nutnost
povalení Čechů.

V této kritické době sešli se 17. června
v místnostech klubu strany svobodomyslné
v Praze opět zástupci českých stran zo zemí
češkých: Mladočeši,Staročeši, katolíci čeští,
moravští i slezští, zemědělci, národní i kře
stanští socialisté, aby pojednali o některých
palčivých otázkách národa našeho. Přáli by
chom si, aby trpké zkušenosti, kterých jsme
od listopadu 1892. až po dnešní den zkusili,
byly nám poučením, abychom svorný postup
českých stran pojímali vážněji a opravdověji,
nežli se to stalo r. 1892. Shromáždění nedělní
nečítalo sice tolik stkvělých a významných
osobností jako shromáždění z r. 1892., jsme
však přesvědčeni, že vůli měli všichni účast
nici stejnou: prospěti v nynější těžkékrist národu.

Schůzi zahájil předseda klubu zem. po
slanců, p. dr. Em. Engel, který 8 Moravanem
drem Prašákem a Slezanem dr. Stratilem zvolen
byl též do předsednictva. O jednání podána
byla tato oficiální zpráva:

I. Sdělení o ustanovení národní rady.
Zpravodaj dr. Václav Škarda jmenem výkonného
výboru národní strany svobodomyslné podává zprávu
o přípravných pracích kn zřízení Národní rady vsko
naných, naznačuje příč-ny založení její a líčí její vý
znam. Připomínaje, že všechny strany české, jež se
hlásí k národnímu a setátoprávnímu programu če
skému mimo jedině atranu radikální pokrokovou k or
gánu tomu přistoupili, poznamenává, že dle názora
nemá býti Národní rada tribunálem, stojícím nad
stranami, jenž by rozsuzoval 0 jejich činnosti, nýbrž
že má býti sdružením vamostatných stran, které vol
ným rozhodnutím spojují se ku společné práci v otáz
kách dle svého programu společných. Činnost v Ná

dohodováním od případu k případu.
Konečně uvádí referent nejdůležitější směry čin

nosti a navrbuje, by pro jednotlivé záležitosti usta
noveny byly odbory, jež ibned mají práci zahájiti.

Po poznámkách hrab. Schonborna, dra. Edv,
Baštýře, učiteleRašína adra. Stratila byly
přednesené návrhy jednohlasně schváleny.

IL Zpráva o politických poměrech. Re
ferent dr. Herold vyličaje politické poměry v po
slední době, uvádí příčiny, jež přiměly poslance české
k obstrukční taktice, charakterisuje povahu jazyko
vých předloh, podaných drem Kórbrem v říšské radě
a sděluje názor poslanců českých na nynější politickou
situaci. Debaty se súčastnili dr. Baxa, hr. Schon
born, dr. Brzorád, St. Kubr, dr. Baštýř, dr.
Stránský, red. Sokol, Ig. Hořica, P. Šefčík,
dr. Stratil, V. Klofáč a dr. Koudela. Všichni
řečníci projevovali potěšení nad kroky, jež byly pod
niknuty aby byl zabezpečen společný postup všech
českých stran v otázkách jim společných, jednomyslně
označajíce jmenované předlohy Kórbrovy za nepřija
telné a pro národ český škodlivé. Srovnale vyslovají
se proti oktroyování jich a doporačují, aby Národní
rada k této nalehavé otázce učinila bezprodleně ve
řejný projev. Na to se všeobecným souhlasem přijata
následovní resoluce:

V uvášení, še osnovy sákonů jasykových pro
království české a markrabství moravské, kleré
předlošeny byly vládou dra. Kčrbra říšské radě,
porušují práva jasyka českéhojako sákonně usna
ného jasyka semského při všech úřadech seměpan
ských, še nešetří historicky a dle platných sákonů
saručené rovnoprávnosti obou jazyků semských
o těchto semích při ušívání jich v úřadech, nýbrě
še naopak cestou sákonodárnou poprvé činí se po

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pdlek v poledne. |

kus jasyku německémusjednáno bylo nadvládí
a privilegované postavení a aby jasyk českýs ce
lého oboru veřejné správy ve valné části král.
Českého byl s úřadního ušívání vyloučem, prohla
šuje Národní rada zároveň trvajíc při sásadě
plné a neskrácené rovnoprávnosti a rovnocennosti
obou jazyků v semích koruny české statoprávní
Jediný celek činicích, še osnovy jasykových sákonů
těchto jsou pro český márod nepřijatelny a ohra
šuje se co mejroshodnějí nejem proti oktrovování
těchto osnov, které by bylo zřejmým porušením
semských sákonů 1 nešelřením samé ústavy © roku
1868, nýbrš + proti parlameninímu projednání
v nekompetentní radě říšské.

III. Jednání o sčítání lidu. Zpravodajdr.
Kurz podává zprávu o krocích, jež učinili poslanci
v příčině budoucího sčítání lidu a předkládá při
měřené návrhy ve směru tomto. Rozpravy súčastnili
se pp.: dr. Koudela, Rašín, Anýž, dr. Stratil,
P. Sefčík, HeřmanJanda s Karel St. Sokel. Ná
vrhy referenta jakož i dodatečné návrhy v debatě
učiněné byly jednomyslně přijaty.

IV. Do odborů byli zvoleni: Bed. Anýž,
dr. Blažek, dr. Baxa, dr. Lad.Dvořák, P.Gruda,
dr. Herold, I. Hořica, Heř.Janda, dr. Koudela,
Stan. Graber, Kummer, dr. Kurz, dr. Milde, J.
Nechanský, K. Prášek, J. Sedlák, hrab. Schón
born, dr. V. Škarda, dr. Šole, Karel Tichý, Vr
těl a Žundálek.

Rozhovoru ohledně vydání zprávy o schůzi sú
častnili se Anýž, Rašín, Klofáč, Vrtěl, Žundá
lek. Došlé dopisy přikázány odborům, jenž mezi tím
se konstituovaly.

Po projednání jednacího pořádku skončil před
sedající dr. Engel za povznesené náludy poradu vře
lým doslovem. Konatatovav zvláště vzornou snahu
všech stran, aby v důležité nynější době působily pro
obecné dobro, projevil naději, že Národní rada co
Bejdříve opět svolána bude ku plenární schůzi a přál
jí, aby soustavnou činností pracovala pro blaho ná=«
roda a vlasti.

veve
Kočičina,

Když někomu přišli večer pod okna a
pískali a tloukli na plechy a podobné věci,
říkalo se takové muzice bez souzvuku — ko
čičina. Myslel jsem, že ten obyčej již vymřel.
Najednon šak vidím, že je živ. Provozuje se
totiž v říšské radě. Říkává se, že Němci ne
mají tolik schopnosti pro hudbu a zpěv, čili
že nejsou tolik „muzikáliš“ jako Češi. A skoro
jsem tomu chtěl věřiti. Ale jak jsem se skla
mal! V říšské radě totiž zahráli krásnoo mu“
ziku nejprv Němci. Už ani nevím, který z těch
Němců při tom troubil na trumpetku. Mrzelo
mne to. Povídám si: Vida, jak jsou muzikáliš
a naši nic. Ale nemá člověk nikdy náble sou
dit a trpělivost je jedna z nejkrásnějších ctno
stí křesťauských. Přišel pátek — osmý den
června — 1. P. 1900 a Češi ukázali, že jsou
taky muzikáliš. Povídal jsem si: A že právě
v pátek a to ještě o suchých dnech takovou
muziku spustili. No ale — nebylo to k tanci,
a tak jsem se uspokojil. Byla to — „kočičina“.

A proč že taková kočičina hraje se za
dnů našich na říšské radě? — Je to hudba bez
souzvuku a ukazuje, že je rozladěno, že je bez
souzvoku — Rakousko.

A proto nemá se jen hubovati na tu ko
čičinu z říšské rady, ale má se uvažovati o té
„kočičině“, vlastně o té rozladěnosti čili dis
harmonii uvnitř v říši, v myslích, v duších.
Kdyby totiž této vnitřní rozladěnosti nebylo,
nikomu by ani nenapadlo kočičinu dělati.

Ano celý ten stroj — ty jakési varhany —
Rakouska jsou rozladěny. A kdo je rozladil,
nebo čím se tak polámaly?

Je to to, co jsme tak často připomněli.
Je to zavržení zásad křesťanských.
Rakousko po dávná již léta zahrává si 8 ne

ravým liberalismem, 8 bezbožectvím. Pastilo
ho do škol, změnilo podle něho zákony; zavi
nilo, že málo kdo již po křesťansku smýšlí a
jedná. Z duchů mízí úprkem cit pro právo a
spravedlnost. Dovolává se ho sice slabší, utla
čený. Ale silnější a mocnější nechce o něm
ani slyšeti. On má sílu a má víc. Mállito
právem nebo ne; má-li vrátit, co uchvátil;



emí-li ožívati síly proti slabšímu, na to 8e ne
ymslí. A takoví jsou dnes Němci, Jiberalie
mem prosáklí, náboženským zásadám úplně
odcizení.

A odtud ta vnitřní kočičina naše čili ten
nesouzvuk. Velké a eilné, malé i tenké píšťal
ky ve varbanách vydávají svuky, ale nejsou-li
v souladě, nehraje-li každá, kdy a jak má,
nejsou li podrobeny zákonu o souzvaku, je
s toho „kočičina“. Zákon přirozenosti naší
větípený, zákon souzvuku, zákon harmonie

mosí ptroj ten pronikati, jemu 8e musí velkéi malé píšťaly podrobovati, jen potom z toho
plyne — hudba příjemná.
5 A to právě schází těm jakýmsi varhanám
— Rakouska. Nebraje se na ně podle zákona
Stvořitelem nezkažené a křesťanstvím zdoko
nalené přirozenosti lidské vštípeného; nehraje
se na ně podle zákona — spravedlnosti 8e
všemi stejně nakládající. Stále a stále se na
ně hraje podle nekřesťanské, liberalistické zá
sady: Kdo má sílu, ten má moc. Stále a stálo
se hraje na naše varhany dle zásady, že Němci
mají posilu z Berlína a proto že mají právo
vládnouti nad těmi, kteří jsou slabší. A jen
odtud jde ta kočičina. Jen odtud to pošlo, že
ty malé píšťalky z těch rakouských varhan —
ti Češi — začali pískat a vřískat, až 86 po
znalo, že takhle na ty varhany hráti nelze.

A tak co teď? — Bude se prý pomýšleti
na to, aby se změnily předpisy, podle kterých
se až posud na ty varhany v říšské radě hra
lo, aby totiž ty malé píšťalky nemohly tolik
vřeštět a kočičinu dělat.

Byl jeden venkovský varhaník, kterému
pan patron nechtěl dát spraviti varhany. Vy
zrál na to. Ty píšťalky, které působily kočiči
nu, jednoduše z varhan vytahal a povídal, že
je to lepší bez nich.

A tak jsou does takoví varhaníci i v Ra
kousku. Raději ty české píšťaly vyhodit, čili
jak jeden střeštěný německý novinář napsal:
Čechy jednoduše postřílet. — Tak daleko ovšem
nechtí jíti jiní. Ale pomýšlí se prý na to, že
se z varhan říšské rady budou vypášeti —
četníky říšeko radskými (Reichsraths Gendar
merie) — poslanci, kteří budou chtít jinak pí
skat, než bude předepsáno. Dojde-li k tomu,
bude to pěkná zábava. Tak bych k. př. sám
rád viděl, až p. Březnovský začne troubit na
trampetku a popadnou bo tí „říšsko radští“ a
potáhnou ho ven. Bude-li to tak, je po smat
ných časech v Rakousku.

Ale jen jestli to pomůže? Napadá mi zase
jiná anekdota. Krásně jednou hrali o pouti na
venkovské kruchtě. Již Kyrie šlo hezky vese
le, na tož pak „Gloria“; o pouti to nesmí být
jako o funuse. A měl z toho radost — měcho
Šlap. Přiběhl k varhaníkovi, panu učitelovi, a
pravil: To nám to šlo, viděj? Ale dostalo se
ma méně vlídného přijetí. Pan učitel mu po
vídal: Ale co vy se do toho taky počítátel
Neřekl nic a šel na evé místo. A když byl
„Graduál“, začala mít sólo slečinka Mayerova
z fabriky. Najednou zvuk ve varhanách zmírá,
pan učitel klepl na pedál, vřeští to děsně,
gólo se kazí. Pan učitel hubuje a volá na mě
chošlapa: Člověče co děláte? — „lou, když
myslej', že to jde beze mně, tak 6i pomůžou“.

A jsou páni, kteří chtí mít slabší národ
jen tak za měchošlapa. Má pracovat rukama
i nohama, platit atd., a sólo uá mít „frajlain
Mayer“. A což jestli pak právě proto budou
se ty varbany zastavovat, kdyš toma bude
scházet to hlavní totiž vzduch, kterýmž v mém
porovnání jest ochotné a oddané spolupůso
bení ku blahu státu. Což jestli se pak uzná,
že to bez spokojenosti malých národů nejde?

A tak bych věděl o jednom lepším pro
středku, jak by si Rakousko od té kočičiny
pomohlo, ač už předem povídám, že každé
porovnání pokulhává.

Ko konci šestnáctého a na počátkn sedm
náctého století žil ve Svýcaříchbiskup, prv
pí katolický novinář — FrantišekSáles
ský. Měl nepřátely, kalvínské pastory, jimž
po jeho kázaních ovečky k němu v davech
přebíhaly, a krom ních měl taky jednobo ne
přítele v městě, kde sídlel. A pán ten udělal
mu pod okny kočičinu a to ne jednou. Jednoho
dne še) biskup novinář po městě -a potká ono
ho nepřítele. Běží k němu, podá mu ruku a
polibí ho na veřejné ulici. Lid byl dojatl A
nepřítel přišel potom do domu biskupova, se
slzami v očích jej odprosil a nastalo mezi ni
mi nejlepší srozumění.

A něčeho takového jest nám v Rakooska
po těch kočičinách zapotřebí. Jest nám zapo
třabí hrdinské ctnosti křesťanskélásky, z které
plyne odpuštění, smíření, souhlas a son
zvuk duší, jest nám zapotřebí lásky, z kte
ré plyne vykonávání zásady: Co nechceš,
aby ti jiní činili, ani ty nečiů jim.

Ovšem půjde to těžko, neboť stát sám
k vypuzování křesťanství z dnší. Ale

en opravdu chtít obrátit. Nehledat spásu jen
v „Staatssprache“, jen a jen v němčině, ale
přivodit národy rakouské, aby na základě kře
stanství si odpustili, se polibili a nechtíce je

den druhému křivditi sl porosaměli, to jesto, co přemůže kočičinu, ta v říšské radě, i
ta vnitřní.

Bohužel, že právě obhajci křesťanství ne
jsou oblíbení. Bohužel, že právě katolický no
vinář spíše překáší, než by byl ocenén. Dělo
se to tak i Františku biskopovi. Ale právě
katolický novinář kdyby byl podporován, by
to byl, který by prorazil cestu ku smíření
národů, aby 8eobjali s polibenímpokoje. Prá
vě on by k tomu přispěl, aby varhany Rakou:
ska uspokojeného velebně savsněly k písní
díků: Bože,chválíme tebe!

Politický přehled.
Poslanec prof Stelinwender © sl

teael. Korutsnský tento Němeczůstal vždy stříz
livým politikem, myslí samostatně a nikoli dle
klubovní maršruty. Tyto dny pravil tento nacio
nál svým voličům v Celovci: Stalo se pořád více
zvykem, nevebusovaít v shromážděních lidu pře
svědčení, nýbrá dělatí náladu pro klubovnípolidibu
Na stát, vládu, jiné národnosti a strany se na
dává; zlozvyku toho nechce následovati. Stét trvá
a na nedozírný čas bude ještě trvati. Praktický
politik musí proto bleděti, aby stát zařídil sc tek,
aby nový státní cit mezi Němci mobl vzniknoati.
V Rakousku dělá se politika přespříliš náladami
a málo klidnou, praktickou rozvahou. - Člověk
slyší některého poslance pořád a téměř jedním
dechem mluviti: „My Němci jsme v Rakousku
ztracenil« A. podruhé zase: „O naši budoucnost
jakožto příslušníků velkého národa netřeba se
nám starati.« V těchto dvou větách je dvoje sobě
protichůdné mínění, sle oboje falešné. Existence
Němců není ani ztracena ani zabezpečena. Prav
dou je naopak, že se může Němcům hůře nebo
lépe dařiti a že osud jejich závisí především na
vlastní jejich zdatnosti. Z tísně vyvolané Čechy
jest jen toto východiště: »Buď česko-klerikální
vláda nebo státní převrat.« Státní převrat buďto
může býti zpátečnickým ve sméru foederalistickém
nebo pokrokářským ve smyslu všeobecného hlaso
vacího práva. Tak ziskají vždy Čechové. Jest jen
jediné východiště, které by jim bylo nepříznivo:
zastavení ústavy a siloá německá vláda. Avšak i
toho se Čechové sotva bojí. Neboť, předně jest
bezobledné, rázné, nasilné postupování v Ra
kousku nepravděpodobno; za druhé vláda abso
lutismu potkala by se s odporem všech a za třetí
by měla jen velice obmezené trvání. Nezbývá
tedy nic jiného, nežli vyrvati Čechům obstrukční
zbraň. Brzkého svolání říšské rady si nepřejeme,
noněvadž by bylo bezúčelné, opakovaly by se jen
odporné scény posavadní. Némci si nepřejí, aby
se říšská rada sešla ještě v nynějším složení; zvy“
kla si příliš na tříletou nečinnost, nežli aby se
mohl do ní někdo nadíti práce. Velká řada po
slanců se obává mimo to voleb; mnohým se zdá
nejlepším odporučením pro nové volby: nic ne
dělat, nic nepovolit, vybýbat se veškeré zodoo
vědnosti. Je možno, že nové volby sesflí radikály.
Avšak 20 radikálů bývá z pravidla rozvážnějších
nežli 5, Musíme žádati nové volby, protože chce
me, abychom my, nebo jiní na našem místě pra
covali. Mnoho se novými volbami nezmění, ale
snad bude jakost říšské rady lepší. Pro ochotnoat
k práci dala by si ovšem nejlepší vysvědčení,
kdyby říšská rada dala si rozumný jednací řád
sera. Mluviti o tom, co by se mělo státi pak, až
se ukáže i nová říšská rada k práci neschopnou,
je zatím předčasno. Výsledek jednotlivých voleb
bude mít: na schopnost k práci malý vliv, mno
hem důležitější je tvoření stran. Již to je zlem,
že dnes mezi Němci je tolik stran, ale ještě vět
ším zlem je, že scbází určitost a jednota vůle.
Papirových programů, posypaných cukrem a vel
kými hrozinkarmi (sliby) není dokonce nedostatek,
ovšem ale je nedostatek jednotného národně-poli
tického pojímání věcí. Nejen Němci vůbec, nýbrž
každá německá strana zvlášť octla by se v nesná
zích, kdyby obdržela plnou moc, aby stát zaří
dila dle svého dobrozdání. (Pozn. red. To platí
též o jednotlivcích, u nichž rozum hospodské neb
táborové jejich politiky končí pravidelně slovy:
Jen být hodinku Bismarkem, císařem... já bych
to... porychtovall — Ovšem hloupě a jedno
stranně dle úzkého svého rozoumku). Je pravda,
že stát potřebuje novou říšskou radu. Neméně
však je pravdivo, že též národ potřebuje novou
říšskou radu. Proto lze doufati, že tato dvojná
sobná potřeba nás od nynějšího zastupitelstva,
staré, invalidní říšské redy vysvobodí, že nás dal
ších malicherných pokusů ušetří a že dá národu
opět rozhodování do vlastních rukou. — Uvabu
německého poslance prof. Steinwendra, který ne
bývá vůči nám Čechům tsk úzkoprsým jako po
slanci jiných německých stran, odporučujeme
k hedlivému uvážení též českým voličům. Aťuváží,
je-li naše jednostranné poselstvo největším pros
pěchem a je-li každý poslanec skutečnou elitou a
vzorným příkladem celého národa, byl-li taktický
postup vždy správný, zda-li často se nepřestřelo
valo a nálada do lidu nevznášela nežli přesvědčení
nezlomné a poctivé budilo, zdali se voličům řekla
vždy pravda, zdali každý poslanec dbal více po
vinnosti, neb ohledů k náladě a strachu před voliči.

O situaci ve Vídaž se oznamuje, že
vléda příštího týdne-na základě čl. 14. bude de
kretovat prozatímní státní rozpočet. Císař určí
kvotu. Že by dekretovalo Kórbrovo ministerstvo
jazykové nařízení na základě či. 14. a že by se
tím národy uváděly v rozčílení, prozatím se ne
věří, neboť krise by se hnala do krajností. Za to
směna jednacího řádu je pravdě podobná. Mluví
se o novém seskupení většiny, v jejíž čele by ale

tíř Apolinář Jaworski více nestál. Ministr dr
Řesek byl min.lý týden opět v Praze. Jednal
s erministrem Kaizlero, dr. Heroldem, Škerdou
Kramářem, Anýžem a místodržitelem. Ve proš-+
pěch českého národa je neúnavně činným. Dr.
Rezek je u císaře persona gratissima a následník
trůnu arcikoíže František Ferdinand je mu vdě
čen, že císaři dokázal, že sňatek jeto s braběn
kou Chotkovou nebvl by oesaliancí. Dr. Rezek
prý by prohlášení Kórbrova jazykového zákona
na základě S 14. nepodepsala císařprý si také ne
přeje, abv zákon ten se vykládel proti Čechům.

Utiačování Slovanů v Prnsku. Krá
čt-li Čech pruským Slezskem a Lužici, nepozoruje
téměř, že jsou to země téměř z polovice slovan
ské, Na vsích jsou označení osady, hostinců, ře
meslníků a obchodníků německé a jen bedlivější
pozorovatel si všímne, že majitelé firem mají če
ská neb polská jmena; srbským Lužičanům i ob
čanská jména poněměili a Čech by hledal v Schma
lerovi téžko Smoljeře, v D:utschmannovi Dučma
na. V městech na kořalnách, pivnicích a obchodech
potravinami spíše spatříme nípisy polské. Máte-li
lepší kubát, pozdraví vás lid německy. Jen ve IV,
třídě na drahách a ženy reci sebou mluví po
polsku, srbsku neb moravsku. Muži se zálibou
užívají několik téch drobiů němčiny, jež si ve
školách osvojili. Lépe jsou na tom Poláci v Po
zňansku a Východním Prusku, kde šlechta a mé
šťanstvo se hlásí k svému národu. Avšak i zde
bychom zoufali nad osudem Slovanů, kdyby ne
bylo jejich horlivých katolických žsn, které učí
dítky po polsku mluviti, čísti a psátí, budí v nich
lásku k rodné vlasti a polskému jazyku. Od 27.
let jest moravština a polština a většinou též srb
ština ze škol vypuzena a soukromé osoby i rodi
čové bývají trestáni, učí li své děti rodnému ja
zyku. Nejhůře jsou na tom zřízenci státní v úřa
dech na drahách, poštách a ve školách. Osobám
stavu vojenského je zakázáno ženiti se s Polkami.
Kolonisační komise, které se povolili již miliony
k vyvlastnění půdy polské usazuje mezi katoli
ckými Slovany se zálibou německé protestanty,
poněvadž následkem uabytých zkušeností se obává
že by katoličtí Němci s Poláky splynuli a již v
druhé generaci se popolštili. Tak zjištěno bylo
v rozpočtové komisi pruského sněmu, že r. 1899
bylo mezi Poláky usazeno 3.8rr protestantských
a jen 299 katolických německých rolníků. V zá
padním Prusku ani jeden katolík nedostal parcely
od kolonisační komise. Na vyvlastnéné polské pů
dě v polských vesnicích zřídili si protestanté do
sud 17 sborů protestantských, go modliteben, 32
škol a toliko r kostel a 6 škol německých katolis
ckých. Polský a otcovské půdy vyvlestněný lid
chodí nádeničit do Braniborska, Sas, Hannoverska
a Porýnska, Pruský ministr Miguel odpověděl
poslanci baronovi Eymatovi, členu katolického
středu, který odsoudil nemravnou kolonisační po
litiku, že účel kolonisační komise jest rozšířit v
krajích polských němčinu a německou kulturu.
Katolíky mezi Poláky usazovat: prý nelze, poněvadž
neposkytují vládě tolik záruky, že kraje polské
ponémčí. Duchovenstvo polské německé katolíky
prý popolšťuje. Ministr vystovil politování, že s ustu
pováním živlu polského to jde nicméně pomalu.
Poláci prý vyvíjejí velikou čilost a r. 1899 na
byli prý 29.000 hekterů pozemků. Pozoruhodno
je, že ve školách protestantských pruských Mazu
rův a Lotyšův není národního jazyka ve školách
tak pronásledováno, ale že tyto zůstaly dvojja
zyčnými. Poslanec Glowacki marně žádal mini
stra kultu a vyučování, aby náboženství katolické
aspoň v nižších třídách v Horním Slezsku pru
ském bylo jen po polsku vykládáno. Stěžoval si
též, že na národních školách jmenování jsou uči
teli výhradně Němci, kteří polského slova nezaají.

též psaní, počítání a psení po polsku se vyučo
valo, Je smutno, jak následkem pochybeného vy
učování ve školách vzmáhá se v lidu znemravné“
lost, zločiny, odboj, nechuť k práci, náklonnost
k požitkářství a lenošení. V Horním Slezsku je
90 proc. obyvatelstva polských katolíků. Ve vlád
ním obvodě Kolínském, Trevirském a Cášském
je 88 proc. katolíků, avšak v polských krajísh je
dvakrát tolik případů proti veřejnémravnosti a
jiných deliktů. Toť jsou výsledky osudného kul
turního poslání Němců mezi Slovany! Dítkám
polským mělo by dále býti dovoleno, učiti se ve
škole zpěvu polských písní kostelních. Vždyť ně
meckým dětem je volno chválit Boha v jejich ja
zyku a nemá se totéž právo odnímati dětem pol
ským. Pruští ministři neodpověděli na výmluvná
slova kněze Glowackého ani slova. Proto zahří
mil vládě do svědomí ještě poslanec Sirsoda,
který prohlásil, že kněz Glowacki tlumočil sněmu
mínění všech polských a českých kněží v pruském
Slezsku a věcho temního slovanského lidu. Rolník
Sirzoda pravil vládě bez obalu, že peníze na roz
množení škol, ttíd a učitelů jsou přímo vyhozené,



poněvadž hledíc ke všemu tomu jsou výsledky
těchto škol velice nuzné. +My lidé na vsi to dove
deme dobře posouditi, neboť s lidem tijeme. My,
kteří jsme chodili ještě do škol, když poněmčo
vásí nenabylo tak velkých rozměrův, naučili jsme
se vedle jazyka polského neb českého také jezyku
německému, anebo získali jsme sobě aspoň dobrý
základ, na jehož podstati mohli jsme pak vzdě
lání své doplniti, jak toho život praktický celkem
vymáhá. Při tom sc nám dostalo ještě velmi dů
kladného vzdělání náboženského, pro školu, kostel
a dům a otužili jsme se tak v zásadách mravních,
že zřídka kdo dal se v nich zvyklati v životé po
zdějším, My žádáme proto obnovení starého nau
kového systému, abychom opět nabyl toho stup
ně kultury, jak toho vyžaduje pokrok času, po
třeby života praktického, Toho nám poněmčující
dnešní škola, která zanedbává naši mateřštínu a
která nepůsobí na cit a rozum našich dítek, ne
podává, Vzděláme-li se v našem rodném jezyku a
osvojíme-li si u nás potřebnou němčinu, budeme
a zůstaneme vždy tak dobrými poddanými svého
pruského krále, jako jsme byli my a naši otcové,
Právě za trvání sterého, spravedlivějšího k nám
školského systému vzrostlo Prusko v moc světo
vou. Děti skol tehdejších, bojovníci z let 1866 a
1870 bez ohledu na národnost a vyznání nábo
ženství přinášeli oběti a bez reptání prolévali krev
a posvětili své jmění na obranu Pruska a na zbu
dování velkého Německa. Potlačováním Čechů a
Poláků, Srbů a Danů nezíská Německo, nýbrž
zvýší jen řady nespokojenců, řady poddaných,
v tomto státě vyděděných. — Řeči tyto ukazují,
že Čechové a Poláci se brání v Prusku jak mo
hou a že se nechtí dát nárcaně poněměit.

V Italii bylo ministerstvo Pellouxovo nu
ceno podati žádost za propuštěnou. Generál Pel
loux pokusil se oktroyirkou jednacího řádu zlo
miti obstrukci oposičních poslanců. Nepodařilo se
to, poněvadž ve- sněmovně žádná strana nechtěla
se ministerstvu obětovati, Po nových volbách se
ukázalo, že většina nen. většinou vlády Pellouxovy.
Tato musila odstoupir, Vládní strana byla však
penamskými bankovními skandály kompromito
vána. Ministři Visconti, Venosta, Bonasi a Car
mine nechtěli o dohodnutí s konstituční oposicí
ani slyšeti. Král vyjednává zatím se Saraccem
© sestavení nové vlády.

Ktalská smněmovma čítá po skončených
užších volbách 299 ministerských a 209 oposičních
porlanců — tedy jako dříve. Pro vládu zhoršily
se však poměry tím, že konstituční, čili monar
chická oposice Giolittiho a Zanardelliho sklesla
ze 136 na 73 poslanců, kdežto počet radikálů, re
publikánů a socialistů vzrostl na 97, tedy o 57
poslanců. Socialistů je teď v italské sněmovně 15
a naděje na klidný průbéh parlamentárních prací
je praskrovná. Ze 505 starých poslenců vrátilo se
do sněmovny 393 poslanců. 82 se volby vzdalo
a 60 propadlo. Nových je 115 poslanců, z nichž
však ve sněmovně 15 již dříve zasedalo. Nových
je 13 socialistů, 8 republikánů, 6 radikálů, 28
konstitučních oposičních a 44 ministerských.

V Kapsku bylo nuceno burům a neod
vislosti burských států příznivé ministerstvo od
stoupit. Předsedou ministerstva a pokladu se stal
Gordon-Sprigg, sekretářem osad Graham, generál
ním prokurstorem Rogcinnes, ministrem veřejných
prací je Smart, ministrem orby Faure a ministrem
bez portefeuillu Forst. Anglie se nalézá v osudné
situaci. Má odeslat vojsko do Úíny a v Africe
nemůže postrádat ani muže. A odkud vzít nové
vojáky ?

V Čímě se zmáhají nepokoje a krvavé bouře.
Obrana velmocí evropských proti borerům již ne
stačí a proto musí sáhnouti k útoku. Posavadní
vojenské oddily evropských států, Spojených států
amerických a Japanu naprosto nestačí proti úto
čícím Číňanům. Tu třeba uvážiti síly, jaké dnes
jednotlivé státy poblíže Číny mají. Rusko prý má
ve východní Asii již přes 70.000 činného a 30.000
záložního vojska, které může býti hned do zbraní
povoláno. Protože stavba sibiřské dráhy je téměř
hotova, může Rusko své branné síly ve východní
Asii snadno dle potřeby rozmnožiti. Ve vodách
východoasijských má Rusko přes 20 válečných
lodí, většinou již starších. Japamsko má 7 divisí
se 100.000 stálého vojskaa tolik reservyi milice na
ochranu svých břebů a ostrovů. Více vojska však
sotva sežene. Velkých válečných párníků o 12—15
tisících tůnách má Japansko 5 a 14 křižáků. An
glie má v čínských vodách 10 válečných lodí,
z nichž dvé věžové obsahují každá přes 10.000
tůn. Německo tam má 5 lodí s 2.400 muži po
sádky. Amerika má 1 válečnou lod, 4 křižáky a
15 menších lodí s 3.500 muži posádky a Framcié
má na čínském pobřeží 4 křižáky a 8 menších
lodí s 2.800 vojáky. Rakousko tam má válečný
křižák Zentu, Spojené loďstvo dobylo čínské pev=
nosti Taku a ovládlo tím řeku Peibu, spojující
Tsientsin s hlavním městem Pekingem a pozemní
sbor 6.000 mužů odtáhl z Tsientsinu k Pekingu,
který je úplně v moci boxerů, s nimiž se bra
třičkuje císařské čínské vojsko na rozkaz císařovny
vladařky. Tato prý povolala do Pekingu 120.000
čínských vojáků. Rusově střílí na Peking.

Z jihoafrického bojiště. MaršelRo
berts nemůže se z Pretorie hnouti. Pokus svůj
vyraziti proti Krůgerovi na východ, uvázl. Anglické
vojsko trpí nedostatkem potravin a četní angličtí

vojáci při »slavném vjezdu« do Pretorie padali
na ulicích vysílením. Ulice jsou pokryty mrchami
koní a mezků. Pošinování anglického vojska vázne,
neboť buři zadní anglické voje stále znepokojují.
Burové přerušili napřed dráhu severně od Kron
stadu na řece Rbenosteru teď opět jižně na fece
Zandu Burům se podařilo dle nejnovějších zpráv
zničiti železniční most Malelanský u Hektorspru
itu na portugalských hranicích. Pakli mohou ješté
teď burští »pronásledováni« generálové zajati 2
anglické setniny a pak ještě dalšíčh 6, tedy to
patrně s Angličany tak stkvěle v jižní Africe ne
stojí. V Transválu, v Oránsku, Natálu, v Kapsku
i v Rhodenii je plno povstalců, kteří mohou na
široké oblasti rozptýlené anglické armádě všady
škoditi, Ministr osad a p»vodce války Chamber
lain prohlásil v úterý, že skončení války bude
obtížné, avšak samostatnosti jiboafryckých repu
blik musí se učiniti konec, ať to stojí cokoli.

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní: V Pána zesnal: p.

P. M. Ant. Kvapil, z fáda Servitů, + v Jablonné dne
26. května; p. DismasJaroš, s řádu MilosrdnýchBra
tří, na Novém Městě n. M. + dne 5. června; p. Josef
Šonský, farář v České Třebové, 1 dne 15. června,
naroz. 1844, vysvěcen 1870.) Ustanovení jsou:
p. Karel Kotrbelec, farář Babický, sa faráře do Pou
chova; p. Joref Melichar, 6dministrator, za faráře ve
Vraclavi; p. Fr. Havelka, kaplan v Lipnici, sa koop.
do Smrdova; p. Jos. Stejekal. kaplan Náchodský, za
administr. do Boušína; p. Jos. Musil, kapl. Č. Ska
lický, za kapl. do Náchoda; p. Em. Novák, kapli. Hro
novský, za kapli. do Č. Skalice; p. P. Váci. Kočárník,
O. S. B., za špitalního fandatistu v Kutné Hoře; p.
Jiří Sahula, kaplan Prosečský, za praefekta učit. kon
viktu v Hradci Králové; p.Jan Procházka, koop za
administr. v Babicích; p. F. Honců, kapl. Přepyšský,
za kapl. do Rychmbarka, Uprázněné místo: Ba
bice, fara patron. náboženské matice od 2. června;
Česká Třebová, fara patron. kníž. Lichtensteina od
18. června b. r.

Beseda královéhradecká uspořádáv
neděli dne 24. června výlet do Rychnova n. Kn. a
do Studánky. Z Hradce se vyjede z nádraží za kiž
dého počasí o 8. hodině do Častolovic. Odkud do
Rychnova zvláštní vlak. V Rychnově bude problídka
města a zámku brabat Kolovratů. V poledne je spo
lečný oběd v Národním domě. Odpoledne bude výlet
do Stodánky a lesa Včelného, ablédnou se jmenovitě
nejkrásnější partie: Ráj, sv. Ivan, Okrouhlice a pak
o 8 hodině návrat do města. V Národním domě bude
společný večer s vínkem, načež o půl 12. hod. vlakem
do Častolovic a do Hradce Králové, kamž se výlet
níci vrátí o 1 hod. 33 m, s půlnocí. Kdož se tak
dlouho v Rychnově zdržeti nemíní, mohou se odpo
ledne vrátiti obyčejným vlakem, který do Hradce při
jede po 6 hodině odpolední. Je žádoueno, aby repre
sentativního výletu hradeckého občanstva, kterým 8e
má oplatiti návštěva Rychnovským účastnily 86 nej
širší kroby občanstva a jmenovité dámy. K účastenství
na výletě zvány jsou všecky spolky královébradecké, i
nečlenové besedy.

Hradec Králové Ústřední Matici
školské. Naše město odvedlo přes 50.000 zl. ve
prospěch Matice za 17ti letého její trvání. Ročně se
vybéře na čleuských příspěvcích, daroch, ze zábav a
sbírek dva až přes 3 tisíce zlatých.

Sňatek. SlečnaEmma [Fialova zPraž.
Předměstí a pan c. k. nadporušík Florian Marci
siecvicz elavill v pondělí sňatek svůj v chrámu
Páně v Kuklenách,

Maturitní zkoušky na ústavěpro vzdě
lání něltelů počaly ve středu. Přiblásilo se k nim 32
chovanců ústava a 9 externistů

kovské výlety. Žáci V. třídyrealných
škol poduikli s p. prof. Juliem Kodrnáčem včera časně
ráno výlet. Po dráze jeli do Týniště a do Nov. Měna,
odtud šli Peklem pěšky do Náchoda a pak drabon
jeli zpět./Jiná třída jela s p. prof. Konvalinkou do
Litic a 7 třída 6/p. prof. Spriesslem do Sadové a,
na bojiště královéhradeckém -© 3 o

Na založení mešní fandace za spásu
duše, v Pánu zesnulého, spirituála Antonípa Potráně
obětovali pl. tit. pp. Tb. Dr. C, Josef Novotný, bisk.
ceremonář 10 K; alomni tří vyšších ročníků kněž
ského semináře 70 K; Jan Řezníček, katecheta mě
šťauských škol ve Vamberku 3 K; Alois Nožička,
kaplan v Německé Rybné 2 K. Mimo to naznačnému
účelu přispěti tři bezejmenní dobrodincové a eice dvě:
spanilomyelné dámy — jedna s Hradce 10 K a druhá
s Jestřábí 20 K a jeden velobný Pán 5 K. Zaplat
Páu Bůh všem!

Ve prospěch kyšpereckých poho
řelých, chudých to domkařů, řemeslníků | podná
jemníků, kteří přišli strašvým požárem o veškeré své
jmění, odvedli dále administraci „Obnovy“ páni hosté
od Černého koně: pan architekt W. 2 K, p. listovní
Šadivý 1 K, pan soud. sekretář K. Sallak 1 K, pan
inženýr Sallak 1 K, p. Th. dr. Mrštík 2 K, p. prof.
Kudrnáč 2 K, p. revírník Weiner 1 K, Dp. Jan Fr.
Seidl, farář v Černilově, „pro ubobé pohořelé v Ky
šperku od katolíků farnosti Černiloveké“ 16 K. P.
H. z N. 4 K, farní úřad v Sopotech 5 K 60 h ko
stelní sbírku. Ze Dvora Králové 7 K 60 .

Úmrtí. V pondělí 18. června zemřel zde vá
šený měšťana mistr řeznický, p. Jos. Bursa, švakr
generála Grassera. Byl to muž neobyčejněpřičinlivý,
vytrvanlivý a šetrný, který na základě ovépomoci 8

vlastního přičinění dodělal ae zámožnosti. Pro svoa
milou, tichou a sousedskon povabu byl clén. Syn jeho,
kandidátprofensoryp. Josef Bursa připravují se na
dráhn vědeckou. Pohřeb p. Bursy konal ne ve středa
o 3. bodině odpolední 7a velkého účastenství krabů
měšťanskýcha pánů kollegů. Koudukt vedl vip. děkan
a kanovník Matěj Musil, Zvěčnělému budiž paměť
věčné|

Vojenské zprávy. Z Libercezavítaldo
Hradce Králové na jarní inspekci 2. praporu 18. c.
a k. pěšíhopluku p. generalmajorKarel Leveling.
Ve středa ráno konána inspekce, ve čtvrtek Časně
ráno byla mobilisace jedné setniny jako za Času války.

ned přibyla do Hradce Králové voj. škola 18.ařfiadního sboru v Innsbrucka pod generslem ši. Me
dunoo a v pondělí opět voj. škola krakovského ar
madníhosboru pod generálem Pfitfbaruem. Dů
stojníci si problédli bojiště královéhradecké,

Vzdal se učitelství. Po 6 letémpůsobení
u školství vzdal se tyto dny v Týništi uad 0:1. oči
telství p. Ladislav Jedlička. Jako ačitel vynikal ryzí,
obarakterní povahou a pro tato, jakož i pro avoji bor
vou činnost ve Škole, těšil se plně úctě a lásce jak
mládeže, tak i dospělých. Škoda velká je ho pro uaši
školu, neboť v něm ztrácíme vzoruého a svědomitého
učitele, který nikdy, nižádným způsobem nezavdal pří
činy k uějakým stížnostem z jakékoliv strany. Pře
jeme mu všickni ze srdce, aby byl úpluě šťasten a
spokojen v novém svém povolání!

Na erarní práce do Josefova bylvy
zván též podnikatel žid z Polska a dle doslechu práci
obdržel. Jemežádostici, zda-li c. k. ministerstvo tuto
offerta schválí. A činíme tímto dotaz: Což není dosti
stavitelů v království Českém, kteříž snad jsou dosti
kvalifikovanými a proč tito nebyli k podání offert vy
zváni? Co za tím vězí?

Oliva“ spolek absolventů obched.
akademie v Hradci Králové odbývávýroční
valnou hromadu v sobotu 30. června o 6. bod. večer
v aule obub. akademie, Na programu zpráva jeduací,
pokladní, účetní, revisuí, kondiční, stanovení příspěvku
slov. obch. spolku ve Vídni, Palackého čítárně. Volby
a předsedy, 6 čl. výbora, 3 nahradníků 82 ravidentů.
Volné návrhy účast členů žádoucí, Nesejde-li stano
venou hodinu dle stanov $ 12. dvacet členů, odbývá
ae ze !/„ hod, II. pravá platná hromada,

Ve prospěch Čechů Tratnovských
na místo vstapného do koncertu: SI. spolek Svornost
Ta K, vlct p. Jaroslav Červený za záložnu 10 K, vlet.
p. J. Javůrek hostinský 4 K, vlct. p. J. Janeček 2 K,
vlet. pan A. Hamrálag 1 K, vlet. pan J Bouček drog.
1 K, vlet. p. Bratří Peřinové 2 K, s díkem kvituje a
další příspěvky přijímá p. Dr. Batík a p. Alois Andreje.

'Na pomník P. Petráně, spirituala,
přispěli tito důstojní pánové: Nejmenovaný
8 K, Josef Pa'ouš kaplan v Sezemicích z K, Josef No
váček kaplan v Nových Hradech 2 K, Jan Procházka,
administrator v Babicích 3 K, Bohumil Kacafirek ka
plau v Litomyšli 4 K, Jaroslav Schovanec kaplan v Ha
brech 4 K, ctihodní pp. bohoslovci uložili k tomuto
účelu u veldp. rektora semináře 70 K, František ho
leček koop. v Kunštátě 3 K. Summa 91 K. Dříve uve
řejněných 110 K. Celkem 201 korun. Zaplať Bůh všem
dárcům! Další dary na zbadování důstojného pomníku
na brobě nezapomenatelného spiritoala přijímá a v Ob
nověkvitoje Jirásko František kaplan v Rovní
pp. Moravany.

Zvěsti z východních Čech.
Hospodářský spolek pro okolí Krá

lové Hradce odbývá v neděli dne 24. t. m. 0 2.
hod. odpolední velnou schůzi svojí v místnostech ho
spodyňské školy ve Stěžerách. Na programu nalezá
se velmi zajímavá přednáška p. K. Škody c. k. ofi
clalu z Pardubic a známého odborníka v chova drů

beže, jakož i osvědčeného v oboru tom spisovatele.

monstrační pomůckou důležité přednášky té bude vzorný
drůbežník školní, který pečí sl. rady zemědělské opa
třen byl 3 kmeny slepic, jež vesměs jsou vzoruou
drůbeží hospodářskou. Jsou to: Plymůtky, Zlaté Wian
dotky, Bílé Vlačky. Dále nalezojí se zde veliké kachy
Pekinské a obrovské americké krůty bronzové. S před
náškou touto spojena jest výstava obleků a stříbů,
které shotoveny byly v kursu šití šatů u kreslení
střihů, nyní každoročně ve škole hespodyňské p. H.
Kopeckým pořádaném. Doufáre, že jak velmi zají
mavá přednáška, tak i výstava tato přivedou nám do
vzorně zřízené školy hospodyňské celou řadu hospo

dyňské celou řadu hospodářů a hospodyň, kde na vlastní
oči mohou se přesvědčiti o směru a působení školy

hospodyňské. Jmenovitě vybízíme k návštěvě všechny
ty rodiče z našeho okresu, kteří mají v úmyslu 8
příštím školním roce dívky své do školy hospo
dyňské dáti. Dle naších informací jeví se z cizích
okresů již nyní čilý zájem pro příští školní rok a
jest již několik chovanek zapsáno. Na rodičích z našeho
okolí pak jest, aby dcery avé ce nejdříve přihlásili,
aby později dcery jejich pro nedostatek místa nema
suly býti odmítnuty.

Ze Semilska. S článkemvašímz krubu rol
nických úplně souhlasíme, neboť rolnictvo jde nyní
nebývalé krisi vstříc. V našem hejtmanatrí vzniká to
várna za továrnou, rolník marně hledá pracovních sil
a místy může jen tolik orné půdy míti, kolik 8 ro
dinou obdělati stačí. Kde to jde, musí role proměňo
vatí v laka a musí je nezbytně meliorovati, t. j. ter
rain urovpati a zachycováním a rozváděním strůžek
vody závlažovati, aby mu co nejvíce sena a otavy po
akytly. Dobytkářství a drůbežnictví se ještě poněkud



vyplácí, neboť litr mléke nadojeného prodává ae děl
píkům všeobecně sa 8, místy i sa 9 kr. Laciněji rol
ník naprosto mléku prodávati nemůže, neboť by pro
dělával. Mléko jest ostatně několikrát šivnější neš-li
pivo a víno a jako vydatná potravina mé se tedy
vším právem dráš platiti. Pole, která ae rolníkovi ne
hodí ani na luka, zalesní.

Z Kreuné. Uvítání Jeho BiskupskéMilosti
© generálnívisitace u nás. Předposlední den visita
čního plánu J. B. Milosti letos platil naší horské,
chudé a nábožensky smíšené farnosti Krounské. Naš
nejdp. biskup slavil letos všady pravé trinmfy, kam
na své apoštolaké cestě zavítal. [ my, ač chudí, chtěli
jeme důstojně uvítati svého Arcipastýře, kterého jeme
dávno milovali a znali dřív ještě, nežli jeme ho po
prvé spatřili tváří v tvář, z jeho spisů, jimiš on první,
dříve neš se biskupem stal, začal buditi vědomí ka
tolické v osadách zvláště nábožensky smíšených. Jaký
tedy div, že bylo v Krouné vše na nohou a celou
rozsáhlou osadou vlád! radostný, živý ruch a hořečná
touha přívítati nástupce svatých apoštolů tam, kde
od většiny zámožných nekatolíkův a s nimi spojených
židů na podnět nesnášenlivého pastora vše bylo pod
piknuto, aby uvítání nebylo anebo aspoň, aby špatně
dopadlo! Ta čištěny chaloupky a ověnčovány prapory
barev národních: všichni závodiliv tom,-aby příjezd
ndp. biskapa k nám byl oslaven. A Bohu díky, snahy
Dade -nebyly marny, ač se zdálo v sobota, denpřed
tím, že samo nebe přidá se k trucujícím a e mraků
nakupených vychrlí na nás příval deště na nehoráznou
radost panapastora a jeho věrných přívrženců. Ale
Pán Bůh byl s námi, a nedělní jitro nemohlo býti
příznivější nám a naší slavnosti, nežli bylo, Jitro
onoho dne bylo opravdu nádherné, plné svěžesti a
vůně s rozradostnilo každého z nás. Sotva se roz
břesklo, jiš oznamovaly rány z hmoždířů veškerému
obyvatelstvu počátek slavnostního dne: od časného
rána vše na nohoa, Krouná se hemší zástupy svátečně
oděného lidu, radostné nálady, usměvavé tváře: vše
chno jest achyetáno uvítati vznešeného hostě! Po 6.
hodině ranní vyjelo vstříc J. B. Milosti 26členné ban
deriam pod vedením p. Emila Novotného, zároveň
pak se začalo veškeré obecenstvo shromažďovati v bu
dově školní. Po příjezdu ranního vlaku uredla depu
tace naše živnostenský spolek Rychmburský s prapo
rem, který schválně sem ku slavnosti zavítal. — Rá
zem sedmé hodiny udělil pořadatel, pan řídící učitel
Fr. Nepauer, ještě jednou poslední pokyny vzhledem
pořádku při celé uvítací slavnosti, načež se celý ten
ohromný zástap hnal od školy ku chrámu Páně, tam
přijal korouhve a processionální kříš, nvítal ohromné
processí ze přifařené obce České Rybné a nastoapil
takto sesílen pochod k soše bl. Panny Marie na trži
šti v Dolní Krouné, kde byla zároveň postavena vy
soká uvítací hlavní brána se vkusným nápisem: Ejhle,
jenž přichází ve jménu Páně! na straně vnější a: Po
žehnány buďtež snahy Tvoje! na straně vnitřní. U
sochy a hlavní brány sestavil pořadatel, p. řídící ači
tel. veškeré obecenstvo a každému stavu a oddílu
vykázal zvláštní místo. A ku podivu: ač se uvítání
tobo súčastnilo daleko přes tisíc lidí, nikde nebylo
žádné tlačenice, žádného nepořádku, (kašdá stafenka
zvědavá mohla pohodlně celou slavnost přehlédnonti.
Každému oku naskytl se milý tu obraz: ta po silnici
ku obci od brány stojí ohromná řada hasičů z Krou
né, Ceské Rybné, Otradova i Oldříše, vyjma nekato
líky, kteří „nesměli“ jíti, naproti nim rovněž ve čtyř
stupnu množetví školní mládeže, u brány dvě řady
drůžiček jako honf malých bělostných andílků pod
čestnou stráží hasičskou, po obou stranách obromné
davy obecenstva s vlajícím praporem spolku šivno
stenského a v zadu P. Maris ve krásných, zelených
stromech — věru, hodný to obraz malířského štětce!
Sotva vše uspořádáno, hlásaly rány z hmoždířů pří
jezd vznešených hostí. První přijelpan c. kr. okresní
ejtman z Vys. Mýta,prohlédi uspořádání průvodu a

hlási), že J. B Milosti přijede okamžitě, Skutečněpo
malé chvílce oznamoval dupot koní banderistů, že J.
B. Milost přijíšdí. Jakmile přijíšděla J. B. Milost ku
bráně, zapěl mohutný sbor dívek a jinochů Kroun
ských nadšeně hymnu papežskou. Mezi tím sestoupila
J B. Milost s kočára a byla uvítána p. c. k. okr.
hejtmanem. Na to předstoupil před J. B. Milost po
řadatel ulavnosti p. říd učitel a přednesl následující
proslov: „Vaše Bisk. Milosti! Byv k toma ustanoven
důstojným farním úřadam dovolaji si V. B. M. nej
uelivěji a nejpokorněji vítati na prahu obce naší. V.
B. Milosti! Již při prvním pohledu na ty naše prosté
vesnické chaloupky pozná VašeB. Milost, že vykázal
nám Všemohoucí Bůh ve avé nezpytatelné moudrosti
ku obývání ne žírné bohaté kraje naší krásné vlasti,
nýbrž naopak odkázal nás na chudý, borský kout,
kde bída a nedostatek bývá častým hostem v prostých
dřevěnných chatrčích. Nemůžeme tudíž, ač z té duše
bychom rádi, uvítati V. B. Milost s onou měrou svět
ské okázalosti, a jakou V. B. Milost byla uvítána ve
všech aousedních městech. Avšak, V. B. Milosti, co
nám schází v ohledu materielním, jsme tisíckrát víc
hotovi nabraditi v ohledu duchovním. A tak přináší
me V. B. Milosti v oběť tyto tří dary: urdoe, mysl a
vůli. Přinášíme V. B. Milosti v oběť srdce vděčné,
srdce upřímné, oterřené všem pravdám naší svaté ka
tol. víry; přinášíme V, B. Milosti mysl jasnou a ne
skalenou, schopnou uchovati bez úhony všecko, co
svatá církev nejen věřiti, nýbrž i konati velí; přiná
šíme v oběť V. B. Milosti i vůli, vůli pevnou, skalo
pornou, naše av. náboženství nejen věřiti a plniti,
nýbri také statečně předcelým svě:em vyznávati a
vždy a vándy bájiti. Řačis V. B. Milosti přijati tyto
dary oi nás, uvých chadých dioecesanů| Račiž V. B.
M. dále přijati nejuctivější a nejpokornější sdravící
jménem katol. členů obecního saatapitelstva zdejšího,
jehož členem mám téš já čest býti, jménem obecního
Sastapitelstva s České Rybné, jménem zástupců obce

ova 4 Oldžíše, jakož i jménem veškerého katol.
občanstva, ješ se z blíska z dálí ka alarnostnímu
uvítání V. B.Milosti bylu sešlo. Všemohoucí Bůh do
přej V. B. M. skalopevného sdraví, aby V. B. M.
mohla provésti ideály svoje, Všemohoncí Bůb račiž
dopřáti avého požehnání všem podnikům a skutkůta
V. B. M. ku rozkvětu av, církve, ku blahu vlasti, ku
slaru jasyka našeho českého! A tak dá Bůb, še za

vedení V. B. Milosti a na přímluvu ov. Václava, av.
Vojtěcha a všech ov. Patronů českých nebude asteno
veno hynouti aniž nám, aniž budoucím. — Mosí pro
slovem zněla s pozadí jako líbezná budba další sloka
papežské bymny. Chvíle to nad míru dojemná. Nejd.

, bjskappodáraje p. řídícímu roku pravil: děkujiVám za Vašekrásné uvítání: dávate-lí mně v dar
svoje erdce, jednáte dle av. Písma, jednáte dle učení
sv. katolické víry. Příjměteš srdečný dík! — Na to
vedená jsou učitelkou el. Zdenkou Barianovou a nád
hernou kyticí-v ruce vítala malá žákyně Marie Ne
pauerová J. B. M. pěknou básničkou. Pokrač.

Ze Rtýmě. (Řádění blesků.) Večtvrtek
dne 7. t. m. sneslu se nad obcí naší k polednímu
bouře. Blesk uhodil především u pekaře p. Kroupy.
Štěstí bylo, te kříčící malá Anička odvolala pí. Krou

veu z kuchyně, neboť blesk ubodíl zrovna na místo,
Edo před tím stála. Oheň na půdě vzniklý byl rovněž
uhašen. Za druhé uhodil blesk u p. Čeňka Víta, Tam
byla celá rodina až na hospodyni i s několika děl

níky právě u oběda. Fovpodra spatřila všecky domácí až na nejmladší dítko lešeti na zemi. Nejprve
probral se s omráčení hospodář a pak někteří s děl
níků, tOletého Jaromíra a dva dělníky vynesli přikva
pivší zatím lidé v bezvědomí z hořícího stavení k sou
sedům, kdež teprvé po chvíli k žívotu se probrali, tak
že ani zdelidské Šivoty na zmar nepřišly. Podobně
podařilo se vyvésti dobytek a vyprážniti skladiště příze,
bavlny a hotového zboží tkalcovakého firmy Vít a spol;
avšak shořelo veliké množství sena, slámy, lenu, obilí,
vozy, hospodářské stroje a načiní ap. —

Z Kutnohorska. Hospodářskédrašstvo
zdejší spojeno s hoapodářekým spolkem svolává na
den 29. června veřejnou schůzi rolnictva do sála okr.
hospodářské záložny na 10. bodinu dopolední. Roko
vati se bude 1. o významu a důležitosti obilního skla
diště pro rolnictvo, 2. o upisování podílů. 3. o upra
vení cen některých hospodářských výrobků, 4. Rozho
vor o krajinské výstavě. 5, Volné návrhy. Vsbleden
k prvému bodu předvedeno bude vše, co na příprav
ných pracích proobilní skladiště vykonáno bylo. Byla
to v poslední době zvláště potěšitelná zvěsť, še okr.
výbor uenesi seodporučiti okresnímu zástopitelstvu
zakoupení podílu tohoto svópomocného ústavu rolní
ckého za 1000 zl. Okresní výbor vyšle sa ton příči
nou také do tóto schůze dva delegáty. Aby rokování
bralo se jiston cestou, odebrali se p. stavitel Dajbych

a p Novotný do Chebu, aby tam vzorné a účelnéobilní skladiště prohledli. Voddíla třetím rokovati se
bude o zvýšení cen mléka, vajec atd. k němuž rol
nictvo odhodlává se na základě svýšování veškerých

Pon: Upozorňujemerolnictvo v jeho zájmu na tutoechůsi.

Z Vejvamovie. (Udílenísvátosti av. biřmo
vání a generální kanonická visitace). Píseň velehrad
ská zakončuje každou slohu refrónem: „Dědictvíotcův
zachovej nám, Panel“ Toto Dědictví jest vzácné, jest
to sv. víra, kterou nám přinesli bratří a apoštolové
slovanští sv. Cyrill a Methoděj. Z Velehradu nauka
Kristova šířila ae po vlastech alevanských; světlo av.
víry avítilo Moravě, proniklo i do Čech, aby zde za
ložilo blaho a vedlo lid k Bohu a tím ko spáse. Aby
pak toto dědictví po sv. apoštolích slovanských bylo
zachováno, pečuje neunavně i Jeho Milost, nejd. p.
Edvard Jan Nepomacký, biskup královéhradecký.Na
svých letošních visitačních cestách zavítal naposled
do Vojvanovic, aby zle uděloval svátost biřmování,
utvrdil věřící ve víře Kristově a konal generální ka
nonickou visitaci. Slavnosť to zajisté pro osadu pa
mátná! Proto těšili jema se na ni všichni, od nej
mladších školních dítek až do farníkůnejstarších,
Vždyť předcházela nejd. Vrchního Pastýře pověstDej
lepší, jako biskupa, jenž upřímně miluje církev a vlast
svou a pracuje svědomitě a neunavně pro blaho lidu.
Aby pak úcta a láska lidu k nejd, Vrchnímu Paatý
ři i Ba vonek se ukázala a význam slavnosti náležitě
byl pochopen, osdobilo obyvatelstvo příbytky své pra

ory, péčí sl. správy zdejšího knížecího dvora ceste
e kostelu, jakož i prostranství kolem kostela byl

upraveny, tak če vše čínilo dojem ladný.Z jitra pak
dne 11. června shromáždily se u slavobrány dítky
školní se svými pp. učiteli; pp. zástapcové: sl. pa
tronátu, obcí,čtenářsko-bospodářské besedy, občanské
záložny a ostatní obecenstvo, Zvláště pěkně vyjímaly
se dražičky v počtu 48. Banderium, které rozmnožili
ze vzácné ochoty i pp. banderisté z Topole, vyjelo
vstříc J. B. Milosti za vůdcovatví p. Fr. Slavíka ml.
z Uřeticna hranice kolatury k Hrochova Týnci, d
kudě po uvítání nejd. pana biskupa nastoupena jízda
do Vejvanovic. Před obcí připojila se k dosavádnímu
průvodu hudba z Topole se sbory basičskými z Vej
vanovic, Úřetic, Bezděkova s Dvakačovic. Takto uvítán
byv nejd. Vrchní Pastýř, jsa doprovázen vys. důst.
p. kanovníkem Drem. Janem Nep. Soukupem, veled.
p. vikářem z Chrasti Janem Kobrem a důst, p. cere
monářem Jos. Novotným, projel obcí až ke slavobrá
ně, kde vystonpiv s kočáru, přijal hold oddanosti a
lásky od lida, slavnostní náladou povzneseného. Nej

rve uvítal Jeho Biskapskou Milost místní dp. farář
ob. Beránek, pak jménem všech obcí místní starosta

p. J. Kopista z Úřetic, na to ředitel velkostatku a
zároveň patronátní komisař p. Joa. Dyamas s Rosic
u Chrasti, sa čtenářskohospodářskou besedu předee
da p.F. Slarík at. z Úřetic, za občanskou zálošnu
předseda p. Joa. Bartoníček ze Sličan, za sbory ha
sičské velitel p. J. Plecháček = Vejranovic, za sbor
učitelský uvítal Jeho Bisk. Milost řídící učitel p. Ka
rel Veselý a konečně za dílky školní mile Bednosla
uvítání drašička, dákyně IV.třídy Mar. Voříškova.
Nejd. p. biskup děkoval všem srdečně sa nvítání, po
němž ubíral se průvod k farnímu domu, odkudš se
Jeho Bisk. Milost v průvodu duchovenstva za krátko
do chrámu Páně odebral. Nastaly posvátné úkony.
V kásání, které přesvědčivěpojednávalo o pravé církvi
Kristově, vyjádřila Jeho Bisk. Milost upřímné díky
sa slavnostní uvítání a přála všem, aby PánBůh byl
odplatitelem sa to, co k oslavě příchodu svého bisku
pa účínili. Po mši av. byla skouška dítek školních
so sv. náboženství, na to sv, biřmování,po němůjak
k biřmovancům pohlaví ženského, tek i Ebiřmovaa

cům pohlaví mužského pronesl Nejd, Nástabce spyštolský otsovská slora napomenutí v povabusení k

vytrvalosti ve víře. Zvláště biřmovancům mužského
pohlaví dojemně ma srdce kladli, aby, nehledíce na
neblahé příklady jiných, zůstali povšdy věrní církví
sv. katolické. Po ukončení celého posvátnéhoúkonu
děkoval za všechny biřmovance žák IV. třídy, Aat.
Linhart s přál Jeho Bisk. Milosti, aby Ma Pán Bůh

Ba přímlova Panny Marie, patronky zdejšího chrámu
Páná,popřál zdraví a síly k vykonávání vznošenéhoapoštolského úřada. Za avuku pak hymny papežské
opouštěl Nejd. Vrehní Pastýř, žehnaje lidu, chrám
Paně. Při obědě na to vlédla ardečná a přátelská ná
lada a všichni účastajcí měli potěšení poznatí i zde,
fe pravým přítelem lidu a milým společníkem jest
náš milovaný nejd. Vrchní Pastýř. Po 4. bod, odpol.
opouštěl pak nejd. pan biskup Vejvanovice, jen do

rovásen opětně banderiem, spolky hasičskými a bud
u; shromážděný pak lid s úctou a Jáskou poblíšeje

k avéma nejd. Vrchafmu Pastýři, dával mu na oestu
sajísté upřímné: „3 Pánem Buhem*“!Dejš Bůh, aby
ta obtížná práce vznešeného arcipastýře našeho, která
spojena jest s visitačními cestami, přinesla hojného
ušítka! Dědictvíotcův zachovej nám, Pane!

Z Něm. Bělé. Rozmili bratři asostryl
Pojďte na Velehrad na terciářský sjezd!
Celý křesťanský svět oslavuje našeho ev Otce — Lva
XUL. a vysílá za tím účelem nesčetných poutníků do
av. města — otředu celého křesťanstva, A a jakým
uchvacojícím nadšením vracejí se tito přešťsatní pout
níci mezi nás! Do Říma putovati možno jen málo
koma — avšak my má máte svůj slovanský Řím—

porátný Velehrad— a tam putovati není nesnadno.uže tedy, poslechni našeho pozvání — přidroš se k
nám! Jestli kdy, tedy dojista i v nynější době, třeba,
ano nutno utíkati se k Bohu Všemohoucímu a hle
dati mocných u Něho orodovníků; vždyť na obzora
celé lidské společnosti, avláště pak našich rodných
zemí — vystapojí mraky děsivé,ktoré nevěstí ničehož
dobrého. Na všech stranách — jen boj a nepokoj a
nespokojenost; náboženstvím, tímto sákladem pokoje
a blaha se pohrdá — každé zjevené pravdě tvrdošijně
se odpírá, vliv její we ničí a odstraňuje, a to jak so
soukromého, tak i veřejného života, a Církev svatá
stala se předmětemtoho nejrůznějšího pronásledování.
Pročež vybízí nás toto vše, chopiti se všech prostředků,
které by čelily tomuto velice nebezpečzému zlu, ne
opět zavládly dřívijší zdravější poměry, starý pořáde
a pokoj mezi jednotlivými národy a stavy, jak k tomu
Boží a církevní příkazy směřojí a jistojistě vedou, A
jedním takým vyditným prostředkem jest — jak nám
opětně a opětně bl-sá věhlssný a Dachem sv. osví
cený strážce na Sionu, svatý Otec XIII — třetí řád.
av. Františka. Že tomu tak jest, dokazuje minulost i
přítomnost a ukíže i budoucnost, ač pochopíme-li
ducha, směr i cíl prostředku toho. Jestiť nás terciářů
v naších vlastech značný počet — a bude nás ještě
více — až se seznáme, zdražíme a v jeden celek spo
jíme. V přemnobých zemích slaloť se již takové zdru
žení skutkem — jako ve Francii, Italii a Belgii —
jenom u nás, bobužel, s mnoba příčin k tomu dosud
nedošle. Neš, má se tak státi na prabu nového sto
letí, k tomu prvním krokem bude náš zamýšlený
terciářský sjezd dne 3. a 3. červencena po
sv. Velehradě. Pročež opětněvolám: Přijďte v tyto
dny, rozmilí bratři a sestry, abychom se lépe poznali,
sjednotili, si pohovořili a uradili se, co by nám pro
spělo, co nám v zdárněm působení překáší, slovem —
sorganisovali se, a tím byli spořádaným šikem vo
jenským, dle přání a úmyslu Jebo Svátosti, prvního
to terciáře, na celém avětě. Seatavilit jemne proto tento
pořádek našeho ejesdu: Dna %. července odpol.:Vzý
vání Ducha sv., po něm uvítání všech přítomných ter
ciářů, řeč úvodní, a ještě drahá řeč o III. řádu, na
potom též bude sr. zpověď a též druhý den ráno, aby
pak mohlo býti společné sv. přijímání; večer bude
světelný průvod kostelem u kolem něho za zpěvu Ma
rianské písně. Po sv. přijímání asi sa hodinu budon
opět dopoledne drě řeči — po obědě pak ještě závě
reční řeč, roshovor © přednesených pravdách, dotasy
a volné návrhy; vše pak te ukončí slavným „Te Deum“.
Na večer nebo spíše až záhy ráno dne 4. července,
pojede se ještě na sv. Hostýn, kde bude obláčka, sklá
dání sv. professe, oblék do škapulíře pateronásobného
a sy. Josefa, a ráno na to 5. července po mši av. od
jede se přímo naspět — tak že večer bude moci býti
aždý účastník sase doma. Vlak zvláštní vyjede proto

ze stanici: Březová-Brněnec dne 2. července0 7.
hod. ráno a tudíš kdo pojedede Pardubic použije
vlaku osobního, který odtudodjíždí k Brnu před 11.
bod. v nocí a pojede až do Březové, kdež přesedne
na vlak zvláštní. Ceny lístků jízdních jeou jako léta
předešlá, a sice:

Z Pardubic.. . U. tř 4 sl. 97kr
z Chocně. ©. ... „+ 3,
s Onetín.Orl.. 2.2 4, 8,
z ČeskéTřebové „.+ 3, 8,
ze Svitav . M ——

s Březové-Bračnce . „ „ 3, 37? .
s Letovic.. . . . 35, 87

ze Skalic-Boskovic © , , 3 , 02 ,
z Rájce. . . „ 3, 0,
s Adamova , „ 3 , i.
s Brna... » 3 72
seŠlepáno <., a a" ,
zo Slavkoa . .. , 2, 68 »
sBačorio.... 2 a B, 18,
sPal ... . - 23, 18,s Nemotio. .... 1 97
sKyjors. .... „21 m
s Bzence(město) . , „, t „5 ,
s Voselíhon. Mor.. , , 1, 81 ,
a Ub. Ostobu . 2 2 I 37„o
s Konovie .- ,.. 2.21. M,
Borněž tsk budou lístky pro účastník od Mor.

Kramlova, Okříka, Tišňova a stanicích u k Brna,
sa poloviční cena a budou se vydávati od Pardu
bíc až do Brna (včetně) bned jig odpoledne
1. července. Kdo můšeš, přijď, kdo však nemůžeš,
aspoň duchem m súčastní a pros Boba, aby sjezd ten
neminul ce cíle svého. Každá terciářeká a nechý
vyšle několik člvnů,jako zástupce — a kde azi toho,



nemodno, sašlete aspoň písemní souhlas. buď před
sjezdem na farní úřad v NěmeckéBělé (Čechy) aneb

římo na Velebrad do kláštera. Jeho Excellence, nej
důstojnější pan biskup sám, nemoha se pro udílení
svátosti biřmování ajezsdu toho súčastniti, udělil jiš
veškerému podniku a všem účastníkům milerád své
apoštolské požehnání. Tedy vzhůru — na Velo
bradii J. Hejtmánek, řiditel IIL řádu svatého
Františka. , 2

Od Kyšperka. Vo 25. čísle „Obnovy,uve
řejněn byl referát o volné konferenci 4 vikariátů v
Kyšperku. Aby se předešlovšemu nedorozumění,pro
hlašujeme, že referát ten, zrláště co se týče zprávy
o „Oltáři“ je neúplný a nesprávný. Referent „o Ol
táři jako zpěvníka“, dp. faráře V.Vaigl, na základě
vlastních zkušeností,které při zavádění „Oltáře“ na
byl, vzdal Nápěvům k „Oltáři“ všecku čest; chválil
zvláště, že zavedením „Oltáře“ nastala v diecésí žá
doucí jednota kostelní písně a odstraněny zpěvy ne
důstojné. O nějakém „neharmonickém nápéva“ nebylo
vůbec řeči; vždyť „nebarmonický nápěv“ je nesmysl.
Toliko toho bylo dotknuto, že umělecký průvod varhan

ro některé méně snalé varhaníky na venkově pro po
átek je obtížný. Více účastníků konference.

Z Bable a Nechanic. Dne 8. t. m. měli jeme
u nás řídkou slavnvet. Loučil se s námi náš milo
vaný pastýř, dp. Karel Kotrbelec, který sde 11
let 3 měsíce jako farář velmi blahodárně působil a
všeobecné obliby si ziskal. Nikdo před ním nezvelebil
chrám Páně tak, jsko on. Za něho dílem sbírkami,
dílem dary k jeho podnětu a značným i přispěním
jeho peněžitým pořízeny byly v kostele krásné ko
roubve červené, velmi pěkná socha Panny Marie, av.
Jouefa » av. Jana Nepomackého. Dále 12ti ramenný
pozlacený lastr do prostřed stropu chrámového, velmi
pěkné, vysoké a postříbřené svícny na všechny oltáře,
14 vkusných svícnů na stěnu pod obrazy křížové cesty
a konečně mimo chrám Páně %£veliké dubové kříže
missionářské s tělem Spasitelovým a u dolejního kříže
s vkosnou mříčkou železnou. Na všecky tyto věci při
spěl p. farář částkou aspoň 1000 K. Bylf on, ale ne
jen zvelebitelem chrámu Páně, alei moudrým rádcem
a přítelem každému, kdo u něho rady hledal. Proto
také při jeho odchodu na Pouchov téměř celá kolá
tura dala na jevo svou účasť a oslavila den odchodu
jehe. Jiš v předrečer slavnostního dne upozorněno
bylo celé vůkolí třemi výstřely z hmoždířů na den 8.
června. Ráno o 4. hod. pak opět 3 mohutné rány bu
dily celé vůkolí a hudba hrála budiček po návsí Ba
bické. O 8. hod. četl p. farář tichou měs sv. za asi
stence pana P. Jana Procházky, nyní administratora
zdejšího, ku které dostavil se sbor hasičský z Babic
a z Trnavy a zístapcuvé všech přifařených obcí. Po
mši sv. přednesla žákyuě Františka Seykorova z Trna
vy jménem školní mládeže i rodičů rozloučení, při
kterém v celém kostele hojně věřícími naplněném ne
ostalo ani jedno oko suché. Slzy ronily ee všem pří
tomným tím více, když p. farář na to velmi tklivými
slovy «e všemi ae loučil a jim žehnal. Při východu
z chrámu Páně seřadila se škulní mládež loučíc se so
svým milým otcem duchovním a tn přistoupil před
p. faráře p. Václ. Kalina, zdsjší učitel a přednesl ač
chorav svon schválně složenou zdařilou báseň, kterou
mo pak věnoval a za kterou zase p. farář přiměřeně
poděkoval. Na to u farního domu seřadil se průvod:
napřed četa banderif, pak školní mládež z Babic i z
Kosiček ve čtyřetapu, pak budba a sbory hasičské
vedli p. faráře, jejž provázel administrator pan p. Jan
Procházka, uprostřed zástupců přifařených obcí a čet
nóho obecenstva aš na konec koláturní obce Trnavy,
kde zase jeden žák, Josef Kofránek, poslední rozlou
čení jménem všech přítomných přednosl a lid provolal
P. faráři třikráte sláva. Po velmi tklivém a dojemném
poděkování a všem přítomným opětném žehnání vstou
pil p. farář do kočára a ubíral se na místo svého no
vého povolání, při které jízdě provázeli jej banderisté
až do nejbližší obce Bohárny. Přejeme panu faráři
v novém působišti mnobo zdaru, a budeme vděčně
vědy na něho vzpomínati.

Jubilejní slavnosť jednoty sv. Met
hoděje ve Vídní na oslavu 26letéhotrvání če
ských bohoslužeb v chrámu Páně u sv. Anny konati
se bude dne 8. čarvence 1900. Pořad slavnosti: Dopo
ledne o půl 10. hod. v chrámu Páně u sv. Anny I.
okr. Annag. slavnostní kázoní dp. Tomáše Bláhy, če
ského kazatele. — V 10 bod. pontifikální mše av.,
eloužená J. M. nejd. prelátem Dr. Ant. Cyr. Horným,
kapitulním děkanem a předsedou Jednoty sv. Metho
děje. - Mešní zpěvy provede ctěn. zpěvácký spolek
„Záboj“ Odpoledne v 5 bodin pořádá všech pět od
borů Jednoty sv. Methoděje Slavnostní akademii v sále
a zahradních místnostech Národního domu XV. okr.
Turnerg. č. 9. kde 1. Slavnostní řeč míti bude vetp.
Dr. M. Hroban, advokát z Olomonce. 2. Zpěvy. 3. Hu

moristické přednášky. Podrobný program obdrží každý
účastník u vchoda zdarma. Hadbu provede národní
kapela panaFrantiška Melichara. Vatapné: dříve kou
pený lístek 30 kr., a pokladny 40 kr. Čistý výnos
věnován bude ve prospěch českých bohoalažeb ve Vídni.
Ka hojné návětěvě uctivě zve Slavnostní výbor.

"C'ržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 16. června 1900. 1 hl.

přenice k 11-00—18-60, žito k 10 75—11-60, ječmena
k 8 40—900. ovn k 6-20—730, proso k 10 00—10-20,
vikve k 10-60—15 60, hrachu k 16:50—17-80, jáhly k
18-20—0:00, krap 16-00—34:00, bramborů k 4 00—4 80,
jetelového semínka červeného k 00*00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 30:00
olejky k 0:00—0'00, lněného semene k 18:00—4000,
190 kg. žitných otrub k 11-00, pšenió,otrub k 100'.
1 kg. másla k 2'10—340, 1 kg.sádla vepřového k
1-44—1-60, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 5 h.

V Králové Dvoře n. L. dne 6. června 1900
půenice 00:00 00-00, žito 11:90, 11-80, 11:60, ječmen 00:00
oves, 6-80 6-20, hrách 00.00 00-00, čočka 00:00 00-00
vikev 00-00 0-—, jáhly 0U-—, 00'— kronpy 00-— 00—
brembory 3-80 3-60, vejoe (kopa) 4*00 0-00, máslo 2-66,
2-24, tverob 28 hb, maso hověsí k 1-26, maso telecí
k 1-30, maso vepřové k 1:96, maso skopové k 1'12, s0
no k 8.00, sláma k 3-—, k «ves 16-00,

Velké náměstí, dům p. Hutly.
Výběr trikotovéhe as pleteoného
zboží: Jágrových košil, kalhot,pun

čoch, ponožek, rukavic, živůtků atd.

Potřeby sokolské a cyklistské.
Tovární ceny. —

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v míraých cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.Erodá

neb pronajme se villa.
Na Kamenných Sedlištích jest

vystaven nový domek neb villa na zdravém
vzduchu na konci dědiny mezi lesy asi 20
minut od lesa. Tuto prodá neb pronajme na
letní byt. Hodí se pro P. T. pány úředníky,
učitele, professionisty. Villa pozůstává ze dvou
pokojů. Dle potřeby jsou k disposici dvě po
stele i s peřinami. Pošta Proseču Litomyšle.
Jan Bartoš č. 9. a 10. v Kamenných Se
dlištích.

Eclo pojede
doE ažříže

neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si pořídit chce, ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky VÝ
tečných látek, které zvlášťk tomu
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
velkoobohod se sukny

Hradeo Králové.
Po čas přestavby Klicperova ulice proti

chrámu Panny Marle.

[S77 Odranánánka:Kotva. TTTY
LINIMENT. CAPOICICOMP.:
[z Richtrovylekárny v Praze,
) uznává se za výborné, bolesti utišu
; Jíclnatirání; jest na skladě ve všech
; lékárnách za 40 kr, 70 kbr.a l al
) Věsobooně oblíbený tonte

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Hové Pace (Krkonoše)
dopo: se ku shotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církovníhoj téš ahoto

vaje y Světok ze dřeva i = kamene. — Starší

práel, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,pozlacuje a polychromaje. Za výrobky vlastní dílny

nějších. ož 1 sa řádnou práci pfi cenách nejmír8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Oo

Nejlepší prášek ro dObylok,
Barthelovo vápno pleni.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální fuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M, Barthol 4 (o. Vídeň, X,
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

OOOCOO000000000

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní 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 boz zvýšení cen!

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých 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 koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporočiti. Varhany ostatních sy
stemu 8 přesným a lehkým chodem ee provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejetříků. 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
Antonín Mólzer.

RA ROVNS ven BORNSNBAár VodnA ORa DL VUVRUDY

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlici (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

: doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
Avšech kostelních paramentů.
MCenníky, vzorky, i roucha botová na ukázku
- se na požádání franko zašlou.
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JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicích )

opravuje jakož 6 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho s jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

-©



DAMSKÉBLUZY
koupací látky i klobouky a svůj hojně zásobený sklad doporučuje firma

Petr Kopal č spol. v Hradci Králové.
Závod zbožím ozdobným a galanterním.

we-Velký výběr "UE
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukon

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisežný znalec o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

V.Vazek
závod

školkářský Ci
v Pamět- ň

níku 0,
u Chlumce ON o,

nebízí pro zimat a jarní vy8a
rování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké strorny pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarmaOKOKOAX

Zahájení od 7. května W | a ě, X
X

Š

C. k. státní medailí vyznamenaná |

be první moravská výroba věžních hodin

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letounzárukou v dokonelé jakosti.

Rozpočty zdarma.

až do konce září.

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

braběcí správa lázní ihned.

OOOOOGOOOOOGGOOOUDOOODOOOOOOOOODOČ
OO00000000000000000000020

eškerépůvodníšicí stroje Kostní
listypro domácnost a živnostníky

dodává pod 8-letou zárukou, též na splátky

Albert E. Stou.rač, (exoffo)
ve Svitavech. 40 kusůza60 hal.

Cenníky zdarma, Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi. nabízi

© | Biskapská knibtiskárna,OOO00000000000000000000000000..——

Vdp. Františku Seidlovi,
katol. faráři v Černilově a ©

dp. Františku Říbovi,
kaplanu v Opatovicich.

Za příčinou rychlého rozchodu po vy
konané pouti na sv. Horu u Příbrami nebylo
nám možno poděkovati Vašim důstojnostem

jakožto vůdcům poutnického vlaku a činíme
tak proto dnes.

Přijmětež důstojní pánové naše nelíčené
a upřímné díky za otcovskou a nezištnou péči
o nás poutníky po celé cestě do Příbrami
i zpět.

Prosíme Boha, by Vám důstojní pánové
vším dobrým odplatiti ráčil, neboť odnesli
jsme si domů ty nejlepší dojmy z pouti této
a nezapomeneme nikdy na krásnou fato po
božnost, již předem se těšíce, že nebude snad
tato pouť poslední.

S poděkováním naším souhlasí zajisté
všichni, kdož povznášející pouti se súčastnili.

Kuklenští poutníci.

Výsté umí 58jhodné Inserování,R

Vydáváme letos kalendář

6 T Wy
nákládem 6000 výtisků.

Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dář. Nabízíme:

| celoustranu za 24K

půl strany za 13K
čtvrtinu strany za8 HM

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradol Králové.

XOOOOCAX

První Královéhradecká továrna nábytku. | X

Ladislav Knypl v- Hradci
,IANá by tek.

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury. © Pérovky

LudvíkKn epr
" vedle sáložny.

Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.

Stavební truhlářství.

Kralové. <|
Úplné výbavy nevěstám.

Ceny mírné.
Opony (draperie).Záclony. Žiněnky.|

čepu. Wi

Váolav Vacek, majitel.



P T
Továrna na opracování ovoce,pálenka loňaků

a výrobu likéru
(dřívenávodna sužítkováníovoce)

J.A6. I. Oomášek,
ve Vys.Mýtě

„doporučuje své jiš chvalné pověstipošírající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
„kterév vávodějiš před lety vypálenybyeie dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še juk touto,
tak i se stránky sdravotní, všem pošadavkůn. úpl
ně vyhovujía pří růmých chorobách, jména
eludku a ústrojí sašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčití se mohou.

Dále doporučujevřde své ovocéa jiné
likéry — destiláty —(bes veškerénopouží
vání essencí, chemických barev a jiných lálek sdra
ví neušitečných) vlastní snalecky řízené výroby, ješ

mohou.
Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i

ovocné, kleré se rovná nejlepším snámkám drase
„placeným.

Kn konci dovoluje sí ještě uposorniti na své
speciality, jejiché výroběsvlášiní péči věnuje.

Čréme Bellealli :nce a Créme de Cognac jsou pro
„kašdého, Bellefleur a Créme de Maraschim> sej
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky/

Divčí paedagogium
císaře a krále Františka Josela I.

v Chrudimi
sestává ze 4 ročníků a přípravné třídy, Jest
totiž přijetí každého roku možné. Při ústavě

jest internát.

Obchodni dívčí škola
jest při paedagogium zřízena pro dívky škole

odrostlé
Bližší zprávy podá ochotně pledstavenstvo

ú

Divčí ústav v Slatiňanech.
Zde mohou se dívky každého staří přiměřeně
vzdělati v literních předmětech, v ručních
pracích, v hudbě, v bospodářství, ve vafení
a též v německé i francouzské řeči. Divky
nemající měšťanských škol, mobou s zde
vzdělati tak, aby do přípravky dívčího pae

dagogia v Chradimi přijaty byly.
Bližší zprávy podá predstavenst.

Dívčí ústav v Kocléřově
u Svítav

poskytuje dívkám škole odrostlým příležitost
vycvičití se ve všech ručních pracích, v hudbě,

šití šatů, vaření atd.
Konversace výhradné německá, aby české
dívky v českém dachu naučily se druhému

zemskému jazyku.
Celé zaopatření 15 zl. Sirotci přijímají 8e

za 10 zl.

Představenstvo.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

(Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VIL Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Bndova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralné známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše,
kasatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svícny,
Justry, pultiky atd. dle slohu kostelů.Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
:Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa frauko.

edokokksoekobbieokiHoiooiskkikkEEDk
Letní sídlo!

ta Lázněu studně Marianské
pod Zvičíinou.

půl bodinky od stanice Bílé Třemešné
uprostřed lesů se skvostnou vyhlídkou na
Krkonoše. Odporučuje úplně zařízené po
kojeod 2 sl. 40 kr. — 4 11.20 kr. na
týden. Uznaná dobrá kucbyně. Píva a vína.

Celodenní zaopatření od 1 zl. výše.

BADSa (SAC

he CAME MěP LAALA LAS (B OCASEMPVE VE

kSAPSONGS GOVUA JU) 4R
E Poděkování. ě
/X VY . m.
* Poutníci Královéhradečti na Sv. Horuu Příbram
a vzdávají tímto NY

ý sráaásečné dílky v
© pořadatelům pouti, zvláště vldp. Janu Fr. Seidlovi, faráři v Čer
29 nilově, kteří s nevšední obětavostí vše laskavě obstarali.
p .. PA
nů Zaplať jim to Bůh! hh
Ů shYZ AAa ATAFN GEOGV JGFG /0H

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

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

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesně a solidně na základě dlou
boletých zkušeností, ruče za nejlepší obslubu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.$bbběěběěěět
E36IC62026 3E2E262E26362E

Solidní, rychlá a vzorná obsluha!

DUKNÁ
nepřekonatelné jakosti stálých ba

i
zrev, nejnovějších vzorů a bez zvý
9 šení cen lze dostati pouze v mém
= prvním českém zasílatelském zá
9 vodě, o jichž trvání co důkaz

došlých uznání:

+
+
je
+

i
+

+

©podávám jedno z posledních mne©

P. T.

Děkuji za laskavou nabídku,“
musím však s politováním sdělitii, e

<Že jsem posud šatstvem tou měrou £
e zásoben, ze na delší dobu nemohu «
= pomýšleti na nové objednávky; %
“Gyinutoho nesou Vaše látky vý- a
©tečné jakosti, které nejsou z
Ztakřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddaný

František Parti, správce školy
Kunratice.

Karel Richter,
velkoobchod suknem

EHradec Králové.
Veleotěné P. T. obecenstvo

v mistě a v okoli upozorňuji že
za přičínou zvětšení obchodních
místností přesidlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměsti.

Vzorkyn

8012Ai1emje

——= Žnloženo 18806.——

P. T. obecenstvu.
Dovoluji ei uctivě upozorniti na svoji výrobu
patentních zabradních i pužárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlowek, doporačenýchpro sbory
hasičské zemskou ústř. basičskou jednotou.
Čerpadla na močůvku,vodu ze =klepa,patro
lej, líh a různé tekntiny. Stěíkačky na mytí ©
lahví a pivních trobeb vřelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje we bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev
niti ku každému výčepnímu ko'ontku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
houtky, ocpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzduchu z místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
akladěJíhové lampy žárovky, které předčí
petrolejové pro evoji úsporu a jasnost světla

bez zápachn a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky zarílám na zkoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník zašlu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooní,
klempířství a výroba stříkaček.Sny

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše slině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších vócí vykoné se rychlea
našlou 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, relikviátů,
lédobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

Oo0000t00000000000000 0

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporačaje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
o slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených sašln na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
am Nejstarší závod v oboru tomto. sms

200000000000000000
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a n Českánejvětší rakonsko-uherskátovárna na

harmonia americké a evropské soustavy —

RUDOLFPAJKR A SPOL. © (=
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25 vBrmě, Renuergasse č. 18 ve Wídmi IX. Harmoniegasse 8.

gap Illustrované cenníky franko a zdarma. “jij

Do farnosti Babické u AWechánic.

Díkůvzdání.
Teprvé nyní plním náležitou povinnost díky čině všechněm, kdož lásku upřímnou a

vrouenou přilnuloot mi dali při odchodu na jevo. Najmě vzdávám ordečný dík: Velp. J. Pro
cházkovi, adminiotratoru za drahocennou kytici, vld. p. K. Šrámkovi, hrab. oprávci v Trnavě

za Yeškerou ochotu, vlet. p. J. Relichovi, říd. učiteli v Babicích za upřímnou Ye Všem pod

poru, vlet, p. K. Dvořákovi, říd. učiteli v Kosičkách za dovedné mně na památku darované
tableau, vlet. pp. otarostům z Babic, z Barchova, z Kosiček, a z Trnavy, ct. pp. banderi
stům z- Trnavy, ct. opolkům hasičským z Babic a z Trnavy a všem. bývalým mileným

mým farníkům, kteříž o mnohým pláčem až na hranice farnosti mae vyprovodili ještě je
denkráte vzdávám vřelý dík a volám z hloubí ordee naposledy: „S Pánem Bohem!“

Zpomínejte na modlitbách: Vašeho bývalého duchovního otce
Karla Kotrbelce.

V Pouchově, dne 16. června 1900.

A

sel -o S
|

(M » -= ď »5 DÍrÚúvzosni.4 7 00
04 | Při těžké ztrátě, která nás stihla úmrtím našeho vroucně milovaného
a manžela a předobrého otce, pana

= JOSEFA BURSY
+ ) í | 9

NE6 měšťana a mistra řezníka,> W
DS| dostalo se nám od velectěných příznivců našich zdejších i přespolních, tolik

6 | důkazův upřímné účasti a projevů úcty ku památce drahého zesnulého, že sle
> dujíce hlasu vděčnosti v srdcích svých, projevujeme tímto veřejně naše vroucí
č upřímné díky.

= Zaplať Bůh všem!
Rodina Bursova.

| V Hradci Králové, 22.Června 1900.
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Majitel a vydavatsl Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Zodp. redaktor Frant. Štábl. — Tiskem biek.knihtiskárny v Hradci Králové,



Čimostnaský nepektorát královéradecký.
Dozorčí tento okres tvoří okresní hejt»

manství: Broumov, Čáslav, Chotěboř, Chru
dim, Vys. Mýto, Kolín, Králové Hradec, Krá
lové Dvůr, KutnáHora, Lanškroun, Litomyšl,
Náchod, Nový Bydžov, Nové Město n. M., Par
dubice, Poděbrady, Polička, Rychnov a Zam
berk. V okresu vykonáno v loni 507 inspekcí,

řípadě v 491 živnost. závodech revise,
mezi tím 4 noční a 3 nedělní. 172 z navštíve
ných závodů neměly motorů. Ostatní závody
měly 1212 motorů a zaměstnávaly 37.167 osob.
V491 živnostenských inspicirovaných závodech
zaměstnáno bylo 61.360 dělníků.

Za příčinou schválení závodů vykonáno
66 komisí, za příčinou převzetí 41, za příči
nou zjištění úrazů 366 a jiných komisí vyko
náno 9. Mezi jinými založeny nově: I vozovka,
1 mechanická přádelna, 3 mechanické tkalcov
ny oa bavlny, 1 tkalcovna na hedvábí, 1 to
várna na obuv, 2 cikorky, 3 jatka, 48 komisí
se týkalo přístaveb a přestaveb: 1 sklárny, 1
vozovky, 3 strojoven, 1 koželužny, 1 továrny
na lakované kůže, 16 mechanických tkalcoven,
2 mech. tkalcoven na bavlnu, 1 bělidla, 2 ti
skáren, 2 sladoven, 2 sušáren, 1 továrny na
kávové náhražky, | mlýna, l továrny na rafi
nování mieerálních olejů, 1 továrny na kůže,
6 mech. tkalcoven, 1 továrny na tkaniva, 2
raffinerií cokerních, 1 cukrovaru, 6 sušáren,
2 továren na kávové náhražky, 1 parního pi
vovaru, 1 továrny na etrojená hnojiva.

ivnostenskému inspektorátu bylo ozná
meno 31 stávek a při 27 z nich zakročilo.
Zpráv a dobrozdání podáno v uplynulém roku

7. Udáno bylo 24 podnikatelů pro 42 trest
ních případů pro nedostatečné byty, dílny,
ochranná opatření, pro použití k práci dítek

pod 12 neb 14 let, pro použití žen k nočníráci, Gkrát pro nezákonitou práci nedělní atd.

Mimo to podáno 11 jiných oznámení pro prevozování živnosti bez předchozího dovolení,
pro stavby bez schválení, pro nepojištění a pro
neudání úrazu.

Ve styku s dělnictvem podány v 198 pří

podoch stížnosti, rady a vysvětlení, Celkemylo živnostenskému inspektorátu vyříditi 3099
běžných čísel.

Zařísení dílen a bytů. V mnohých odvět
vích zvýšeny poptávky a potřeby, jmenovitě
po výrobcích textilních, oděvních, lačebních,

otravních atd. následkem čehož mnohé závo
y rekonstruovány, rozšířeny a nově založeny,

Ve všech těchto závodech hleděly zdravotním,
ochranným a výrobním potřebám vyhověti. Za

to menší dílny trpí nedostatky jmenovitě, po:kud se týče provětrávání, což platí zvláště o
cikorkách. Prachu bylo plno v některých tkal
covnách a pazdernách. Jinde opět panoval ne
dostatek světla. V jednom cukrovaru násled
kem nedostatečných místností musili dělníci
7 až 8 hodin pracovati v temperatuře 35“ R.
Přeplněné dílny byly v továrnách na tkaniva
a obuv. Někde zavdaly příčinu k stížnostem na
nedostatečné záchody, jinde žumpy s výkaly.
Také čistota nebyla v mnohých dílnách vzor
ná. V mechanických tkalcovnách stěžují si
dělníci, že stěny, transmisse a stroje v pře
stávkách pracovních bývají oprašovány a ma
zány a že pak dělnictvo po mnoho hodin bývá
obtŠováno kotouči povznášejícího 6e prachu.

Obvodní lékaři podali stížnosti, že v ně
kterých střediskách menší textilní industrie
zvýšila se úmrtnost a hlavní vinu toho přičí
tají nedostatku zdravých bytů. Proto při za
kládání nových podniků činil živnost úřad závi
slým udělení echválení od současného zřízení
vhodných bytů pro dělnictvo. Někdese zakládají
pro dělnice neb dělníky apolečné ložnice, které
na útraty továrny se vytápějí a elektricky
osvětlují. Jedna rafinerie enkerní založila pro
200 dělníků společnou tovární jídelnu a ku
chyni, kdež za laciný peníz dostanou silnou
stravu. V některých přádelnách a cukrovarech
založeny pro dělníky lázně. Živnostenský in
spektorát přihlížel též k tomu, aby dělníci
měli v továrních studních dostatek zdravé pit
né vody.

V menších inspicirovaných živnostenských
závodech shledány při revisích mnohé nápravy
a zlepšení, avšak při prohlídce nových dílen
a obydlí shledávají se stále vytýkané nešvary,
jmenovitě v dílnách pokařskýc „,uzenářských
a obuvnických. U jednoho obuvníka v míetno
sti 50 kubických metrů pracoval mistr s 9 po

mocníky a učni. Nedostatečné bývají též ložnice.
Nemoci a úrasy. Mnohá povolání mají v

nápětí jisté drahy nemocí. Tak následkem jesobení kyselin a par chlorových a různého
pracbu jmenovitě na bělidlech, přádelnách, pa
sdernách povstávají oční nemoci.

V lonském roku bylo oznámeno živno
stenskému inspektorátu 1550úrazů, mezi nimi
27 případů smrti. 85 případů se týkalo země
dělství a 148 lesnictví.

Z 1317 živnostenských úrazů se týkalo
živností zpracování: kamene, hlíny a skla 147
(6 případů smrti), kovů 7, strojíren 88, dřeva
64 (2 smrt), kůší 12 (1 emrt), textilního zboží
263 (1 smrt), oděvnictví 6, potravniotví 408
(6 případů smrti), lačebatho průmyslu 40,
stavitelství 253 (9 smrt), grafických živností 6,
závodů pro přenášení bybné síly 2, obchod
ních živností 13, dopravních živností 19 (1
smrt). Z těchto případů zavinily motory, stroje
a aparáty 253 úrazy (3 emrti), transmise 37
(3 smrt), jedovaté plyny, popáleniny, opaření,
udušení, výbuchy 69 (1 smrt), zvedání, nošení,
nakládání a skládání 249 (5 smrt), doprava 77

(1 smrt), vytahovadla a dopravní stolice 19,pády, zasypání, skoky a sklouznatí 425 (12
smrt), ruční práce 173, zvířata a přírodní zje
vy 15. Oproti předlonsku stoupl početúrazů
o 29, případů smrti o 3. V závodech na vy
rábění potravin stává se nejvíce úrazů v cu
krovárnách, následkem zaměstnávání tamtéž
dělníků mladistvých a chorobných, protože v
případů nejpilnějších prací dostatek zdravých
a schopných sil dostati nelze.

Z 25 případů emrti staly se: pádem 8 le
šení 4, pádem do stoky 1, zasypáním kamení
neb hlíny 4, pádem se střechy 4, transmisí 3,

řejetím 1, utopením v melase 2, skládáním
kmenů neb železných sloupů 2, zvedáním těž
kých břemen 1, v pivních sklepích 1, stroji
pracovními 2, otravou 2. Mnohé případy 80
stávají ovšem nepozorností dělnictva, které
lehkomyslně na nebezpečná místa si sedá a se
staví, zvláště při snídaní a při svačině,

Upotřebování dělníků. Doba pracovní. Ne
dělní klid. V b7 případech bylo užíváno osob
zákonitě chráněných protizákonitě v živnosten
ských a v 61 továrních závodech. Jak tří zá
mečnických a 6 pekařských učňů bylo použí
váno k prácim polním a vedlejším domácím,
pak k prodeji preclíků v hostincích. V stáří
pod 14 let bylo k delší než 8 hodinné práci
používáno 3 učeníků zámečnických, 1 obuv
nického a 4 učeníků pekařských.

K noční práci se použilo dle udání ó
učeníků krejčovských a obuvnických, 28 pe
kařských, pokud se týká delší noční práci než-li
4 hodiny, a 7 učeníků rukavičkářských.

V cihelnách použito k práci 2 hochů a
1 dívky pod 10 let před školou nebo po škole.
V pazderně použit 1 hoch I3letý, v pračce cu
krovarní 2 a na půdě cukrovarní 6; při mo
tání přistiženy 2 děvčata pod 13 let. Při ne
bezpečných a těžkých pracích používán učeník
při opatrování parního kotle a stroje v strojní
zámečnické dílně a v dílně na nábytek, Sotva
13letých hochů bylo užito 3 při obsluze par
ních strojů a 2 při obslaze centrifužek v cu
krovara. V jedné továrně na obuv pracovalo
37 ženských až do 10. hodiny noční, v přádel
ně na vlnu používáno 1 ženy při noční šichtě.

V některých továrnách přetěžování byli
topiči až 16ti hodinnou prací, v přádelně na
vlna musili třikrát týdně pracovat až 17 hod.
při parním kotli. Za topiče používáni též lidé
nezkoušení. Také v pivovarech a závodě pro
elektrické osvětlení používáno bylo topičů až
k 18 hodinné práci.

Co se týče používání nevyspělých dělní
ků, tedy bezvýminečně by se mělo zakázati
používání dělníků pod 18 let v sirkárnách,
pak v sklárnách, bělidlech a továrnách na
strojená hnojiva výjimečně při pracích, kde
se používá jedovatých par. Totéž platío stron
tianových továrnách, kde se melasa zbavuje
cukru pomocí strontianu. Ženámby se měla bez
výminečně zakázati práce v sirkárnách a vými
nečně pak dovoliti ve výše uvedených ženám,
které mají přes 45 let a nežijí ve svazku rodin
ném. Stálé účinkování fosforu v sirkárně po
škozuje totiž sliznici dělníka v dutině ústní a
v hrtanu, působí k zničení čelistních kostní,
k degenereaci srdce, lodvin, jater a sleziny,
zejména u osob, které nejsou dobře vyvinuty
a jsou slabé postavy. Kyseliny, plyn chlorový,
fluorový, cyanový atd. poškozují orgány oční,
dýchacía zažívací. Při strontianové výrobě pů
sobí vytvořující se prach zhoubně na obnaže
né části těla, očí a dýcbacích orgánů a škodli
vému účinkování nezabrání se ani používáním
brejlí a rospiratorů.

V 330 prohlížených továrních závodech
se pracovalo 9 hodin v 9, 9, hod. ve 2, 10
hod. v 36, 10'/, hod. ve 134, 11 hod. v 96 a
11, hod. v 54 závodech. Ve většině knihti
skáren trvá pracovní doba 9 hod. V textilních
závodech se pracuje 10'/„—11 hodin a rovněž
v cukrovarech. V kolonialních závodech musí
za to příručí pracovati 16—17 hodin denně,
což jest umožňující a nekřesťanské.

Naše klimatické lázně.

Červen se blíží ku konci, polovice čer
venec uteče brzy a tu každý školomet a úřed
ník znavený úmorným zaměstnáním a zašlemo
vaný kancelářským prachem, chce se osvěžit
v Boží přírodě, propláknout plíce a hrtan a
napraviti zkažený žaludek. Pak-li na nápravu

orouchaného zdraví nejsounezbytny Karlovy
ary, Teplice, slatinné lázně v Bělohradě, v

Bohdánči a na Velichovkách, spokojí se každý
rád klimatickými lázněmi, spojenými s různý
mi koupelemi.

Do dražších lázní: Marianských, Sedmi
horek, Janských, Špindelmůhle atd. každý jeti
nemůže, neboť 4, 5, 6 zlatých nelze mu denně
následkem menších jeho příjmů za stravu a
byt utratit. Kdo chce tedy užiti zdravého
vzduchu uprostřed jebličnatých lesů, bujných
lučin a na krásné vyhlídce, vyhledá na Krá
lovéhradecku především Zvičinu a Potštýn.
Pod Zvičinským kostelíkem, odkudž je maleb
ná, rozkošná vyhlídka na velikány Krkonošské
se Sněžkou, na hory Orlické, Železné, planiny
labské a hořické, Podkrkonoší,Trosky, Prachov
ské skály, na širé Polabí, ba až k stověžaté
matičce Praze, nalezají se lásně u Marianské
studně, které jsou dosud zařízeny jen co oby
čejné lázně, s přidatnými příměsky jako lázně
parní, sprchové, jehličnaté a vanové. Koupele
stojí 40 až 80 haleřů, malý pokoj stojí denně
80—90 h, větší až 9 korun týdně. Strava stojí
denně 2 nejvýše 3 K. Na př. mléko a 2 hou
sky 10 kr., polévka 6 kr., hovězí 20 kr., pe
čeně 30 až 45 kr., salát 8 kr., 2 vajička na
měkko 8 kr., káva s rohlíkem 12 kr. atd. Ve
dle pečení lze dostati šunky, sýry, salámy,
chleba 8 máslem, tedy lovnější jídla.

Páni učitelé, mladí úředníci, professoři a
kněží, kteří nemají peněz na zbyt, mohou zde
se svojí měsíční gáží dobře vyjíti. Stanice
Bílá Třemešná je malé půl hodinky vzdálená.
Do Králové Dvora je přes půl 2. hodiny, do
Miletína, Poličan, Bělohradu, Pecky, Hostin
ného je buď něco blíže nebo dále. Hořice, No
vá Paka, Jaroměř, Mlázovice, lesy směrem
Hradišti, Skalici, Úpici, Trutnovu, Borovnici,
Horce stojí rovněž za návštěvu. Restaurateur,
pan Jan Hottfleiš a jeho choť svým hostům
rádi vyhoví a pokojská stará Leni, tot vzor
svého druhu. Proud turistů je na Zvičinu zvlá
ště v neděli a ve svátek velmi značný. Zvičina
leží na národním pomezí a jest tudíž i v tomto
ohledu zajímavá.

Studánka u Rychnova těší se jako letní
zátiší ode dávna velmi chvalné pověsti. Útulný

ponstonél s restaurací uprostřed jehličnatýchesů poskytuje dosti pohodlí. Zařízený pokoj
o 1 posteli stojí týdně 6—14 korun, za každou
další postel 2 K týdně více. Turisti platí 80
krejcarů za nocleh. Oběd 60 kr., večeře 25—
50 kr. Pensionát týdně 28 K. Pstrahy a raci
jsou k dostání. Do stanice Rychnov n. K. jde
pěkná procházka lesem kol potůčku. Objedna
ný povoz stojí 3 K., pro osobu 60 haleřů. Pitná
voda, choceňské a plzeňské pivo jsou výborné.
Pěkné procházky jsou do Kostelce, Vamberka,
Potštýna, Žamberka, Rokytnice, na hory Orli
cké do Solnice a vzdálenější do Dobrušky
Opočna a Týniště.

Nejznámějším jest turistům Pofšťýn na
Divoké Orlici, v půvabném údolí, lemovaném
zvláště na jižní a východní straně rozkošnými
jehličnatými lesy a troskami hradu Potštýna
a nedalekých Litic. PodélOrlice jsou uprostřed
stínných olšin a jiných listnatých stromů roz
košné procházky. Pokoj stojí měsíčně dle po
lohy a velikosti 10 až 25 zl. V Potštýně bydlí
již po léta kolonie Pražanů, Olomučanů a z
různých českých měst, jmenovitě z Pardubic,
z Chrudimě a z Ml. Boleslavi. Hlavní hotel je
u Susů, kdež ve velkém skleněném sále nebo
ve stinné zahradě se jaksi soustřeďuje společ
nost. Obědy 40—60 kr., večeře 30—4Ď kr., sva
čina a snídaně 14 kr. Smíchovské a plzeňské
vždy nejlepší kvality. Dále jsou v Potštýně
tři jiné hostince, které mají rovněž svou stá
lou společnost. Říční lázně okrašlovacího spol
ku na mlýnském náhoně, dlážděné pískovco
vými plotnami, pod stavidlem přirozená spr
cha, velký bassin pro dospělé (zvláštní hodiny
jsou pro dámy a zvláštní pro pány),dále více
kabin pro dítky i dospělé, dále muhutná spr
cha pod jezem na divokém řečišti jsou pro
lázeňské hosty hledaným osvěžením. Přečetné
partie vysokými jehličnatými le-y, krásné vy
cházky do Vamberka, Studánky a Rychnova,
Kostelce a Čelakovic, Chocně, Brandýsa, Ústí,
do Kyšperka, Žamberka, na Žampách a Litice
jsou vábivé. V stromořadí pod Lipkami, mezi
mlýnskou a divokou Orlicí, jest hříště pro
lawn-tennis, dále je tu dřevěný pavillon pro
divadelní hry, koncerty, národní slavnosti atd.
Potštýn jest moderním lázeňským sídlem zá



možnějšího, učeného a uměleckého světa a
rozviji se stále více.

Jako klimatická a Jetní sídla odporačnjí
se dále na královéhradecku. Pensionát a re
staurant v Bědovicích u Třebechovic, Nový
Hradec Králové (je zde více hostinců, kde Ise

se stravovat) a Chonýno poblíže Holic uprostřed obrovských jehličnatých lesů, Na levné
byly, měsíčně 10 až 20 korun Jze se doptati
u hosp.záložny. Strava v hostincích p. Jeřáb
ka a Fr.Komárka: snídaně 20 h, oběd 70 až
90 h, večeře 30 až 70 h, v předplacení 38 K.
Jablonné m. Orl., Kyšperk, JeleníHorní, Boro
hrádek, Opočno a , Nové Město n. M.
s Reskem uprostřed lesů, Běloves « Náchoda,
Hronov, Miletín, Hořice a Chlumecm. C. jsou
rovněž vhodnými a zdravými klimatickými mí
sty. Levná strava, blízké lesy a koupele, vy
cházky do malebného okolí je vesměs odporu
čují, Čechové,kteří potřebují po lopotné práce
osvěžení na zdravém, na ozon bohatém vzdu
chu, nepotřebují proto zanášeti své peníze do
lázní německých a nechat se tam za ně ještě
snad urážet.

Pezemková daň. Daň z pozemkůjest v
zemích Českých nejstarší daní, neboť s majetkem půdy
souvisely téměř veškeré dávky obecní, panské, zemské,
později též okresní a říšské, Až do dob císařovny
Marie Terezie neznaly téměř jiných daní než-li po
semkové. Na války [slezské přispělo naše rolnictvo
dobrou třetinou svého majetku a války napoleonské
nestály ho mnoho méně. A proto se právem říkavalo,
že sedlák roste jako vrba. Čím více ho ořesává, tím
více prutů vyhání. Za tehdejších dob byl rolník ovšem
chráněn protí kartelářům, parcelářům a lichvářům a ušel
proto i největším nástrahám. Dnes však žádá se po něm
přespříliš daní a přírážek, dětí.se mu odvádí na vojna a
pacovní síly se mu necbrání, ale spíše nedostatočnými
zákony odhání, Proto rolník klesá stále více. Pozem
ková daň byla r. 1881 u nás stanovena na 37'/, mi
honů sl. Pozemková daň vynesla:

R. 1862: R. 1897:
zlatých

Dolní Rakousy |. . 8,462.922 4,182.100
Horní Rakousy. . . 1,9892.466 2,584.902
Solnobradsko . . . . | 339,986 328.654
Tyroly a Vorariberg . . © 973.506 1,203 197
Štýrsko . - „ « + + 1,835.451 2,201.014
Koratany ©. . . . . 633.646 666.904
Krajina . . 847.946 622.788
Přímoří . . . . . . 642.687 558.389
Dalmacie . . « -826.620 307.339

YY « +.. . . 19,631.300 | 10,083.132
Morava . . . . . . 4817.976 4,927.230
Slezsko . . . . . . 878.170 677.475
Balič. . . . . 2 . 4207.914 6,234.161
Bukovina 44324000 440.292

Klíč, který berní erár na vybírání daně pozem
kové ustanovil, jest 227 proc. s člstého katastrál
níbo výnosu. Dle tohoto klíče jest pozemková daň v
Rakousku nejvyšší, která se kde v Evropě vybírá,
všude jinde je pozemková daň menší. K této pozem
kové dani přibírají se ještě přirážky zemské, okresní
a obecní, a sice obnášely přirážky tyto r. 1897 v
Dolních Rakousích 3,931.943 zl., v Horních Rakou
sích 2,001.483 zl., v Solnohradsku 374.790 zl., ve

a 2,370.354 sl, v Korutanech 667.910 sl., v
Krajině 652597 al., v Přímoří 701.687 sl., v Ty
rolsku s 'Voraribergem 1,925.706 al., v Čechách
10,995.798 zl., na Moravě 6,051.125 s!., ve Slezsku
954,404 sl., v Haliči 5,998.008 zl., v Bokovině
572.738 al., v Dalmacii 510.145 zlatých: úhrnem
87,608.638 sl. Připočítáme-li k tomu pak obnos daně
pozemkové 34,017 865 zl., byl majetek posemkový
v Rakousku stižen na r. 1897 daní v obnosu 71,626.503
al. Daň pozemková jest z toho důvodu trrdou a dvoj
násob nespravedlivou, poněvadž spočívá na nesprave
dlivém základu čistého katastrálního výnosu, který
byl odbadnut v době, kdy ceny plodiu byly nepo
měrně větěl, než jsou dnes. Uvedeme zde praktický
případ: Jistá usedlost v severní Moravě výměrou BO
katastrálních jiter v borské krajině, drsným podnebím,
jílovitou mokrou půdva jest odhadnuta na 500 zl.
ročního čietého katastrálního výnosu, Ztoho platí majitel
277 proc, daně pozemkové, to jest 115 zl. 50 kr.,
74proc. zemských a okresních přirážek 83 +1. 99
kr., 96 proc, přirášek obecních 107 «l. 82 kr. do
bromady 305 zl. 41 kr., to je-t 60 proc, čistého ka
tastrálního výtěžku, Mimo to platí majitel třídní daň
domovní a přirážkami v obnosn 26 sl. 90 kr. Ko
nečně platí majitel usedlosti, jehožto roční příjem od
badnat byl na 1000 zl., 9 sl. 20 kr. osobní daně «
příjmů. Platí dohromady 341 sl. 61 kr, daní, to jest
683 procent čistého katastrálního výnosu a 092 proc,
s osobního, na 1000 si, odhadnatého ročního příjmu.
Kapitulista však, jehož roční příjem odhadnut jest na
1000 zl., platí pouze 9 zl 20 kr. osobní daně, tedy
jenom (92 procent ročního svého příjmu. Když
vyhraje někdo veliký los, zaplatí pouze 16 procent
s vybrané sumy. Z toho tedy vidíme, jak přímo
krutým způsobem doléhá berní Šroub na stav rolnický,
Když rolnictvo musí platiti značnou pozemkovou daň,
proč stát ji sabírá pro sebe a proč ještě uvaluje pří
rášky zemské, okresní a obecní, aby z ních kryta
byla vydání na školatví, nemocnice, ohudinu? Proč
není daň pozemková přidělena ku příjrům zemským,
kam dle přirozeného práva také náleží? Právě v
Prusku je daň s pozemků přikázána ku příjmůmsem

ským. Jestliže se naši vysocí mandariní ve Vídni (ak
rádi opičí po Prasku, ješto dle jejich vůle až v po
sledních vesnicích naších nyní blýskají se piklbsubny
dle prošáckého vzora, proč nevykáže státní berní erár
příjem daně pozemkové na potřeby zemské, jak tomu
je v Prusku?

Upravme chov drůbeže. Unásodchovává
se drůbež nejvíc na jaře, když chtí kvočny sedět a
tio chybujeme, Každý ví, co to stojí práce, než-li
hospodyně kuřátka vypiplá. Kuřátka máme donášeti
na trh v době, kdy jsou vsácná, kolem vánoc 8 po
vánocích, jak to dělají v Anglii, hospodyně kolem
Hamburku, Brem, velkých měst v Německu a ve Francii.
Každý zámožnější obyvatel města pochutná sl rád na
čerstvém slopičím vajíčka, na pěkně upečeném ku
řátku nebo kapoonu a polévka « tučné slepice také
není k založení. Chov drůbeže pro tabuli provádí se
poblíž větších měst v míře dosti rozsáhlé, neboť ko
řata a kapouní jsou hledaným obchodním předmělem.
Proč by uaše české hospodyně uemohly vykrmiti ka
řate a kapouny jako štýrské a proč hy je nemobly
zrovna tak výtečně zpeněšiti? Kdo dobře rád papá,
ať platí dobře; za výtečné zboží ostatně každý rád za
platí a naše hospodyňky, které pro dcerašky na Šaty
tolik spotřebují, ať jdou s pokrokem dle potřeb časc
vých a jest na ních, aby obilní zadina krmením co
nejlépe zpeněžily. Pozdě na podsím a v símě ovšem
málo která slepice sedí e proto se musíme chopit
nesbytně chovu umělého, neboť tak nejsme odkázání
na dobrou vůli a rozmar alepice, kuřata můžeme vy
pěstovati, kdy chceme a kdy nám je spotřebovatelé
nejlépe zaplatí. Což to není vlastně banbou pro naše
hospodyně, že bospodářsky vlastné méně pokročilé
Štýrsko, Ubry a Halič naše trby vývozem své drůbeže
přímo zaplavují? V Egyptě, v Číně a v Japonsku,

tedy v zemích po našemmíněníP han provádíse již po staletí umělý chov drůbeže, Čínili tak již
500 let před narozením Krista Pána, jak dosvědčuje
Aristoteles. V Egyptě je dnes na 400 umělých kuřát=
nic, v kterých se vylíhne ročně « asi 20 milionů vajec
ms 11 milionů kuřátek. V Číně a Japonsku drží každý
majitel lodi na žluté a modré řece několik kachen a
káčerů; vejce nechává vylíbnouti ve zvláštní zřízené
peci a jakmile káčata dosáhla stáří 2—3 dnů, vysadí
se na vodu. Ráno a večer se krmí, ve dne si pak
samy potrava vyhledávají, jíž naleznou ve vodě v boj
nosti. ——©U nás vejce k vylíhnutí kuřat určené za
břívají se buď vzduchem, buď horkou vodou, Ve stroji
od firmy Grůnhaldt v Ober-Lósenitz u Dražďan vy
líhne se ze 100 nasazených vajec průměrně 92 kuřat
neb krůt; necháme-li u slepice vejce vyseděti, dostá
váváme průměrně ze 100 vajec sotva60 kuřat. Velká
drůbežárna zřídila se již a Praby a v naších obcích
mohli by al stroj na líhnutí kuřat opatřiti třeba epo
lečně a kařata by si pak vychovaly a co nejlépe zpe
něžily jednotlivé hospodyně. Menší chalupnice, které
jsou v simě bez práce a výdělku a vytápěti musí,
mohly by amělý cbov kořat provozovati a úspěchem.

Houba ve stavení jest velfkýmslem,neboť
ničí nejen dřevěné součásti stavení, nýbrž se dřeva
sachvacuje i zdivo, rosrušuje maltu a mění ji na koneo
v prach. Dále přechází z podlahy a pažení u dveří
na nábytek a ničí 1 tento. Lidé, kteří dlouho přebý
valy v domě, v němš domácí bouba sle řádila, i živo
tem zaplatili toto sousedství; platí to jmenovitě o
vlkých, málo vzdušných bytech. Ježto tedy domácí
bouba nejen budovám, ale i nábytku a zdraví je ne
bezpečna, bojují lidé všemi prostředky proti tomuto
nezvanému hosti. Chemikové, stavitelé, bospodáří hle
dali dosud marně proti ní universální prostředek ; jest
však dosti takových prostředků, které houbu ničí u
zabraňují dalšímo rozšiřování. U většiny chemické slou
čenin působí proti houbě hlavně sůl kuchyňská; slou
čenina (Gottgetrenova na př. skládá se ze 187 dílů
síty a 250 dílů kucbyňské aoli. Natírá se jí dříví a
Činí se tak bonbě nepřístupným. Také roztokem
modré skalice, kyselinou karbolovou, petrolejem, sodovým
vápnem a parami sírnými docíleny často uspokojivé
výsledky. Nejlépe však působí proti hoabě čistý vzduch
a světlo. Důkladným provětráváním místností zabrání so
šíření houby, která někdy i zcela vymizí, Nejradikál
nější prostředek ovšem jest, pak-li se ze zdiva naka
žené trámy, pražce a podlaby vytrhají, odetraní a na
hradí materiálem ze dřeva vyscblého a nezkaženého.

Z Kostelce u Chrasti. Je to maláobec,
položená v údolí jen k jihu mírně otevřeném.
Od městečka Chrasti, letního to sídla nejd. pana
biskupa královéhradeckého, je vzdálena jen asi
hodinu. A přece nezavítal do této vísky vrchní
pastýř církevní již po 24 léta, tehdy za příčinou
generalní visitace kanonické, Příčinou toho byla
a posud jest (protože silnice ještě postavena není)
velmi neschůdná cesta. — A hle, obtíte tyto pře
konati uvolil se náš nejdůstojnější pan biskup a
na letošní visitační cestě své i do této zastrčené
české vesničky přijel. Osadníci přivítali ho plni
radosti a lásky, jakou projeviti dovede jen opra
vdově katolicky smýšlející lid řádnému nástupci
sv. apoštolů, a národ zastanci práv svých. Výraz
této lásce a uznání dal p. Josef Salášek, rolník
z Hlíny, ve svém promyšleném oslovení u pěkné
brány, kterou obec Hlína na počest svého arci
pastýře postavila. Pan biskup poděkoval a jel vol
ně provázen banderiem, sbory hasičů Kosteleckých

vanců a přemnohých farníků ke Kostelci. Cestou
zpívána byla píseň Marianská: »Tisíckrát pozdra
vujeme Tebe« — a zszníval zvuk zvonůastřel
né rány, Když blížil se Jeho Biskupská Milost ko

slavobráně v Kostelci, zahrála hudba papežskou
hymnu, kterou shromáždění spolu zpívali. U brá
ny kočár se vznešeným hostem zastavil, a z něho
vystoupil nejd. pan arcipastýř spolu s vysd, p.
kanovníkem Dr. Janem Soukupem, vdp. děkanem
Cbrasteckým a b. vikářem Janem Kobrem a dp.
b. ceremonářem Cend. Dr. Theol. Josefem No
votným. Hudba a zpěv umikly, a stařičký vdp.
děkan místní Jan Blažek, opíraje se o hůl, oslovil
nejd. p. biskupa. Připomenul ve své řeči, že již
po 40 let v Kostelci působí a za tu dobu mnoho
že se k lepšímu změnilo. Po ném přednesl velmi
pěkně své »přivítáníe jménem školní mládeže,
která, provázena svými pány učitely, u brány se
seřadila, žák II. třídy Josef Vaško, načež jménem
všech farafků promluvil místní pan starosta Josef
Tlustý. — Na to za hlaholu zvonů, za zvuků
hudby a střelby z hmoždířů ubíral se nejd. pan
biskup průvodem k faře, načež po chvile do ko
stela, provázen duchovenstvem. Mezi mši sr, vy
stoupil na kazatelnu, a poděkovav sa projev kato
lického smýšlení, které je vyznáním víry, kázal
dle přečtené částky evangelia o duševní nemoci
lidské — hříchu, a kterak se postaral Bůh, aby
cbom duchovního uzdravení došli. Vyzýval věřící,
by rádi svátost pokání přijímali a s Kristem Pá
nem ve sv. přijímání se spojovali, by stačně ne
jen slovy, ale i životem vyznávali víru svou, k če
muž posily dostává se nám ve av. biřmování. Po
skončené katechési udělil J. biskupská Milost svá
tost biřmování 295 bifmovancům, jichž jménem
poděkovala mu žákyné III. třídy Bohumila Ku
cbyňkova. Když nejd. pan biskup, vraceje se z Ko
stelce v průvodu hasičů a četných osadníků far
ních přijel ke bráně ve Hlíně a zastavil, přistou
pil k otevřenému kočáru jeho výše jmenovaný
občan Hlínecký p. Selášek u počínaje nápisem na
slavobráně, povýšeným blasem pravil: »Pane zů
staň s námi, neb se připozdívá a slunce spravedl
nosti, slunce míru a lásky nám zasvítiti nechce,
maobem lehčeji budeme snášeti urážky nám či
něné, když budeme věděti, že naši velepastýřové
jsou s námie. Nejd. pan biskup se slzou v oku
upřímně poděkoval a ujišťoval, že neustane pra
covati pro dobro lidu českého, podal všem ruku,
a odejel. — Viděti z toho, že lidu našemu otví
rají se už oči, poznává pravé přátely své, kteří
myslí to s ním dobře, když hlásají, že jen na zá
kladě nauky Kristovy lze nadíti se obratu k lep
šímu. »Bůh provázej v pravdě katolického biskupa
a žehnej pracem jehol«

Z Přibyslavi. Svěceníspol. praporukatol.
Jednoty dne 4. června 1900 v pondělí Šra ušní do
adlo nad očekávání skvěle, Účastenství bylo veliké.

Především sloší jmenovati bratrské spolky a členy s
dražné Moravy, kteřív prardě umí se drušiti k bra
třím stejně smýšlejícím nedbajíce vzdálené ceaty ani
obětí. Jsou+0: Svatojosefská Jednota z Nov. Města
na Moravě se svým předsedou p. Fr. Jirafkem, kate

chetou, Jednota kat. povariěů v Brtnici s praporem,vedena předsedou p. Fr. Klimšem, kooperatorem a de
utace z Náměští n. Oslavou a s Jihlavy. ZČech se
ostavily: Kat. Jednoty « Polné a =Hlinska, obě s

prapory, dále Jednoty z Kraucemburku, s Vojn. Městce
a Sopotská deputace. Z domácích apolků se zúčast
nily: S). Spolek voj. vysloužilců a al. sbor dobr. ha
sičů ve Volešné. Přečetnéobecenstvo a drašičky i «
předních rodin domácích účastnily se za překrásné
pohody imposantního průvodů spolků. Prapory avi
nutý nesly na zvláštních nosítkách a stuhách drů
tičky, ze ním kráčely velectěná paní matka praporu

Anna Volmannová, choť 3 t. správce knížecího hraběcího velkostatku Polné-Pobledu v Přibyslavi a obě
kmotry: velectěné paní Fanny Faknerorá, choť p. t.
vrchního správce v. v. a majitele realit v Přibyslavi
a Betty Ligounová, o. k. poštmistrová a majitelka
domu v Přibyslavi. V chrámu Paně promluvil vldp.
Fr. Kotrbelec, vikar. sekretář a farář v Kracembarku,

skušený vůdce tamnější Jednoty, řeč všeobecně spochvalou přijmutou. Následovalo pak svěcení, jež la=
skavě vykonal vldp. Frant. Jinob, vikář v Přibyslavi.
Zatloukání břebů zúčastnili we kromě vdp. avětitele
matky a kmoter praporu a spolků, taktéš sl. patro
nátní úřad a správa knížecího hraběcího velkostatku,
sl. c. k. okresní soud a al. c. k. berní úřad v Přiby
slavi. Potom připaula paní kmotra na prapor skvostnou
staha z těžkého hedvábí zlatem vyšívanon, její ct.
jiménem a heslem: „Ku cti Boží a ku slávě vlasti“
opatřenou, jež shotovena uměle v křesť. Akademii v
Praze. Jest tato stuha skvostnou ozdobou prapotu,
začeš buďteš zde vysloveny velect. pání kmotřé nej
srdočnější díky a to tím více, še k tomu ještě věno
vala velikomyslně Jednotě dar 100 korun. Zároveň
dokujeme tímto velect. paní kmotře Betty Ligounové,
jež věnovala Jednotě 10 K. —— Potom odevzdal dp.
předseda jménem vlct. pí. matky prapor p. praporeč
níkům s povzbužením a přáním, aby vlaje nad členy
Jednoty hlásal šlechetné city jejich věrnosti Víře a
Vlasti, ješ vyjadřoje zvěčnélý básník František Sušil:
„Církev aVlast, ty v mojích milují se sesterský ňa

drech: Každá půl, kašdá má naje srdce celé“. Poslavné mši svatou nastoupen zpáteční průvod a hosté
umístění na obědy v jednotlivých hostincích. Odpo
ledne ve veřejné schůzí uvítal vip. předseda přítomné
hosty a vspomenul nejdůstojnějšího protektora Jednoty
J. B. M. EduardaJana, jenž udělil celé Jednotě apo
štolské požehnání. Vysloveny ihned Jeho Milosti te

egraficky díky a projerena statečnému obhájci vírya vlasti oddanost. Nato udělil slovo p.Frant. Soto
riemu, řečníku křesť, social. odboru družstva Vlasti

v Praze, jenš spřavědššm a vtipemi zápalempromlavil o příčinách úpadku ve stavu rolnickém, řeme
slnickém a dělnickém. Na konec přečteny bratrské
pozdravy, jichš došlo 15. Koncert byl velmi četně na
větíven a věneček slušně. Celá slavnost hmotně i

mravně korunována dobeým výsledkem. Dalšímu působení Jednoty „Zdař .,
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í Kdo dělá mapy.
Ještě není konec války s Búry v Africe

a uš se zase střílí v Číně ve východní Asii.
A jeden německý časopis už přinesl mapu —
nákres země s městy, řekami a horami atd. —
mapu Číny.

Povídám si, nyní je ovšem lehko dělat
mapu Číny. Ale kdo asi udělal tu první mapu
té vzdálené a ohromné země? A ať už 8e proto
hněvá pan Herben s Masaříkem anebo všickni

pootoři, nemohu jinak, než že musím říci:vní cennou mapu Číny udělali kněží kato
ličtí tovaryšstva Ježíšova. Ale první mapa se
nedělá jako nyní, kdy se koupí tištěná a pak
se okresluje. Ani se nedělá tím, že se kolem
půl noci v hospodě hubuje na náboženství a
na katolíky. Taková mapa se udělá tím, že
duch člověka zanítí se vyššími věcmi — ide
úly, které se obyčejně prašpatně vyplácejí.
Tak duch zhotovitelů první mapy zanícen byl
vznešenou naukou katolického křesťanství a
spolu láskou k lidem ve tmách pohanských
vězícím. A tato láska pohne člověka, aby opu
stil své milé, svou vlast, a vydal se na dale
kou cestu s tím vědomím, že hoto státi bude
třebas i život. A kdo není vášní stranickou za
slepen, musí čest vzdáti takovému duchu. A
v našem případě, tuším, patří čest i vznešené
síle náboženství toho, které k takovým činům
pohnouti dovede. Aspoňtolik jest jisto, že jest
o mnoho lehčí věcí doma z1 pecí láti církvi
a obzvláště jesuitům, a nevěděti, kde Čína i
Peking jest, než se tam vydati z lásky k li
dem a mapu země té zbotoviti.

Mapu Číny, totiž tu nejprvnější, udělali
velicí duchové hlasatelů katolického křesťanství.

Nedávno umřel Bismark, jenž si obtížil
svědomí ubitím asi osmdesáti tisíců lidí na
bojištích. Němci si ho nazývají taky „valikým
duchem“. A skutečně on se svým pánem, krá
lem, dělal taky mapy. Kul plány, kde by co
od které říše urval, aby se mosely vydati no

vé mapy. Jeho pán měl n. p. velikou chuť předělat mapu Čech tak, aby celá jich část, která
je od Krkonoš až k Děčínu obroubená Labem,
přidána byla k Prasku. K tomu nedošlo, za to
však změnila se mapa krále sardinského, po
tomního italského, že dostal, ač prohrul, naši
„Italii“. Roku pak sedmdesátého vzalo si Pru
sko od Francie Elsasy a Lotarinsko.

- Ale mýlil by se, že se takhle mapy dělují
jen duchem; po ducha přijdou na to kanóny
a pušky, v proudech teče krev, z tisíců a ti
síců hrdel raněných a umírajících vychá
zejí vzdechy a výkřiky, krajina pokryje se
mrtvolami. A kdo jich více pobil, v toho pro
spěch změní se mapa.

A tak přicházíme k úsudku, že mapy
takovéhledělá duch zlobou uchvácený
krví lidekou. Tak to dělají Angličanév

Africe, tak to teď půjde v Číně. Duch panovačnosti a lakoty budedělat mapy nevinnou
krví lidskoo.

Že Čechy jsou ještě na mapě, to způso

bil — duch lidský bez krve, duch vznešenou
naukou křesťanskou zanícený. Byl to duch kní
žete našeho, Václava svatého. Ten viděl, že
Němci chodí dělat mapy do zemí slovanských
krví. Pod záminkou, že jdou šířit křesťanství,
vrhali se na pohanské Slovany. Přinášeli jim
ovšem křest, ale stáli při tom o jazyk, o řeč
Slovanů. A tak ze Slovanů, kteří bydleli 80
verně za Krkonošemi až k moři, ndělali mapu
království pruského. To pozoroval sv. Václav
a proto stál o to, aby se lid českoslovanský
rychle stal křesťanským, aby Němci nemajíce

záminky šli dělat mapy jinam. A vznešenounauku křesťanskoupřijali jsme od sv. Cyrilla
a Methoděje. A můžeme eměle říci, že veliký
doch těchto mužů položil základ k tomu, že
jeme ještě na mapě Europy. —

Světci ti konali ovšem bohosložbu jazy
kem staroslovanským, který potom zatlačen
byl řádem latinským. Ale mapy dělá duch. A
v tomto případě zdá se mi, že 8e o mapu naši
staral Duch nejvyšší, Prozřetelnost božská.
Byli jsme tím ovšem připoutáni k západní
části Europy a k „súsedům“ Němcům. Ale při
staroslovanském obřadě byli bychom bývali
vřadění k východu, k Rusku. A možno tvrditi,
že by právě tím jazyk českého lida byl uto
nul v ruštině a na mapě Europy by Čechů
nebylo.

Poláci byli druhdy jedinou říší. Dnes jsou
roztržení na tři kusy, jeden patří Rusku, dru
bý Prasku, třetí Rakousku. Staré království
polské zmizelo v 18. století z mapy. A kdo
udělal ta nynější mapu Poláků? Dach rozkolu,
hádeka svárů, zlý duch nesvornosti zničilkrá
lovství to. Ale že dnes aspoň jazyk jejich ži
je, to dělá duch kutolického křesťanství, kte
rým naplněny jsou matky polské a s vírou
vyučojí i polštině děti s76. A za žádnou cenu
by Poláci nepřijali mešní řád ataroslovauský;
báli by se, že právě tím by byl učiněn krok
k jejich poroštění.

V Chradimi mají prastarou mapu Čech
a mají tam jedno město 8 jménem Lány skrov
né. A na mapě dnešních dnů čte se tam Lands
kron. A až teskno jest dívati se na mapu
Čech, kdež čteme Tetschen, Teplitz, Tópel,
O-eeg, Saatz, Leitmeritz, Aussig atd. až n. p.
Kosteltzen.

Kdo pak tuhle mapu adělal? Dach —
duch odpadu od dědictví sv. Václava a av.
Cyrilla a Metboděje — duch rozkolu nábožen
ského, duch němce Luthera, 8 jehož vírou drala
se sem valem němčina. A kdo připravil půdu
Lntherovi? Byl to duch rozkolu náboženského
z 15.století, duch husitismu, o kterém se ovšem
ví, že byl český a bojoval proti Něm
cům, ale přes to vše nelze neviděti, že národ
nábožensky rozpoltěný a oviklaný připra
ven byl pro protestantství německé.

Rozkol náš udělal tedy mapu 8 těmi Tet
schny a Landskrony. Kéž bychom aspoň v do
bě nejnovější uvážili, že není na čase rozkol,
avár a křik. Potěšující událostí jest tu Národní
rada nedávno sestavena, v níž i katolíci nas
lezli místa. Bůh ji zachovej! Ona to jest, která
jedině může zabrániti vydání nové mapy, na
které bychom byli v Prasku. Právě v této
době není radno cyrillo-methodějským dědi
ctvím viklati, Nemůže-li kdo býti katolíkem
z plna přesvědčení, — víra se nedá vynatiti
— pro lásku k ohrožené vlasti ho prosíme:
Nedělej, nepodporuj roztržku a pamatuj, že
Prošák podporoje u nás protikatolictví, an ví,
že Čech, jako Polák, má pevnou oporu v ka
tolictví svatováclavském.

Baselské noviny přinesly nedávno pozo
rohodný článek, v němž píší: V Uhrách mi
nistr Banafy usiloval o to, aby byly tam vy
dány nové zákony „církevní“. Ačjimi kalvinisté
taky trpí, přece jen zadržen jest postup kato
lictví v Uhrách. Katolictví však jest loyální;
s tím se revoluce a státní převraty špatně
dělají. Proto musí býti na vrchu kalvínství se
židovstvím, aby — pro jistý již se blížící pří
pad ve Vídni — mohly se Uhry oddělit na
dobro od Rakouska. A Pruskoprý tento kal
vínský plán podporuje. (Srov. nezabavený Lin

zer Ouartalsch. III. 1900.)Je to totiž výtečně
vymyšleno na zhotovení nové mapy bývalého
Rakouska.

Pravého rakoaského, ač rozhodně českého
vlastence, bolí nad tím vším srdce. Katolík
český hledí na to jako rolník na šedé mraky
za hrozného dusna, když se mu mimoděk vy
noří ze srdce povzdech: Pán Bůh s námi!

Ano Pán Bůh baď s námi! Onf je ten,

který vlastně dělá tymapy Oofťje ten, který„vyvyšuje a segazuje“ podle svých nevyzpyta
telných úrad, ale též podle své spravedlnosti,
kterou stíhá i říše i národy. V době této tedy,
kdy se hraje o novou mapu pro Prusko, nech
tež náboženství na pokoji, aby platilo o vlasti
naší slovo známé písně, že žijeme v kraji Bo
hu milém.

O politické situaci,
Brněnský „Hlas“ se přimlouvá, aby svo

lán byl sjezd všech slovanských poslanců, kte
rý by protestoval proti uzákonění němčiny
jako státní řeči a veškerým úsilím snažil se
zabrániti nadvládě Němců v této říši. Šíří se
totiž náhled, že Němci jen na oko ve svých
novinách brojí proti návrhu Grabmayerovu,
aby totiž jednací řád říšské rady byl změněn
a Kčrbrův jazykový návrh, aby byl uzákoněn
na základě článku 14. stát. základ. zákonů.

Nemyslíme, že by vláda již teď chtěla
jíti tak daleko a pobouřiti veškeré Slovany,
vždyť sám princ Liechtenstein Alois považuje
oktroyirku jazykových zákonů za zbytečné roz
čilování obyvatelstva, avšak všichni vážní poli
tikové shodují se nicméně v přesvědčení, že
situace jest velmi vážnou a že k tom dojiti
může

Lidé povrchní, kteří pranic nemyslí, ať
si jiš pocházejí z Bečvar nebo z Nechanic
oslavovali zcela zbytečně vítězství řeči české,
neboť jsme neporazili Němců jako na př. u

stí neb Domažlic palcáty a sudlicemi, ale
zmařili naši poslanci pouze na čas frkačkami,
polínkami a puklicemi jednání na říšské radě.
Pravý a rozhodující boj nám teprve nastává,
ten se ale nerozhodne na táborech a radikál
ními resolucemi, ale svorností všech Čechů a
pomocí spojenců.

Sám dr. Herold v karlínské schůzi musil
přizpati, že česká delegace na říšské radě ve
Vídni dne 8. června večer dobyla pouse mrav
ního úspěchu, překazivši nenadálou pradkou
obsirukcí provedení obmyslného návrhu Zel
lingrova. Přiznal, že mají Němci své plány na
nzákonění státní Němčiny, Kórbrova jazyko
vého zákona a změny jednacího řádu zajisté
dobře promyšlený a že by provedení jejich
plánů znamenalo velikou pohromu věci české,
což musí hledět Čechové zabrániti stůj co stůj.

Volají li n nás hospodští boucharoni han
bu stančíkům a rozbité pravici, tedy projevy
těchto politiků, kteří rozumí politice jako ko
za petrželí, třeba bráti jen 8 úsměvem. Lidé
tito myslí od jakživa, že vlastenecký rámus a
boucharonská slova jsou již také velikým vla
steneckým činem. Těmto politikům uznal dr.
Herold za dobré aspoň říci, že nepopíral nikdy
aspoň negativní cena pravice, neboť zabraňo
vala výbradnému paoství německému. A tak
učiní též příště Poláci i Němci, jak vůči ny
nějším nabídkám liberálních Němců rozhodně
prohlásili jmenovitě katoličtí Němci ze zemí
alpských. A bez nich nedodělají se němečtí
liberálové nikdy většiny ani s liberály. Ne
máme-li tedy většiny my, nemají jí ani Němci.

To značí, že liberální strany německého
souručenství nemají samy tolik moci, aby svůj

anovačný jastament proti Čechům provedly.
V tom jest tedy útěcha pro nás Čechy, že ně
mecké stromy do nebes neporostou. Němci
však by neobmezeného panství přece jen rádi
dosáhli a proto věříme, že souhlasí s Grab
mayerem, aby vláda na základě $ 14. dala jim
státní němčinu a vládu, kterých vlastní mocí
a vlastními prostředky Němci dobýti nemohou.



Dobře pravil bystrý politik moravský,dr. Žáček v Přerově, že nyní se jedná o samé
základy státu, má-li býti Rakousko záštitou
všech národů jej tvořících, má-li býti tvrzí
epravedlnosti dle věkopamátných slov Olce
Palackého či státem, v němž by vládla národ
nost jedna, která chce ostatní národy za své
poddané a otroky považovati. Boj nynější jde
o to, zda Rakousko má býti státem svobody
svorných národů, či státem protislovanské ty
ranie|

Proto se smíru nechce nějak dařiti, a do
bře pravil dr. Žáček, že v konferencích, kde
nerozhodovaly strachy před německými voliči,
nemohli mu Němci dovoditi, že by naše české
stanovisko nebylo zákoné, spravedlivé a sluš
né. Němci nemohli také provésti jediného dů
kazu, že by rovnoprávností obou národů byly
zájmy Němců ohroženy, že by ohroženy byly
zájmy státu, protože v Přímoří, Dalmacii, Ti
rolsku a v Haliči jest italská, chorvatská po
případě polská řeč zároveň řečí úřední. Pravil
dr. Žáček dále:

Výsledek mých vývodů byl ten, že ne
svedl se ani jediný člen vlády k poznámce a
němečtí zástupcové mlčeli. Zástupcové vlády
seděli bledi, nehybní — poslancové němečtí
pak jen řekli: „My nemůžeme!“ (Slyšte! Slyš
tel) Tím dostalo se nám vnitřního zadostuči
nění, poněvadž dosvědčeno tím pádně, že zá
stapcové němečtí, odpírajíce požadavek náš,
nehájí státu a jeho zájmů, aniž zájmů svého
národa, nýbrž že hájí pouze politickou moc a
hrubé násilí!

Co se týče jazykových osnov dra Kórbra,
není dle náhledu řečníkovaani jediného če
ského člověka, který by v nich viděl spra
vedlnost. A při tom Němci prostě v komnogué
o poradě předsedů klubů leviče praví: Chceme
německou sprostředkovací řeč, t. j. státní! To
ale může jen dráždit nervy a svádět ke kro
kům, které by halily německé politiky ve zdá
ní, jako by oni byli jediní obhájcové tohoto
státu! Dr. Žáček hájil mladočeskou politiku
a popíral, že iněli úmysl pravici rozbiti. Také
řečník nechce obviňovat z činu pana Jawor
ského polský národ. Ani většina Kola polské
ho dle pevného přesvědčení řečníkova 8 činem
pana Jaworského nesouhlasila. Pravil:

Já nemyslím, že krok p. Jaworského bnde
míti politicky trvalých výsledků pro politiku

Kola polekého v tom směra, jak p. Jaworskisi přál, ani pro tu konstelaci, která mu tanula
na mysli — ba troufal bych si tvrditi, že to
bylo asi poslední vystoupení p. Jaworského
jako vůdce velké strany v parlamentě.

Dr. Žáček zvědělo jazykových nařízeních
teprve z novin, Pan dr. Stránský jejkuchtil s pa
nem Badenim na svou pěst jako dr. Pacák a
dr. Herold v Čechách, My jsme nebyli pro ja
zyková nařízení nikdy nadšeni, protože jsme
tašili odboj všech Němců proti nám, které $
19. chránil lépe co do rovnoprávnosti než-li
všecka odvolatelná jazyková nařízení. Tak
soudí patrně i p. dr. Žáček, jenž v Přerově
pravil:

Nechci dnes souditi o tom, a přijde do
ba, kdy snad bude lze čerpat i pro budoncí
poučení o tom, zda bylo správno a účelno, že
za poslední leta soustředila se neb soustřediti
se dala politika česká jenom na otázku jazy
kovou. Nyní však jest jisto, že dnes, kdy celá
politika rakouská o to se točí, a kdy ostatní
strany prapor ten také zvedly a pod ním proti
nám podnikají největší útok, jest to otázkou
cti národa, aby boj ten provedl do všech dů
sledků a za žádnou cenu se nevzdával.

Avšak na půdě rovného práva jsme vždy
ochotni k míru.

Aťbude říšská rada rozpuštěna, ať se do
savadní znovu svolá, jsem jist, že do Vídně
z českých krajů poslanci povolnější nepřijdou!
(Tak jest) Na ten čas není možna žádná vět
Šina proti českému národu a bez něho, jen
většina pravice.

Jsou již některé kruhy, kde uvažuje se
o tom, že kdyby shody česko-německé se do
cililo, jistá konstelace stran v parlamentě byla
by možna a že by pak ty které strany z bý
valé pravice, jež pomáhaly k nastalému pře
vratu, octly se v situaci pro sebe nepříznivě
změněné. Tu neváhám prohlásiti, že český ná
rod v takový smír ani za uznání svých práv
by nevešel, kdyby tím měl napomáhati k tomu,
aby nerašeně snad prováděti so mohla nemecká
tyranie nad národy druhými. Čeští poslanci vždy
veškerým lidem budou nuceni, aby hájili i prá
va ostatních národů neněmeckých v této říši,
aby hájili zásadu, že ve státě tomto nesmí
panovati žádná oligarchie, nýbrž rovnost všech
národů, nejlepší záruku společného pokroku
jejich i celé říše!

Všichni činitelé, kdož mohli, spojili se a
spikli protí nám. Nejen poslanci němečtí, ale
i známé kruhy bureaukracie, armády i dvora
shledali se proti nám. Jediná někdejší parla
mentní bašta naše, pravice, se rozpadla a na
stěnu malují mnozí všelijaké strašáky. Ale
ani tato situace nemůže mne učiniti zoufalým.
Neníť možno, na delší dobu etablovati vládu

nám nepřátelskou, a není té vlády rakouské,
jež by mohla vrhnouti český národ zpět, když
sebe neopustí. (Souhlas.) Dnes, kdy nejen my
šlénka národní ovládla mysli, nýbrž kdy také
demokratická stále více proniká, musí idea
slovanského bratrství stále růsti a se prohlu
bovati. A to je mene tekel pro všechny proti
české spekulace a kombinace. Tu není možno,

bychom trvale mohli bel odstavení, aniž odoJáni. Státi by se mohlo jen, kdybychom m
sami nevytrvali, kdybychom obětí se obávali
a nesnášeli, kdybychom se mezi sebva tříštili.

S řečí p. dr. Žáčkasouhlasíme. Ano, boj
nám teprve nastává a to hleďme, abychom
v něm nebyli osamoceni! Litovali jsme rozbití
pravice, odsuzujeme projevy ukvapené 8 tím
souhlasící a naopak si přejeme, aby se našel
kovář, který by nám zhotovil — ne pravici
železnou, ale pravici ocelovou.

Politický přehled,
Ke sňatku másledníka iránu arel

knížete Františka Ferdinanda = Este.
Na čtvrtek o polednách povolání byli všichni
dvorní hodnostáři a ministři na dvorní brad ke
složení přísahy následníkem trůnu Františkem Fer
dinandem d Este ve příčině jeho sňatku s hra
běnkou Žofií Chotkovou a ve příčině posloupnosti.
Jak se oznamuje, zřekne se arcikníže trůnu pouze
pro své dítky, bude-li je míti, Hraběnka Žofie
Chotkova bude povýšena na kněžnu z Hohenbergu
a ne zeZákupu a tentýž titul podědí též její dítky.
Vévodou Zákupským byl, jak známo syn Napo
leona I. a arcikněžný Marie Louisy. Hraběnka
bude míti úřední titul: »Její Jasnost paní choť
arciknížete, Žofiekněžna Hohenberg. Dosedne-li pan
arcikníže na trůn, bude jí příslušeti titul: choť
císařovna kněžna Hohenberg. Arcikaižeti patří mimo
panství Chlumec a Konopiště v jižních Čechách
d' Estovská panství v Italii a 80 milionů zlatých
k nim příslušného fondu. Sňatku požehná již v ne
děli J. M. ndp. kníže-arcibiskup baron Lev Skr
benský v Zákupech. Svatebními svědky bude bratr
nevěstin hrabě Wolfgang Chotek a strýc hrabě
Albert Nostitz. Rienek.

- — Šítance ve Vídmi. Ačkoli byly v posled
ních dnech deště vydatné, neslyší teď ani nejvtip
nější zpravodajové trávu růsti a v politické situaci
platí okřídlené: »Nichts gewisses, weiss man nicht
— nic jistého se neví«. Jisto jest pouze, že mi
nulou středu konala se ministerská porada, v které
se zajisté nejednalo pouze o prohlášení provisor
ního rozpočtu a ustanovení příspěvku Rakouska
a Uherska na společné záležitosti (kvoty) císařem,
nýbrž jednalo se zajisté teké o politické situaci.
Ve čtvrtek podal předseda ininisterstva Kórber
také zprávu císaři ve vídeňském bradě o nynější
situaci a o postavení k ní ministerstva zvlášť.
Kórber jednal s císařem zajisté o velmi důležitých
událostech a mohl tak učiniti, když o situaci pro
nesli vážná slova Němci Dipauli, Grabmayer, Šťein
wender, Čechové dr. Žáček, Herold, Kramář a jiní.
Neméně významné byla audience českého ministra
dra Rezka u císaře, která se konala zcela vými
nečně v neděli 24. června. Vedle Kórbra zaujímá
v nynéjší situaci dr. Rezek nejvážnější stanovisko,
jednat se právě o českou kůži. Protože ministr
dr. Rezek jednal v Praze s vážnými politickými
osobnostmi v Čechách, vylíčil Jeho Veličenstvu
zajisté jejich názory a návrhy, jak by bylo lze
z nynější zmatené situace vybřednouti a přivoditi
jisté spolužití Čechů s Němci. O uskutečnění
smíru nelze zajisté mluviti, ale pouze o jistém
klidu zbraní. Jazykové osnovy Kdrbrovy prohlá
sili všichni aktivní politikové čeští za nepřijatelné,
ale dali by se asi do smlouvání, kdyby Kindin
grovo nařízení předem zrušeno bylo. Události
ukázaly zajisté, že Chlumecký a baron Spens
Boden Kórbravi špatně radili, když mu radili, aby
Čechům naprosto nepovoloval, ani v tom ne, co
bylo umluveno jaksi za podmínku, že Čechové
upustí od obstrukce. Němci nejsou si svým vítěz
stvím tak zcela jisti, ale také my Čechové nemá
me příčinu zoufati, Ať dopadne rozhodnutí jakkoli,
tedy nepřestaneme hájiti svá práva. Protože císař
odjede na zotavenou do Išlu na jeden měsíc neb
dva již v sobotu ráno, tedy zajisté slyšen bude
Kórber ještě tyto dny. Konečné rozhodnutí bude
však asi V urpnu neb v září prohlášeno,

Mezi haličskými Basy vznikla nová
šarvátka pro „brožuru, v níž se horuje o zřízení
jediné samostatné říše Ukrajiny od Karpat po
Kavkaz. Toť ideál baličských ukrajinofilů, sociál
ních a národních demokratů novokursníkův (vlád=
ních šplbavců). Myšlenka sama vyvolává úvahy,
že by musilo dojíti k rozdělení Rakouska a Ru
ska atd. „Bukovina“ černovická, ohlas ukrajino
filských a blízká vládním krubům odporuje my
šlence té a praví, že pochází od »našich chlapcůs,
Za to »Dělo«, denník Ivovský v duchu bývalého
poslance Romančuka odsuzuje náhled »Bukoviny«
jako cynicky a smutný zjev. Staroruský Ivovský
denník »Haličanin« nazývá oba projevy chorob
nými i stojí na stenoviska kulturní jednoty s Ru
skem zahraničním.

Buske utrpělo velikou ztrátu úmrtím hr.
Muravěva, který spravoval jeho zahraniční zá

ležitosti od konce r. 1896 se značným úspěchem.
Vliv Ruska podařilo se br. Muravěvu všady do
ciliti, r. 1897 dohodl se s Rakouskem o postupu
společném v zemích balkánských, upevnil spoje
necké svazky Frencie s Ruskem, v Korei a Čině
ziskal Rusku obchodní, uhelné a válečné přístavy,
vymohl si koncesse pro stavbu ruských drah v
Mongolsku, severní Číně, v Persii a v severní
Malé Asii a korunoval konferenci míru v Hagu
aspoň do jisté míry zdarem. V Anglii hledí s oba
vou, kdo se stane v Rusku zehraničným ministrem.
Šiškin, Nelidov a Mobrenheim byl by jim asi má
lo víteným. Milejším byl by již vídeňský vysla
nec hr. Kapnist a nejmilejším ovšem londýnský
velevyslenec, hr. Stael. Ten však je na to již hod=
ně starým a pro pohodlí vlastní si tohoto obtíž
ného úřadu sotva přeje. Mírumilovnost cara Mi
kuláše II. ostatně evropský mír sotva ohrozí, leč
by snad nedešly mimořádné okolnosti.

V Srbsku vládne se přísně dále; lid si
však přece trochu oddechne, protože Milán odjel
do Karlových Varů a předseda ministerstva Dor
děvič do Marianských lázní.

Htalské ministerstvo utvořenojest ze
stran vládní většiny takto: Předsednictví a vnitro
stařičký senator Saracco, zahraniční záležitostí
člen bývalého kabinetu Visconti-Venosta,
pokladGulio Rubini, financeChimiri, veřejné
práce Branca, vyučování předseda sněmovny
Gallo, válkugenerel Ponza di san Marti
no, námořnictvíMorin, orbu Carrano, poštu
a telegrafy Pascolato. — Protože pro násil
nickeu svou politiku nenáviděný general Pel
lieux přestal býti ministrem, tedy bude míti
nové ministerstvo aspoň z počátku snadnější po
stavení. Že by však socialisté, republikáni a radi
kálové dali mu na dlouho pokoj, nedá se mysleti.

Ve Špamělsku bouřili liberálovélid proti
vládě a sváděli jej k neplacení daně, Následkem
toho zastavila vláda ústavní práva v Katalonii a
Kastilii. Radikálním novinám odňata tím volnost
slova.

V Armémsku panuje stará rozbáranost a
nespokojenost s řáděním Kurdů, Čerkesů a ture
ckých úředníků. Arménský patriarcha v Cařihradě
proti nepravostem v turecké Armenii rozhodně
protestuje a dovolává se nápravy a tentokrát na
léhá na provádění slíbených oprav také Rusko.
Jak známo zavázal se v říjnu roku 1895 turecký
sultan velmocím, že zavede reformy ve správě
a soudnictví a že na ochranu veřejné bezpečnosti
rozmnoží četnictvo a policii. Mohamedáaské oby
vatelstvo problašovalo tyto reformy za ústupky
Armenům a proto vystupovala od té doby proti
Armenům se stále větší krutostí, takže pronásle
dovaným křesťanům nezbylo, než prchnouti do
Ruska, přestoupiti k islamu anebo snášet mlčky
i ty nejkrutější křivdy.

Buři pod generálem Dewettemdobyli opět
některých úspěchů. Pluk hrabství Derbyovského
byl zajat neb zničen v sobotu, Kanaďané byli od
dráhy z Kronstadu do Honingspruitu odříznutí,
dráha přerušena, vlak vojenský vzat a 50 vozů
ukořistěno. Též Buři jinde vítězí.

V Umdii zuří hlad. Vláda musí živiti denně
přes 600.000 lidí a počet těchto nešťastníků stále
vzrůstá.

V Čímě převládá dosud revoluční strana
boxerů, jejíž politiku přijala úplně panující císa
řovna vdova. Tato prý vydala rozkaz, aby všichni
cizinci byli v Číně vyhlazení, Evropané a čínští
křesťané prchají do přístavních měst. Protože se
ještě 22. června oznamovalo, že Američané a Ru
sové musili od obléhání Tjencinu upustiý, tedy
evropská vojska nemohla do té doby dostihnouti
Pekingu. Naopak byli Rusové a Angličané poražení
u Tjencinu. V hlavním čínském městě drží prý se
evropská vyslanectva dosud. Číňané prý je oblé
hají, ale vážného útoku prý proti nim nepodni
kají doufajíce, že Evropany vyhladoví. Císařský
princ Tuan, který v Pekingu ovládl, sesadil prý
vrchního velitele vojska na severu generála, Juoglu
a převzal sám vrchní velení oznámiv, že na
Tjencin postoupí a brstku tamnějších cizinců roz
práší. Chlubná tato slova musí býti ovšem po
čínsku vykládána. Vojsko syna nebes, krále králů,
musí totiž nad každým zvítězit, ať je to pravda
nebo není. Tak byli v poslední japonsko-čínské
válce Číňané biti jako žito, podobné jako ve vál
ce s Francouzi a Angličany r. 1860, ale v úřed
ních bulletinech mluvilo se jen o vítězství čín
ských císařských vojsk a konečně musila se cizí
knížata poddati synu nebes na milost a nemilost
a prositi za mír — ačkoli opak byl pravda. Pro
tože zprávy z čínského bojiště jsou teď naprosto
nespolehlivé, nelze ovšem očekávati vážného obratu
dokud velmoci svá značně vojska v Číně nerozmnoží,
aby si pak respekt copatých synů nebes vynutiti
mohli. Rusové, Američané, Japonci a Němci po
sýlají vojsko do Číny o překot. Rakousko vyslalo
křižák Marii Terezii s 560 pěšími vojáky, nečí
taje námořníků.

Všem přátelům shody českoslovanské,
Dne 8. července 1900 musí každý upřímný pří

tel Moravanů dostaviti se do Pardubic k bratrekéma
jich přijetí.



Zavítajíť k nám bratří Moravané hromadným

vm a přijedoujiš v sobotu 7. července o10. bod. dop. do Cbrodimi. Zde uvítání na
pádraší, prohlídka sladovny, malé občerstvení,

hlídka cukrovaru a Jlihoveru, společný oběd. Pledne prohlídka města, střední školy hospodářské a
hospodyňské, některých větších selských statků, pak
volná sábava a koncert na „Sklepích“.

V neděli dne 8. července 1900.

Odjezd povozy o 6. hod. ráno po Pardabic. Na
osstě shlédnutí statka a pokusné stanice p. B. Kabr
hela v Dražkovicích. Příjezd do Pardubic o 9. hod.
U pomníku bratranců Veverků, kde rolnictro Morav
ské položí skvostný věnec, první avítání zástupci ho

podář. spolků, okresů a všech vlasteneckých spolků.Slavnostní průvod městem k radnici, zde přijetí mi

hých bostí p.purkmistrem města Pardubic, pak rozchod k malému občerstvení do různých hostinců,

© II. hodině dopolední:

manifestační sjezd rolnictva, Česko-moravského
v sále na „Veseloe“.

Program sjezdu:

1. Zahójení sjezdu předsedou hospodář. epolka

pro okresy Pardubický, Přelončský a volba předsednictva.
2. Uvítání účastníků purkmistrem města Pardu

bic p. JUDr. Ant. Formánkem.
8. Oslovení předsedou hospodářského spolku.
4. Nynější stav našeho českomorávského země

dělství, promluví p.říš. a zem. poslanec Joa. Staro
štík, předseda Selské jednoty na Moravě.

6. O sdružení se a organisaci rolnictva, pro

mluví £ říš. a zem. posl. Fr. Udržal.o sjezdu společný oběd v různých hostincích
(dle počtu pp.účastníků) při společném obědé v ho
telu Střebský obmezený počet přípitků. Přihlášky
k společnému obědu pp.Účastníků z Čech musí se
státi u městského úřadu v Pardubicích nejdéle do 4.
července večsr se složením 2 K 40 h za oběd,

Po obědě hudba na Zeleném předměstí a po
chod na Olšinka k národní slavnosti. Mezi tím v jed
notlivých oddílech prohlídka města, musea v zámku,
c. k. průmyslové školy, některých průmysl. závodů:
akc. pivovaru, zde pro milé bratry Moravany malé
občerstvení zejmena ochutnání světoznámého pardu
bického portera, strojírny firmy Jos. Prokopa vdova
a synové, Hůbnera a Opitze, Frant. Dvořáka a j.
Shlédnutí středních selských statků p. Č. Červenky a
p. Fr. Kudrnáče, čes. zem. donuc. pracovny a věd
ních staveb z dob Pernštýnakých.

© 4. hod. odpolední:

národní slavnost na „Olšinkách“.
Večer k 10. hod. odjezd na Moravu.
Nuž přijďte všickni a stiskněte pravici bratří

Moravských, nechť utuží se vždy pevněji a pevněji
svazky vzájemnosti českoslovanské!

Všechny sl. obce podél tratě od České Třebové
k Moravanům žádáme, aby vlak s bratry Moravany
v sobotu slavnostně v dotyčných stanicích pozdravili

Aotejnéna do Moravan k prvnímu setkání se Četněostavili.

Okresní výbor Měst. rada Pardubická
Pardubice, Přelouč, Holice. — se všemi vlasteneckými spolky místními.

Hospodářský spolek a Selská jednota
pro okresy Pardubice, Přelouč a Holice.

ro

obné zprávy.
prava věží velechráma sv. Ducha.

kathedrála měla býti zhyzděna vysokými věšmi,
které původnímu slohu kostela pranic neodpovídají.
Proti tomu J. M. ndp. biskup i město jako patron se
postavili a přičinéním sl. purkmistrovského úřadu u
ministerstva kultu a vyučování dosaženo, že věže na

j kathedrále budou sedlové dle původního plánu stavi
4 tele pana Lablera a že subvence původně na stavba
„vysokých věší státem povolená, připadne nyní na
1 stavbu sedlových věží, jakými honosí se téš chrám

| ev. Barbory v Kutné Hoře.Regulační plány města Králové
Hradce jsou již vyloženya budou v nejbližší době
k nahlédnutí vyloženy.

Ústní maturitní zkoušky na ústavě
učitelském v Hradci Králové odbylo 12 abiturientů
6 vysnamenáním, 19 s dobrým prospěchem a 1 povo
lena po prázdninách oprava. Z externistů 1 odstoupil,
1 dostal reparát a 7 prošlodobře. Toť úspěch, který
slouží ústava i kandidátům ke cti.

Výlet královéhradeckých do Bych
meva. Ačkoli panovalo počasí nestálé, vypravilo se
ranním vlakem do Rychnova n. Kn. 73 členů zdejší
Besedy a jiných spolků, "aby oplatili Rychnovským
sympatické jejich návštěvy v Hradci Králevé. Na ná

raží uvítal Hradecké starosta města Rychnovap. dr.
landerka, p. lékárník a prof/Saffač s mnohými účast

níky srdečnou řečí. Také V městě dostalo se Hra

dec jm okázalého uvítání. Po krátkém osvěženív Národním domě prohlédli si Hradečtí památnosti Rych
mova, tamní kostely a vzácný obraz Rubensůr, zámek
a parkhrabat Kolovrat s bohatou obrazárnou. Po po
lední byl společný oběď v Národním domě, kdež Hra
decké opětně vzletnou řečí přivítal p.dr. Flanderka.
Po obědě podnikli Hradečlí ve společnosti rychnov
ských dam a pánů do Studánky, kdež v restauraci se
po bratrsku pobavili. Poněvadž popriůívalo, sešlo

hlídky krásných partií lesů rychnovských a po 6.
od. vraceli se výletníci v nejlepší náladě do města

a do Národního demu. Zde se sešla elita epolečnosti
huovské, která připravila Hradeckým hlačné ovace.

sk uspořádána ad hocakadomie, na které bra
vurně účinkovalo Blaťácké kvarteto hradecké, rych
novské sextetto a kdež za bouřlivé a zasloužené po

chvaly zapěly několik písní znamenitě secvičené dámy
rychnoveké. Na to bratrské svazky obou měst došly
nového utušení vřelými děkovnýmí řečmi našeho sta
rosty p. dra Ulricha, místopředsedy měšťanské Besedy
MUĎra Baťka, psna Tranečka a mluvčílo našich dam,
p. dra Tolmans. Jménem Rychnovských mlavil sta
rosta pan dr. Flanderka, Zábava v Národnímdomě
byla animovaná. Teprve krátce před odjezdem holdo
váno krátce tanci, nečež nastalo srdečné rozloučení.
Rychnovětí vyslovili žádest po opětné a hojnější ná
větěvě. Hradečtí opět se těší na příchod rychnovských.
Jelikož odpoledním vlakem se počet královéhradeckých
návštěvníků Rychnova se zvýšil, byl ovšem i násrat
hlučnější a veselejší.

Sňatek. Slečna Mařenka Veselá ze St. Vody
a p. Fraut. Matějček, majitel sávedu trohlářského na
Slesském Předměstí slaví sňatek svůj v sobotu dne 7.
července v chrámu Páně sv. Cyrilla a Metboděje v
Karlíné.

Firma Můrky, Bromovský a Schulz
v Hradet Králové požíváv průmyslovémsvětě
nejlepšípověsti.V loni opatřilastrujea kotlydo6 vel
kých pivovarů na Rasi a právě teď jí svěřeno strojní
zařízení velké raffinerie a surovárny na cukr ve Fer
raře v Italii, která zpracuje denně 10.000 metrických
ceňtů řepy.

Mládesci na Slezském Předměstí
pořádají v reděli 1. července 1900 ve prospěch Ústř.
Matice školské v zahradním hostinci p. Spryňara
národní slavnost: bra na království. S'avnostní
průvod zabájen bade o 2. hod. odpol., po němž ná
sledoje koncert a večor věneček. Vstapné pro osobu
16 kr., pro rodina 30 kr.

Na pardubické realee konalyse od 18.
do 25, června maturitní zkoušky za předsednictví že
ditele karlínské realky dra Jana Plašila. Z 35 šáků
dostalo 7 vyznamenání, 2 povolena oprava po prázd
ninách, 1 reprobován na rok; ostatní žáci prošli 6
dobrým prospěchem.

Lázně Velichovky. V neděli,dne 1. čer
vence každou neděli veliký vojenský koncert hudby
pěšího pluku č. 36. Vstupné za osoba 60 h, rodina 3
osob 1 K 20 b. Začátek o 8. hod. odpoledne.

Z české university. Děkanemprávnické
fakulty zvolen byl dr. Bohuš Rieger, professor
dějin rakouskébo práva a děkanem filosofické fakulty
se stal dr. Rudolf Dvořák, professor východních
jazyků.

Staré drušstvo Národního divadla
konalo 21. června v Praze valnou hromadu, v které
předseda p. JUDr. Růžička podal zprávu o činnosti
dražstva v poslední době. Již v března 1899 žádal
intendanci (která je v rukou mladočeských), aby vy
psán byl veřejný všeobecný konkors asi na
dobu půl roku napřed a pak aby po ukončení kon
kursní lhůty, nejdéle do konce prosince 1899 o
zadání Národníko divadla bylo rozhodnuto. Všeobecný
kunkars však vypsán nebyl a intendant zahájil s
družstvem teprve 11. března 1900 osobní jednání,
které se vleklo až do samého zadání divadla dne 2.
května novému dražstvu, Staré družstvo bránilo
se proti tomu, aby veden byl zápas o místa řiditele.
kapelníků, dramatargů a aby dražstvu vnucovány byly
náblé změny u těchto míst dle osobních snah jiných.
Výbor starého dražetva žádal od nového výboru no
vébo dr.žstva z počátka kupní cenu 150.000 zl. za
veškerý fandus instroktus (provozovací práva činober
e oper, hudební i činoherní spisy, kulieay, obleky, vý
pravné bry atd.) spokojil se pak obnosem 75.000 zl.
Pak se jednalo též o zřízení druhého divadla v Praze;
ta tlumočil řiditel p. Šubrt přání pana dra Fr. Lad.
Riegra, aby nové divadlo bylo jen součástí Národ
píbo divadla a nikoli samostatným ústavem. (Pozn. R.
1876, když opanovali Mladočeši Národní divadlo, zbu
dovali vi Staročeši samostatnou arénu, Tím však trpěly
oba umělecké ústavy a konečně musili slabší tehdy
Mladočeši prosit, aby se družstva opět sloučila, po
něvadž Národ. divadlo bylo za málo let prodluženo).
Nynější staré družstvo epravovalo Národní divadlo přes
20 let a úspěchem, postavilo monumentální budovy a
národní náš ústav postavilo do přední řady uměleckých
podniků tobo drubu v Evropě. Přijat byl proto návrh,
aby dlouholetému řiditelovi Šabrtovi, který nyní od
správy divadla odstoupí a členům Národního divadla
byl vysloven dík. Na návrh rytíře Hodka vysloven
dík též posavadnímu výboru a jebo předsedovi, panu
dra Růžičkovi, Ziská-li si nové družstvo, které čítá
mnobé gvěží síly o národuí naši uměleckou kapličku
nad Vltavou záslah podobných, zavděčí se zajisté ce
lému národu.

Jednoroční dívčí kurs obchodní.
Při obchodní akademii v Hradci Králové zřízen bude
jednoroční kura obchodní pro dívky, které chtí věno
vati se samostatnému povolání obchodnímu nebo
hodlají hledati opatření v obchodech a příbuzných
oborech. Učebná osnova a statut byly ministerstvem
právě schváleny. Přihlášky a dotazy řízeny buďtež
na ředitelství obchodní akademie v Hradci Králové.

Ferlalní výlet studujících českých
středních škol na Moravu a do Haliče.
Pořad výletu: V neděli, dne 5, srpna. Odjezd z Prah
z nádraží v Hybernské ul. v 8 bod. ráno. Oběd v Č.
Třebové. Noc v Přerově. V pondělí, dne 6. srpna. Pro
hlídka Přerova. Odjezd do Mor. Ostravy a Vítkovic,

kde prohlídka ohelných dolů, železáren. Noc v Mor.Ostravě. V úterý, dne7. srpna. Odjezd do Krakova.
Návštěva solných dolů ve Věličce. Osvětlení dolů dle

rvé třídy. Noc v Krakově. Ve středu, dne 8. srpna.
rohlídka Krakova. Noc v Krakově. Ve čtvrtek, dne

9. srpna. Výlet do Tater. Noc v Zakopsném. V pátek,
dne 10. srpna. Tatry. Noc v Místku-Frýdku. V so
botu, dne 11. srpna. Prohlídka Místku-Frýdku. Od
jezd do Frenštátu, odtud pochod přes Radhošt „ne

ustevně“, kde oběd. Návštěva Rožnova. Noc v By

stříci Hostýnem. V neděli, dne 12. rrpna. Ná
větěva Hostýna. Návštěva Olomouce. V pondělí, dne
18. srpna. Návrat domů.

O něčem — me nedůležítém. „Český
Učitel“ ze dne 20). června čís. 41 uveřejnil jména uči
telův, kteří podílu brali na hostinách, pří generálních
visitacích pořádaných, připojiv osobní poznámky o
jednotlivcích, jež cti a vážnosti stavu učitelskéma
nepřičiňají. Jednání tcto rozhodně echvalovati nelze;
neboť odporoje osobní svobodě. Nolzo předco někomu

předpisovati, co činiti má a kým a aby jako zbědovanéindivividjum, na provázku voditi by ee dáti měl. Ho
stin oněch účastní se všeobecně elita užšího okolí a
není příčiny, aby někdo byl pro to napadán a pra
nýfován, čímž jiný cítí se býti pocténu. Proč by uči
tel měl se vybýbati styku s osobami, zajisté vysoce
váženými, ctihodnými jen u příležitvsti této, jest v
pravdě záhadou. Domáhati se úsilně reb úlisně —
nějakého pohostění, — jest ovšem odsouzení hodno a
vážného može nedůstojno, avšak v poctěpozvání při
jati a to jmenovitě na důkaz shody a svorné práce
s duchovním přítelem osobním, nebo s knězem roz
vášným, mládeže i dobra obecného upřímným příte
lem, jest jednání zcela správné, korrektní. Znalci ven
kovských poměrův, přátelé mládeže, budou shodu
učitele s knězem vždy zcela schvalovrati a ji velmi
doporoučeti. Že však žádoucí shoda tato někde někdy
jest sice litovati, ale proto se rozvážní učitelé terrori
sovati nedají. Pranýřování učiteletva v upřímném přá
telství s duchovními žijícího jest mírné řečeno bez
taktností. Nejsme obdivovateli mnohých oněch jmen

v Českém učiteli uvedených, leč tomto případé s tendencí Čes.Učitele rozhodně soubiasiti nelze. Podobně

odsouditi dlužno, aby kdo povolaným re uznával posuzovati nějaký obvyklý nábož výkon, jehož účastní
se jiný, (z pohnatek, jichž netřeba někomu předem
ku prozkoumávání, snad písemně předkládati a dle

nálezujeho pak jednání savézařizovati) a jej cd+uzovati ak veřejné příhaně vyznačovati. vel-li n. p. pan
učitel V. Nečesaný « Břevuvva ua procesí, nebu na
pouť na sv. Horu, nebo třeba tam jinam, přejmež mu
té zlatá svobody, nechť s Pánem Bohem jde, kam mu
lito: tím čest a vážnost jeho neutrpěla, zcela pak ne
vážnost učiteletva vůbec. Koná li kdo vycházku na
Alp, Kordilleru nebo na Himalaje, aby obdivoval se
moci a velebnosti Tvůrce světů, nebo cestujesli k ve
lepamátným místům, jema neb národu posvátným,
nikomu na mysl nepřijde, aby považoval čin ten za

říhanu osobě oné, nebo stavu, ka kterémož náleží.
olitování hodným však zjevem jest, že zbožnošt,
přesvědčení vlastního vyprýstivší, dnešního dne od

mnohých považována jest za blbost nebo pitomost.
Ne lícoměrnost, ale přirozeoávolnost, pohybující se
v mezích božskéhozákona, byla vždy a zůstano chvá
ly hodnou, bezpečnou cestou k životu klidnému, spo
kojenému. Pane Bože, cbraniž lid a učitele jeho pý
chy a přepjatosti, ale uděliž nám všem dobromyslno
sti, pokory a vytrvání v konání dobra, k povznesení
národa a tím k oslavě a valebě Tvé, o Bože, — aman.

Smůla Masaříkovců v Chrudimi.
Chrudimská „Budeč“ dovršila letos 30 let svého trvání,
které chtěla oslaviti jabilejní schůzí s přednáškou. Za
slavnostního řečníka byl od křtěných i nekřtěných
kortešů vyhlídnat prof. dr. Masařík z Praby, vůdce
lidolovců. Městská rada chrudimská odepřela za sou
hlasu občanstva místnosti ke schůzi. Učitel B. Holas
tedy pohořel a p. řídící Schuster z Tunéchod, který
při „volbě poslance na Semilsku teprve nedávno pro
padl, má novou příčinou, aby roztrhl roucho své, po
sypal popelem hlava svou a hořekoval nad zkázou
lidolovectví.

Pro kněze pensisty neb deficienty.
Nižepsaný nabízí dpp. pensistům neb deficientům buď
na stálo neb na dolší dobu ve svém nově postaveném
domku laciný zdravý byt i s laciným zaopatřením v
Bělé u Bezděze. Domek má zahrada ve výměře 2 korců

(7500 [(Je.), jest v bezprostředním sousedetví farního
kostela. Obec Bělá je obklopena rozsáhlými lesy,
domek leží na jižním svahu, kde po celý den je slu
nečno, v městě jest soud, beruí úřad, pošta, lékárna,
obvodní lékař, stanice české dráhy severní, rychlíkem
2 hodiny od Prahy. Dotazy ochotně zodpoví Rudolf
Vrba, elrkevní kněz, Košíře a Praby č. 193, pošta
loco. — ©V domku jsou dva veliké vzdušné pokoje
pro pa pány.

'Pohořelým v Zad. Ždirel zaslalipro
středníctvím duchovní správy v Kalné: Megr. kanovník
Josef Dědek v Praze 20 K, dp. Václav Dědek, spi
ritual v Praze 10 K, Jan Groh, kaplan v Jičíně 2 K,
J. M. Mladějově 2 K, Nóý n Hospozína 4 K, farní
úřad v Ronově 2 K, Zděnka Škvorova ze Slatiňau č,
40 K 2. Zaplať Pán Bůh všem dobrodincům!

Z HRanmé byl nám zaslán tento dopis: Vele
ctěná redakce časopisu „Obnovy“ v Hradci Králové!
Na základě $ 19. platného tiskového zákona, žádám
slušně za uveřejnění ve lbůtě zákonem stanovené ná
sledující opravy. Dopis z Ranné, uveřejněný v čísle
23. tohoto ročníku časopisu „Obnovy“ (ze dne 8.
června t. r.) obsahoje některé nesprávnosti, jež třeba
uvésti na pravou míru: Není zejména pravda, že jsem
„dával ovečkám svým instrukci, jak by měly působiti

na katolíky 8 nimi buď mon nebo v jejichmoci vězící, aby uvítání J.M. B. se nesúčastnily“.
Není dále pravda, že by kdokoli, v tom „mým ná
hončím“, byl prováděl jakýkoli „terror“ za tím úče
lem, aby uvítací slavnosti dotyčné buď zamezil nebo
i jen obmezil. Naopak jest pravda, že jsem zdejší
evangelický lid po dvakráte veřejně z kazatelny po
žádal, ahy zdržel se všeho, co by mohlo býti vyklá
dáno za pokus mařiti slavnosti ty, a při tom výslovně
konstatoval, že dlužno nám uznati bez výhraoy právo
katolíků k slavnostnímu uvítání jejich biskupa, nám
pak, kteří si totéž právo pro případ návštěvy svého
arcipastýře vyhražujeme, že jest říditi ae rozkazem
Kristovým, dle něhož neslaší se činiti jiným, co ne
chceme, aby činěno bylo nám. Jinak jsem se 0 dotče
né uvítací slavnosti vůbec nestaral. V Ranné, dne 18.
června 1900. František Šádek, evang. farář.



Táber lidu ma Hažském u Hni
chova Hradiště byl 60.000 lidí navětívev.
Účastníci jeli us 250 žebřinových vozech a na 150
kočárech. Dále byli v průvodu cyklistické, sokolské a
basičeké jednoty, 8 bodebních sborů a přečetní účast
níci. Tábor poctili dále svou návštěvou okresní bejt
man Wunsch, místodrž. sekretář, dr. Pecka z Praby,
četnický rytmistr Pazdera, dva státní úředníci v ci
vilo, jeden místodržitelský konceptní praktikant, celkem
prý J1 konceptních úředníků. Okresní starostové a
starostové měst s obcí se dostavili: Z Mnichovo-fira
dištske, z Mlado Boleslavska, Nymburská, Tornovsks,

tčínsko, Semilska, Železnobrodska, Rakovska, Běleka,
Sobotecka, atd. Tábor zahějili dr. Šebor a bývalý
Hěský poslance Václav Důrich z Kláštera. Z poslanců
se dostavili pp. Špindler, Šulc, Teklý, Hořice a Ma
štálka. Za národní dělníky mluvil dále redaktor Klofáč,
za agrárníky redaktor Hrubý, za radikúly dr. Sobotka,
dále p. Zajíček z Kosmonos. V jednoblasně přijaté
resolaci protestuje se proti nadvládě němčiny, hájí se
prvenství jazyka českého v Čechách, protestuje 80 proti
Kórbrově jazykové osnově, proti podřizování většiny
menšině a prohlašuje se, že panství Némců z zemích
koruny české je nebezpečno říši i dynastie. Vydati
jazyková ouřízení na základé $ 14. znamená porušení
S 19. stát. základ. a změna ústavy, k níž je třeba
na říšské radě dvoutřetinové většiny.

„Národoplsmý lyrismus“ vytýkal„Čas“
olomouckému pracovníku a buditeli P. Wurmovi a
řediteli brněnské „Vesny“ pana Fr. Marešoví. P.
Wurm, 75 let starý, náleží svou činností do družiny
Sušilovy. Při úmrtí spisovatele kněze Jana Soukopa
r. 1892, člena Sušilovy dražíny a přítele Wurmova,
ocenil „Čas“ Soukopova básnickou činnost v duchov
ních hymnách „Velehradkách“ z roku 1862, z nichš
zobecaěly bymny: „Ejhle, svatý Velehrad nž září“ a
„Dítky na odchod se strojme“. Peal pak „Čas“: „Ty
to hymny od r. 1863 probouzely lid moravský i k vě
domění národníma“. „Čas“ pociťoval bolestně ztrátu
nad úmrtím Soukopovým, dnes mlaví o „národopie
ném lyriemu“ při činnosti Wurmověl

Zvěsti z východních Čech.
Škelský okršlek Rosieký u Pardubic

pořádal svou první schůzi lidovou v Kuněticích v ho
stinci „na Převoze“ v neděli, dne 24. t. m. o 4. hod.
odpolední za hojného účastenství z místa i okolí. Když
byl okršlekový předseda p. Fr. Kmoníček, řídící uči
tel z Rosic připomenul, proč učitelstvo uvazuje se v
konání schůzí lidových, že chce totiž býti vychova
telem nejen maličkých zle i dospělých, a když byl p.
Arnošt Velinský, rolník z Kunětic, č. 27. přivítal pány
učitele z okršleku přibylé i jiné hosty, započal p K.
Horák, řídící učitel « Ohraženic svou přednášku o
výchově v rodině. Přednáška ta byla věcná na základě
zásad vychovatelekých a byla aledována « nedíluoa

zorností jmenovitě, kdy jednala o výchovědorůsta
jící mládeže ženské, kde p. přednášející vytknal i mo
ment náboženský, jmenovité zbožnost a důvěra, v Boha,
kterýžto moment v předešlých pravidlech výchovy ro
dinné nebyl naznačen. Časté volání „výborně“ mezi
přednáškou a blučný potlesk po ukončení jejím, byl
p. řídícímu odměnou. Drubou přednášku konal pan
ředseda Kmoníček o užitku veřejných knihoven,
epřeháníme, že byla řeč ta výtečná. Při některých

odstavcích bylo napnutí takové, že se zdálo, že obe
censtvo ani nedýchá. Velmi se zamlouvalo, že p. před
nášející zavrhoval s důrazem četbu nemravnou a četbu
tak zvaných krváků. Po ukončení řeči té zaburácel
sálem potlesk a řečníka gratulováno. Pan řídící J.
Nemáneký z Kunětic navazaje k předešlé řeči pře
kvapil shromáždění oznámením, že pan Emanuel Ve
linský, učitel škol měšťanských v Přelouči, se svým
bratrem Jaroslavem, a sestrou svou vdovou po kačh
kupci v Pardubicích Kubeškovi, v schůzi přífomnou,
daruje 300 svazků kněh pro lidovou knihovnu v Ku
něticích svém to rodišti, v jejížto správa uvoluje ze
zdejší sbor učitelský, a že pí. Kubešková uvoluje 8e
všecky tyto kniby, pokud bude třeba, i bndoucí za
darmo vázati a že nad toi pěknou skříň pro knihovnu
ta daruje. S jásotem a provoláním „sláva“ dárcům
byla tato radostná zvěst přijata. Mezi fednáškami
bavili velice příjemně Četní páni nčitelové obecenstvo
zdařilými čtverozpěvy a výbornými kasy hudebními.
Přítomný p. děkan Váci. Kudrna poděkoval jménem
přítomných i pánům řečníkům i účinkujícím pánům
učitelům. Jeden pochvalný hlas šel mezi obecenstvem,
že nebylo při této lidové schůzi řádné disbarmonie,
že nedotýkáno ani otázek politických, ani otázky hmot
ného postavení učitelstva, že nebylo slov výbojných
proti řádné jiné straně a projevováno přání, aby tak
i budoucně všady bylo, tím že nejlépe naše učitelstvo
národa svému prospěje, což dej Bůh!
Z Chradimi. (Dívčípaedagogium cí

saře a krále Františka JosefaI vChrudimi.
— Obchodní škola). Prvnější ústav, který si vy
dobyl již nejchvalnější pověst, se skládá: ze čtyř roč
níků, přípravné třídy a cvičné školy, je tudíž přijetí
každého roku možné. Do přípravné třídy přijímají se
dívky, které vychodily měšťanskou školu s dobrým
prospěchem dosábly 14 r. svého stáří. o I. ročníku
přijímají se žákyně z přípravné třídy, které při zá
věrečné zkoušce, jež se každého roku ku konci 2. se
mestru odbývá, za spůsobllé uznány byly. O přijatí
$ákyň jiných, které se na začátku školního roku do
I. ročníku přihlasí a zákonné stáří 15 roků mají, roz
hodne přijímací zkouška. Zápis a přijímací zkoušky
konají se ve dnech po 10, zaří. Při zápise jest se
kandidátce vykázati křestním listem, posledním vy
evědčením školním, vysvědčením o tělesné způ-obilosti,
vydaným od lékaře státním nebo zeměpanským úfa
dem ustanoveného, výkresy, krasopisnými sešity, ruč
ními pracemi a po případě vysvědčením o mravní za=
chovalosti od farního a obecního úřadu. Toboto posled
ního vysvědčení netřeba však těm, které ještě téhož
šk. roka, kdy o přijetí do ústavu se ucházejí, školu

navštěvovaly. Dívky nemající měšťanské školy, mohou
navětěvovati pokračovací kurev ústavě Slatinanském

(u Chradimě) a takto nabýti způsobilosti kapřijetído přípravky. Při ústavě zřízen jest internát pro dívky,
nemající rodičů v Chradimi. Přiústavě jest obs
ehodní škola, aby se v ní dcery kapcův, obchodní
kův, torárníkův a vůbec všechny, které se stavu ob
chodnímu věnovati chtějí, nejen odborně (v účetnictví,
vedení knih, pracích komptoirních) k zastání rodičův
a příbuzných vzdělaly, ale i dle sísad mravních a
vychovatelských se sušlechtily, tek ab vyspěly v řádné
ženské povahy (manželek a matek). obchodní školy
přijímají se dívky, které dosáhly 14 r. věku svého a
vychodily měšťanskou anebo jinou obecnou školu s
dobrým prospěchem. Plujatí však závisí na přijímací
zkoušce, kteró se každá po zápise ve dnechpo 10 září
podrobiti musí. Žákyním bydliti jest v internátě při
ústavě zřízeném.

Z Kutné Hory. (Výstava).Khromadnýmvýstavám přiblásilo se i Tarnovsko. K dobrodincům
výstavy přibyl svob. pán Hrubý z Jelení věnovav
100 K výstavě. Stavba pavilonů starých pokračaje
rychle, nové zadány jsou p. Gallatoví a Kalašoví.
S výstavou spojeno bude i rozdělování cen sa chov
koní. Konáno budo 19. srpna. Za ceny ustanoveno
jest 80 dukátů a přiměřený počet státních medailií
jakoži medailií zemědělskérady. — (Srážka „Fůgne
ra“ s německými vojáky) při výletě „na Hutích“ bude
míti dokru před soudem, před nějš obesláni jsou ně
kteří účastníci pro celou řadu zločinů. V obecenstva
vyvolala affóra tato značné rozhořčení. (Do národní
rady) povoláni byli z Kutnohorska pp. poslanec J.
Macháček, okr. starosta Al. Výborný, dr. Vlasák,dr.
Metellka, stavitel Č. Dajbych, starosta Chlapáč, sta
rosta Chalupa a T. Aupěka.

Z Chotěborek. Dae 27. května konala se
valná hromada epořitelního a válošního spolka pro
Cbotěborky a okolí, Předeeda řiditelstva p. Jus. Zemek,
rolník z Vilantic, zahájil schůzi a přednesl pečlivě
spracovánou zpráva o desavádní činnosti spolku. Při
této zprávě vzdal zasloužené diky místnímu duchov
nímu správci důst. p. Janu Ramlovi a obětavné a ne
žistné vedení záložny. Pan Alois Schoval přednesl
zprávu rady dozorčí. V poslední schůzi řiditelstva a
dozorčí rady vylosování byli dle stanov 2 členové ze
řiditelstva p. Jan Martin ze Lhoty a pan Václav Va
lášek z Vilantic a z dozorčí rady p. Alois Schoval z
Lužan a pan Ant. Prokeš, řídící učitel z Chotěborek,
— kteří opět ve valné hromadě skoro jednohlasně zvo
leni byli. Jak záložna naše vzkvétá viděti nejlépe z
toho, že od počátku činnosti t. j. od 1. prosince 1899
do 27. května 1900 tedy za půl zoku činí obrat pe
něžní přes 37.000 (třicet sedm tisíc koran'.

Ze Světňova. Dno 16.t. m. udeřilo poledni
blesk do stodoly rolníka p. Vojtěcha, která byla hned
v ohni. Úsilí slavného sboru domácích basičů jest dě
kovati, že více neshořelo, poněradě domovní stavení
úzce souvisí se stodolou a sousední stavení přescestu
bylo ohroženo, poněvadž žár k němu se obracel. K
obni dostavily se též sbory hasičskéze Škrdlovic a ze
Skednýho Následujícího dne o půl 12 hod. dopolední
chytla opět lomenice u p. J. Praje, jež byla roztrhána.
Shořelo jen něco slámy a vazba byla na několika
místech popálena, neboť podařilo 83 obeň ještě včas
ubesiti — Láska ke stromům nezahostila se bohužel
všady mezi naším lidem, ačkoli právě rozkošné háje
a sady uprostřed žírných polí jsou to, které činí vlasť
naší zemským rájem na pohled. Nějaký zlomyslný da
roba podřezalběhom těchto 14 dnů pět krásných
stromů jilmových, které tvoří stromořadí v obci Svět
ňovské. Jest si přáti, aby pachatel byl vypátrán 8 aby
raka spravedlnosti po zásluha mohla mu za jeho práci
zaplatit.

Ze Žlebů. V potoce u Hostačovcenalezena
11. června asi S0letá žena. Soudní komise s Čáslavi
zjistila, že skončila sebevraždou. Pochována byla
v Horkách.

Z Německého Brodu. Jako na všech
stranách království Českéhorolnictvo chápe se v ne
utěšených poměrech svépomoci, od níž jedinš doufá
záchrany v příští době, tak i rolnictro okolí zdejšího
konečně se probudilo. Měli jsme radost, když viděli
jsme na manifestační echůzi tau 10. Června pořádané
tak četné účastenství, které eledovalo pilně řečníka
poslance J. Hyrše, pojednávajícího „o významu skla
dišť rolnických“. Snad tato schůze přispějek tomu,
aby myšlenka tato více nepřišla z denního pořádku
rolnických schůzí, ale prohloubena a vykrystalisovaná
uskutečnila se v době co nejkratší. Přejeme k tomu
jiš předem hojně zdaru.

Z Hořan u Červ. Peček. Nověprojek
tované silnici z Miskoric do Hořan, o níž dávno již
obec našs se ucházela, dostalo se konečně schválení.
SI. okresní výbor přistoupil na myšlenku tuto a nenes]
se v poslední schůzi navrhnouti zástupitelatvu, aby
poskytnuta byla na stavbu silnice této 3% proc. sub
vence. Doufáme, že návrh výboru přijat bude všemi
zástupci a tak i obci naši dostanese konečně něja
kého sousta z bohatého stolu, ma něž dlouho lačně
čekati musila.

Z Nového Bydžova. Katolickájednota
naše pořádala 10. t. m. měsíční členskou schůzi, spo
jenon s přednáškou vdp. Th. Dr. J. Kašpara. Veldp.
fečník zajímavým spůsobem líčil nám své dojmy, jež
zažil na své cestě po sesterské naší Moravě, vypra
voval o krásné a úrodné Hané a jejím bodrém, kato
lickém obyvatelstvu. Po přednášce, za níž odměněn
byl dlouhotrvajícím potleskem — následovalo několik
čísel zábavných, a sice — solové výstupy, duotta,
deklamace — přednesené od členů spolku.

Z Litomyšle. Mámesvato-Janské deště. O
Božím těle slavnosti církevní a průvod na náměstí,
jehož se účastnili téměř veškeré, spolky za nesčetného
množství lidu, vydařily se stkvěle. Však odpoledne se
nebe otevřelo; bylo potřeba deště, však ty proudy
vod, které ne s nebe valily a ty kroupy snad zvláště
v chudém Člapku a okolí hodně obilí potlouky. A což
v sobotu! Téměř celý den ne dešť s nebe valil a brom
skoro celý den bil. Snad asi 6 bouřek! Několikrát
zde uhodilo; v Jansdorfé jeden statek zapálen bleskem,
vyhořel do základu, ani dobytek z chléva nevyvedli.

V neděli jsme chtěli v Nedošíně v báji uctit av. Am
tonína stojí a kam se dříve čotnější pobožnosti konaly,
ale ač chvflemi se sluničko okázalo, přecejen celý den
ty dešťové dírky na sachmuřené obloze nezaschly. Jak
volali o dešť, tak volají lidé nyní o jasné povětří!
Byla u nás sense pěkné, avšak lidé nespěchali, měli
dosti času a nyní nemohou ty deště řídit na vzdálené
kopce a pouště a objednat si slnnce evit.

z Cáslavsko. Triumfálnícesta nejd. p. biskapa Brynychas po Čáslaveku zle pobouřila myeli a
srdce p. pastorů. Odlevili si v červnovém „Hasu“,jak
náleží v článko: „Narkotisování národa“. Narkotiso=
vání národa! brr až člověku husí kůže naskakoje! Ti
nešťestní klerikálové teď národ narkotisují. Co uš
všechno tomu národa neudělali! Vybrakoval spisovatel
onoho článečka celého Čecbova: Václava z Michalovic,
aby dodal slovům svým váhy, ale platno mu to není
a nebude pranic. Český lid půjde přece spíše za tím
pastory nenáviděným Brynychem než-li za nimi a jich
miláčkem Masarykem. T fráze, kterými dosud listy
evangelické ae oháněly o Bílé hoře, jezovitismu, idejí
českobratrské, ty ož netábnou, Lid nasytil se plsný
slov a hledá skutky a těch nenalezá u pastorů, ale na
lesá je u kaceřovaného Brynycha, skutky plné vroucí
lasky k vlasti a svému drahému národu, k němuž se
hlásí rád a otevřeně Podezřívání hnusné a lživé padá
na hlava podezřívatelů. Jen nechoditi s máslem na
hlavě na slunce! Jedním se aspoň těší pisatel „Husa“,
že heslo „Los von Rom“ vzroste. Nevíme, jest li se
také v tomble nesklame. „Pryč od Říma“ znamená
„blíž k Německa“ a na tu cesta český národ „Has“
nedostane. Možná, že jemu by bylo tam velmi dobře,
„tlatými svazky“ jest tam evangelictvo české připou
táno ode dávna, ale Čechům by tam tak nebylo, to
ví i malé dítě. Už si musí naši ovangeličtí pašové,
kteří venkov, zvláště Čáslavský, komandovali a kteří
by se neostýchali komandovati, celý národ, zvyknouti
myšlence a fakta, že je s jejich komandem. konec.
Praktiky jejich uš příliš ozřejměly, že jim více nikdu
na lep nepůjde. Nepotábne ani spojení jich se židy,
representované jejich orgánem „Časem“ tak horlivě ne
evang. farách odebíraném a všude fedrováném. Co se
týče toho jezovitského klerikalismu, o tom více jindy.
Máme nasbíraných obrázků dost o evangelickém kle
rikalismu, proti němuž katolický jest jenom tichou
ovečkou. Páni evaog. učitelé a věřící mohli by o něm
povídati celé kroniky a který praktikuje se v kruzích
„Hanu“ velmi blízkých.

Ze Zbislaví n Óáslaví. Mnohohlukuna
všech stranách působí rozšířená pověst, že v blízké
Semtěši nalezeno bylo uhlí. Jest jisto, že bylo by to
požehnáním pro celé okolí široko daleko, kdyby po
věsti ty se potvrdily. Zatím, pokud jeme se přesvěd
čili, jest výsledek prací se avědomitostí a obezřelostí
konaných, malý, ale ten nezastrašaje podnikatelů v
započatých pracích. Jsou pomněvači, kteří vidí ve všem
marnost, jsou ale důvěřivci, kteří praví, že učení páni
zmýlili se již několikráte a že mobli se zmýliči i tady
když ze složení půdy soudili na naprostý nedostatek
černých démantů. (Codosud od lidu za uhlí považo
váno bylo a co na povrchu nalezeno, jest ovšem vel
mi slabým topivem. Dle rozboru jistého chemika Čá
slavekého, jak i ve veřejných listech bylo oznámeno,

nachází se ve hmotě té V proc. popele, 75 proc. Bfitu, 5 proc. pyrita a % proc. křemene. Jest to jakási
shnilá břidlice, ale to jsou jen vratvy vrchní. Přáli
bychom dolujícím i sobě, aby výpočty tyto byly myl
nými, a aby zdejší útvar silurský, o němě se říká,
že vratev uhelných nezná, aepoň tentokráte sklamal.
Už k vůli tomu tak etoupnavšímu zdražení uhlí le
tošním rokem. O dálších objevech neopomeneme při
nésti zprávy.

Do Kullem. Pomémnáhledu má polemické
zasláno o školských poměrech v Kaklenách spíše agi
tační účel k příštím obecním volbám než-li skutečný
prospěch dobré věci. Každý opřímný přítel školství si
muef přáti, aby nová školní budova stála na místě
nejpříhodnějším. Napadáním četných osob v obci se
však něčeho v pravdě prospěšného sotva docílí, Co se
týče zřízení měšťanských škol, tedy se k jejich zřízení
propásla příznivá doba. Nynějšíma obecnímu zastupi
telstra neb pana starostovi Cbmelařovi se naprosto
křivdí, pak-li so jim klade za vinu, že něčeho ome
škali. Není jejich vinou, že žádost za zřízení měšťanky
u příslněných instancí v Praze v archiva práchniví.
Město Králové Hradec, středisko celé řady škol jsouc
v přímém styku s vlivaplnými osobnostmi u cís. kr.
místodržitelství, zemské školeké rady, zem. výboru,
jemuž z pochopitelné příčiny jde na raka poslanecký

lab, dovedlo si již před lety zřízení měšťanské školy
zabezpečiti jak u předních osobností zem. výboru, tak
gem. školní rady. Nedávno pokročila věc tak, že krá
lovéhradecké obecní zastupitelstvo se na zřízení mě
šťanské školy pro chlapce počatkem příštího roku
usneslo a na místnosti pro tuto škola pamatovalo již

řed 4lety při stavbě nových škol a tské jiš vypsalo
onkure na místo ředitele a učitele při nově zřízené

školy měšťanský. Že má krajské město větší vliv než
městýs, byť by i významu Kuklen, za to přece ani
p. starosta Chmelař nemůže. Páni poplatníci a voli“
čové měli nas diti veškeré páky za příčinou zřízení
měšťanky v Kuklenách v čas; dnes, kdy si vše obešel
a je předešel Hradec, je pozdě bycha honit. Nepravda
je, že stavbou školní budovy vzrostou obecní řirážky
prý až na 500 proc. Na umoření a zúročení apitála
na stavba nové školy potřebného stačí úplně výnos
pivního krejcaru a staré školní budova připadne zdarma
obci.

Uspěch našeho průmyslu v cizině.
Náš průmysl dosáhl opětně v cizině velkého úspěchu
nad němec ou a francouzekou konkurencí; první mo
ravské výrobě věžních hodin Fr. Moravase v Brně,
bylo svěřeno dodání věžových hodin pro Monastir v
Tarecku; úspěch našeho domácího průmyslu jest tím
významnější, jelikož konkutovali veliké a staré závody.

Modele, výkresy a vypracování věkových hodin Moravasových však obdrželi přednost, důkaz neobyčejné
dokonalosti a přesnosti jeho zařízení. — V daleké ci
zině uznávají se přednosti Moravusových bodin a tím

byl dánpočněd k vývozu naších výrobku do ciziny;jak divné a smutné jsou u nás poměry, když teprve
cizinou musíme býti upozornění na snaživý a dovedný



m..

náš průmysl. Vzorný podnik výroby věžových hodinmáme, mnvíme proto su i doma hojného odbytusjed
poti a proto upozorňujeme dotýčné faktory by jek po
žsení nových hodip tak i opravy a rekonstrakce ob
starávali u první moravské Proby věšních hodin, Fr.
Moravase v Brně. Jakoeť dokonslá, všeobécně uznaná,
cenny mírné, záruka dalekosáhlá jsos zujisté dosta

horvů příčiny, že i dome dovedeme sobě tskový podnikvášiti.

Z Gelč. Jemikeva. Zdražení nejnutněj
ších a nejpotřebnějších produktů hospodářských,
o nichž na mnohých stranách se jednalo, přivedlo
i naše rolnictvo na myšlenku: přiraziti! Usneslit
se rolníci sdružení v hospodářském spolku pro
Golč. Jeníkov a okolí počátkem měsíce června
zvýšiti cenu mléka na 14 h.za litr (7 kr.) a cenu
vajec po letní dobu na 5 b. za kus, po dobu
zimní za 8 hbza kus (2'/, a 4 kr.). Že usnesení
to s jásotem od konsumentů uvítáno nebylo,
rozumí se samo sebou, zvláště dělné třídy jsou
touto mimořádnou potravní přirážkou zastíženy.

Strašný kenec mechanických har
feníků. Na počátku června přijeli do újezdního
města Jefrémova v Talské gubernii dva nechaničtí
hudebníci, Oldřich Kofránek, narozený v Nechanicích
11. června 1880 a Václav Kofrának, narozený v Oděse
dne 14. srpna 1881. Otcem jejich jost Jan Kofráuek,
hudebník z Nechanic č. p. 75., kdež žije dosud se
avou ženou. Když se necbanický houslista s barfista
ubírali ze stanice do Jefremova, přepadla je tlupa
uličníků, posmívala ae jim a nadávala. Suroví vý
rostci 1letý Ilja Dirogov a 14letý Bleksěj Charitó
pov začali u Kofránky bádka a rvačku, vydřeli jim a
rozbili hon-le a harfa, zpřetrbali struny a hózely za

ruk kameníma cihlami. RozvzteklenýPirogov
áclava Kofránka dohonil, kamenem omráčil a dobil.

«ldř.ch a velikou námahou dovlekl se do města, krev
ae z něho chrlila a než přišli lékař a policie, dokonal
vedle zborcené harfy. Práč a zloděj Pirogov ukradl
Oldřichovi peníze na zpáteční cestu do Čech. Takový
„osud st-hne mnobéhbo českého potolného harfenistu,
houslistu neb harfenici z Nechanicka v pustých plá
ních, ulicích neb pokoutních krčmách, v peleší ne
řestí a hříchu. Zkázou jich duší i života jsou jejich
rodičové, kteří je do ciziny na čas zaprodávají a kdož
jim k vůli bídným dvěma, třema zlatkám vydávají
domovské listy. Katolický kněz píše o osudu nechaniv
kých potulných budebníků v Moskvě,jejíž ulice a dači
v okolí zaplavují: Bolno a stydno bylo patřiti na tyto
syny a dcery České, kterak se toalají po letních síd
lech a výletních místech Moskvanů, chodí od stolku
k stolku, vybízejíce obecenstvo, aby si dalo zahrát a
zazpívat, kterak znavení celodenním trmácením —
zvláště ve dny nedělní a eváteční od rána do pozdní
moci — jako automati apatbicky odrhovali známé
motivy. V zimě bylo jim opět mnoho snášeti od kru
tých mrazův, hlavně nedostatkem teplého oděvu, jaký
vyžaduje zdejší drsné počasí, chodili od domu k do
mu, hráli na dvorech, v čajovnách, krčmách, paty
kách a byli rádi, když je někdo pozval, aby se ohřáli
a něčím posilnili. Jen o větších svátcích, kdy zábavy
nejsou dovoleny, zejména v pašijový týden a svátky
Velikonoční scházeli se před katolickým chrámem sv.
Petra a Pavla a byli přítomní službám Božím. Ca
stěji jsem e nimi zapředl hovor a jich se vyptával.
Odpověď obyčejně zněla, že většina jich najata ja
kýmsi podnikatelem na rok, na dva, že mají u něho
celé zaopatření a po uplynulé Ibůtě obdrží dle emlou
vy 60, 100 neb j více rublů. ZByli mezi uimi sličné
dívky od 14 do 18 let, zcela zachovalé; ale zdaž do
vedly zůstati takými v ovzduší, v jakém ae stále po
hybovaly? Jedna z nich aspoň ekočila před několika
lety s mostu do řeky Moskvy a utonula — z tesknoty

A prý ještě z jiné příčimýoato aby náš tisk a vůbec každý, komu 8e nasfytne příležitost, varoval a
grazoval české rodiče, aby zs pochybný zisk nedávali
svou krev v čanc tělesnému i duševnímu nebezpečen
ství. Lépe poctivé řemeslo doma, než ty žebrácké
toulky v cizině, Očekávati, že každý Čech bude na
Rasi uvítán s otevřenou náračí, jest osudná illus», u
nás bohužel až dosud rozšířená. Tolik jisto, že naši
nbozí šumaři representují český národ před Ruey ne
příliš lichotivě. Českémunároda dělají ostadu, naše
národní bymny: Kde domov můj, Moravo, Hej Slo
vané atd. ostouzejí. Lépe by bylo prorodiče těchto
šumařů, kdyby šetřili, nehověli nádheře, zabavám a

požitkářství. Děti jejich nemusely by se světera bídně

plahočit, býti vykopnatí a bití jako psi, naopak moly by se státi poctivými čeledíny neb tovaryši u řád
ných rolníků a řemeslníků a staly by se jednou pc
etivými lidmi a nikoli vyvrheli lidské společnosti,
postižení často těmi nejbnusnějšími nemocemi. Divní
jsou to pokrokáři, kteří takový český proletariát na
ostudu poctivého českého jména ve světě za bídný
výdělek podporují! Letos na Nechanicku lidokapectví
opět kvetlo až stydno.:Co tu uloveno opět tuláků,

dičové těchto nešťastníků, kdy mnozí předáci samo
správných úřadů, starostové i výboři v Čechách za
stydí se za posovadní hanebný mamonářský výdělek.
Kdy je česká veřejnost postáví na pranýř a jako vs
wrhele a škůdce odkopne ? |

Listárna redakce.
Pénům dopisovatelům. Menší kultarně-histo

rické a zábavné feuilletony, črty a vzpomínky budou
nám vhod. Dopisy prosíme stračné, věcné, bez osob
ního kadidla. Báeniček chraniž nás Pán Bůh jako kru
pobití. Takové trety nikoho nezajímají a pro list jsou
břemenem. — Dopisy nás docházejí většinou pozdě.
Mnohý pán pošle dopis ve čtvrtek, my jej dostaneme
pátek, kdy je list vysazen a zlomena třeba jiš v ti
sku a ještě chtí, aby takový dopis byl týž den uve
řejněn. Je-li svátek ve čtvrtek, musí býti Obnova vy
sazena a zlomena již ve středa a téhož dne ráno mo
hou se dáti jen minimální zprávy do sazby. Račtež
si těchto poměrů všímnouti a úkol redakci zbytečně
neztěžovati.

(Zasláno).
Konč. se dvacetiletí, — kdy jsme jako no

vosvěcenci Hradec Králové opustili — kdy a kde
se sejdeme?

Ptá se +Ordos — teď Modletinský.

Zasláno do Černilova.
Poutníci Kuklenští dodatečně vzdávají srdečné

díky vip. Josefu Mynaříkovi za péči, kterou jim
projevil při pouti na sv. Horu.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 28. června 1900. 1bl.

pňenice k 12-20—1840, Hito k 1000—1140, ječmena
k 6:40—900, ovna k 6-40 —6 80, proso k 8:00—10'00,
vikve k 14-80—1600, hrachu k 1600—17-50, jáhly k
18-40—0 00, krup 16:00—20-70, bremborů k 4 00—4'80,
jetelového semínka červeného k 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-/0—00'00, máku k 30'00
olejky k 000—000, lněného semene k 16:50—18'00,
100 kg. žitných otrab k 11-00, pšenič. otrab k 1000.
1 kg. másla k 2:00—2-40, 1 kg. sédla vepřového k
1:44—1'60, tvarohu k 0-28—0'36, 1 vejce 6 h.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu dne 4. července 1900,o 2. hod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adelbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 I. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.

VARHANY
a harmonia všech soustav

provádí firma

Mělzrova 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 varban 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 mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stena 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.

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše) .

doporučuje <e ku zho ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění ctrkerního; též shoto
vuje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobkyvlastnídílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškeson
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Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
r. 1894 zlatou medaili a diplomem.še

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
anadající přesně a solidně na rákladě dlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší o! sluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

PH

Založeno r. 1850.

Velectěnému 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 zněseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
našlou ae již svěcené se stvrzením Jeho biskupa é Mi.
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy Kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.KOOKAI
A> Vlastnívýroba.W

Strojní pletárna

Frant, Kroulika, %
Hradeo Králové.

Veliké náměstí, dům p. Hutly.

Výběrtrikotového a pleteného
zboží: Jágrových košil, kalhot, pun
čoch, ponožek, rukavic, živůtků atd.

Potřeby sokolské a cyklistské.
- Tovární ceny. —

Podporujte domácí průmysl.

Praktická winěnálátka
pro pány na obleky.

Metr zl. 1.85.

Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
drabů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Choeni.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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

o

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen! Ď

l



závod

níku
u Chlumce

mg-Velký výběr ©
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
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 o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

X první moravskánt věžních odin
FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č.8 ;

vyrábí a dodává
věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ihned.

8

: Albert BR.Sfourač, exxojnve Svitavech. 40 kusůza60 hal.

6 Cenníkyzdarma. Cestujícíse přijímajína stálý plat a na provisl. nabizí

© BiskopskáknihtiskárnaOOCOOOOOOOOOOO000000000000000|.-——

AosiektejeeoietezEtetojejetHojetekskot
Letní sídlo!

a Lázně u studně Marianské

půl Ltodinky od stanice Bílé Třemešné
uprostřed lesů se skvostnoa vyblídkou na
Krkonoše. Odporučuje úplně zařízené po
kojeod2 zl. 40kr.—4 zl.20kr. na
týden Uznaná dobrá kuchyně. Píva a vína.

Celodenní zaupatření od 1 zl. výše.

Jan Hotfleisok,
majitel,

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Bndova av. Václavské záložny,

Odporučuje uctivě své chvalné známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby,kříše,
kazatelny, zpovědnice, křtátelny, konsoly, svícny,
lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

XXXX

jhodné Inserování,jhodné inserování, B

we letoskalendář

nákládem 6000 výtisků.

Dovolujeme si učiniti zdvořilé vyzvání k inserování v tomto kalen
dáři. Nabízíme:

celou stranu za 24 K
půl strany za 13K
čtvrtinustrany za8K

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad

ČS ministrace Obnovy,nebo podepsané

X

Ladislav Knypl v Hradci
Stavební truhlářství.

Králové.

v EradoiErálové.

Přes 16.000 nástrojů v užívání.
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a svůj výtečný
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Poutníci

S8»

ha% dp. Františku
vzornou péči

vosti ředitele

málo přispěl.
stanou vryty

čení katolick
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čerpaly.

uznání P.

Solidní, rychlá a vzorná obsluhel

OUKNÁ
nepřekonatelné jakosti stálých ba

zrev, nejnovějších vzorů a bez zvý
©šení cen lze dostati pouze v mémo ; , ; Ee
= prvním českém zasílatelském zá
S vodě, o jichž trvání co důkaz
©podávám jedno z posledních mne ©

došlých uznání:

P. T.

Děkuji za laskavou nabídku,
musím však s politováním sděliti, s

«že jsem posudšatstvem tou měrou©
zásoben, ze na delší dobu nemohu«
F pomýšleti na nové objednávky;W
“Gyinutoho nesou Vaše látky vý- a
s tečné jakosti, které nejsou,
atakřka ani k roztrhání.

Trvám v úctě oddaný

František Parti, správce školy
Kunratice.

Karel Richter,
velkoobchod suknem

EHradec E rálové.
Velectěné P. T. obecenstvo

v mistě a v okolí upozorňuji že
za přičínou zvětšení obchodnich
mistnosti přesídlil jsem sklad
svůj do prozatímního krámu na
náměstí.

|
|

Vzorkyn

012Aje184
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BTTTY Odramánánka:Kotva. "TY

LINIMENT. CAPSICICOMP.:
z Richtrovy lekárny v Praze,

)uznává se za výborné, bolesti utišu
I Jiolnatirání; jest na skladě ve všech
, lékárnách za 40 kr., 70 br. a 1 sl
>Všeobeoně oblíbený tento

domácl prostředek

j naší ochrannou známkvu „kotvou“ )
Lz Richtrovy lékárny. Buď opatrný a 4
) přijmi jen láhve 8 touto ocbrannou*
* známkou za původní přípravku. ©

: JOSEF ŠTĚPÁN,
závod pozlacovačský v Pardubicich )

opravuje jakož 1 nově staví

oltáře, kazatelny,všeho druhu sochy a veškeré doJoboru toho spadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

G+00000000000000
Najlepší prášek pro dobytek,
Barthelovo vápno pícní.
Rus. pat. maz na kůže.
Universální tuk na kůže.
Appretura na kůže.
Mazadlo na kopyta a vozy,

nejlevnější u

M, Barthel č Go. Vídeň, X.
Keplerova ulice č. 21,

Popis zdarma.

000000000 u
Divčí paedagogium

císařs a krále Františka Josefa I.
v Chrudimi

sestává ze 4 ročníků a přípravné třídy: jest
totiž přijetí každého roku možné. Při ústavě

jest internát.

Obchodní dívčí škola
jest při paedagogium zřízena pro dívky škole

odrostlé.
Bližší zprávy podá ochotně představenstvo

ústavu.

Dívčí ústav v Slatiňanech.
Zde mohou se dívky každého stáří přiměřeně
vzdělati v literních předmětech, v ručních
pracích, v hudbě, v bospodářství, ve vaření
a též v německé i francouzské řeči. Dívky
nemající měšťanských škol, mohou se zde
vzdělati tak, aby do přípravky dívělho pae

dagogia v Chrudimi přijaty byly.
Bližší zprávy podá představensto.

Dívčí ústav v Koeléřově
u Svítav

poskytuje dívkám škole odrostlým příležitost
vycvičiti se ve všech ručních pracích, v hudbě,

šití šatů, vaření atd.
Konvěrsace výhradně německá, aby české
dívky v českém duchu naučily se druhému

zemskému jazyku.
Celé zaopatření 15 zl. Sirotci přijímají se

za 10 zl.

Představenstvo.

K

na Svatou Horu z obce Vlkovské =oča
%
A
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Říbovi, kaplanu v Opatovicích za
a laskavou ochotu po celý čas pouti

$

zpěvů pana Vanického, jenž s ne

G
— Dojmy z pouti svatohorské zů
po duší našich písmem nesmazatel

Ř
4

ého a city upřímné zbožnosti, jež ů

T. pp. hostí z Praby i z kraje.

Václav Vacek, majitel.

E—-olopojede
doEaříže

neb na cesty vůbec dobrý a levný
oblek si poříditi chce, ať neopo
mene sobě dopsat o vzorky vý
tečných látek, které zvlášť k tomu
účelu zasílá a nejlevněji dodá

V. J. Špalek
velkoobchod se sukny

Hradeo Králové.
Po čas přestavby Klicperova ulice proti

chrámu Panny Marie.

JE D6 300 9030300000000 96000600
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Bychnově n. Kn.

Staré nůměstí čís. 732.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírnějí.

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

nými rozpočty.

RANRNNRNNNNNNNAKNNNE

prodá 99 levně
jednopatrový dům čís. p. 17 v Kuklenách
v středu obce při hlavní silnici ležící, se
zahradou a polem, vše v jedné parcele.
Dotazy s přiloženou známkou na odpověď
vyřídí

Jan V. Balcar,
poštmistr v Kuklenách.-—===.—.—...——.—eee
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v Hradci Králové.

Výrobky dokonalé.
| Pohovky. Celé garnitury.

HradceKrlné a širšího okolí!Frant. Hlávka,
klempíř a instalatér

v Hradci Králové, velké nám. č. 26.
vedle hostince „u modré hvězdy.“

pozorna činí na nejnovější soustavu zařizování
acetylenového osvětlení, úplně bezpečného.

Dále nabízí se k zařizování hromosvodů ja
kož i k vyzkoušení a opravám hromosvodů, které
správně vyřizuje. Dále se odporučoje k zařizování
vodovodů, splachovacích záchodů, sesazování piv
ních tlakostrojů a podobných prací.

Odporušuji též svůj hojně zásobený sklad
klempířských a veškerých mosazných výrobků
k iostalatérské práci patřících.

Klempifské práce stavební veškerého druhu,
zhotovuji správně, levně a se zárukou.

Vzdávaje nejvřelejší díky za hojnou přízeň
ctěným obecenstvem mně dosud prokazovanou,
prosím, aby mi na dále byla přízeň zachována s
ujišťuji, že téže budu sobě nejen vážiti, ale i při
činím se o její rozmnožení. V hluboké úctě

František Hlávka,
klempíř a instalatér.

“"ooOooooooorNooOooOoOoOoOGOr

Žádejte české a křesťanské
výrobky.

Zasílám i menší objednávkyrůsných likerů vyplacené z dovozného. Nejlépe
hodí se óti litrové deminony 1 litr 80 kr.

a 1 zl. 10 kr.

Třebenická slivovice 60 kr., 80 kr., 1 zl.
* Pro pány obchodníky a hostinské přimě

řená srážka.

B Cenníkysezašlou.jj
Sklad třebenické továrny

A. DVOŘRÁCEK
Praha.

Jindřišská ulice č. 27. nové.

P T
Továrna na zpracování ovoce, pálenka koňaků

a výrobu likéru
(dříve sávod na sušítkování ovoce)

3.U.6. I. Oomášek,
ve Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lely vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly,še jak touto,
tak i se stránky adravotní, všempošadavkům úpl
ně vyhovují a při různých chorobách, zejména
šaludku a ústrojí cašívacích .vůbec, co pravý lék
osvědčilí se mohou.

Dále doporučuje vřele svá ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemických barev a jiných látek sdra
ví neužitečných) vlastní snalecky řísené výroby, ješ
jakostá svou všem cigosemským výrobkům čeliti
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám draze

placeným.
Kn konci dovoluje s6 ještě uposornilé na své

speciality, jejiché výroběsvláštní péči věnuje.
Créme Bellea!lirnce a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefieur a Créme de Maraschino sej
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky!

w Hradol Králové, Malé náměstí č. 117.
vedle záložny.

E. KEIST,
nový křesťanský závod zboží modního,

ího, suken a krejčovských potřeb

v Kutné Hoře na náměstí
dovoluje si co nejuctivěji oznámiti, že svůj v li
stopadu zavedený obchod značně rozšířil a no
vými druby (zvláště konfekcí dámskou)
doplnil a má v přehojném výběra na skladá

následující sboší:
Dámské modnin

Veškeré

krojčovské potřeby
krajky, stuhy, osdobné
borty a šňůry, podšívky,

nitě a j.
Slnaníky a deštníky.

Koberce
běhouny, velké pod stůl

a předložky.
Pokrývky prošívané,
flanelové, garnitury

vačky stolní i postelníod 65 kr. do 5 zl . postelní.
r. do5 alatých Šátky a šály hedváb

Kapesnikyvšeho druhu. né, vlněné a bavlněné.

Nově zavedeno ' Dámskou konfekci (jarní ka- )j bátky, kostkorané i hladké lím
ce a j. Pánské prádlo bílé 1 barevné, Kravaty
pávské | dámské, Zástěry volké a dětské, blusy

košilové, spodní sukně atd.

Nejsolidnější obsluha. | Nojlovnější ceny. )

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církovních v každém slohu
odporučaje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařs ro

práce kostelní P

v Syohrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

Sukna a struksy.
Zboží triootové.
Lněné a bavlněné

zboží bílé a barevné.
Bavlnu a hedvábí
k pletení a k vyšívání.

Šněro

KROMENONOOBE G ev rl ooo dotSe OH HY VOR DUN P O LTV OVÍ

3 OJmácY, Noškuda a sm
s v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) Ř

M (bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticích)

Mdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva .

Bohoslovec
přijal by místo vychovatele anebo

domáciho učitele

po čas prázdnin
nejraději na venkově

za mírných podmínek. Lask. nab. vyprošuje si
pod zn. „Bohoslovec“ do administrace t. l.

Úplnévýbavy nevěstám.
Ceny mírné. |

Záclony.

neb pronajme se villa.
Na Kamennýoh Sedlištích jest

vystaven nový domek neb villa na zdravém
vzduchu na konci dědiny mezi lesy asi 20
minut od lesa. Tuto prodá neb pronajme na.
letní byt. Hodí se pro P. T. pány úředníky,
učitele, professionisty. Villa pozůstává ze dvou
pokojů. Dle potřeby jsou k disposici dvě po
stele i s peřinami. Pošta Proseč u Litomyšle.
Jan Bartoš č. 9. a 10. v Kamenných Se
dlištích.

nieje] je

P. T. obecenstvu.
Dovoluji sl uctivě upozorniti na svoji výrobu
patentních zahradních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlovek, doporučenýchpro sbory
basičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.

ja na močůrka, voda ze sklepa, petro
lej, líh a různé tekutiny. Btříkačky na mytí
lahví a pivních trabeb vřelouvodou. trojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje se bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek Ise upev
niti ku každému výčepoímu kobontku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní akostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
houtky, ucpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzduchu s místností koufem neb zkaže
ným vsdachem přeplněných. Též mám na
skladějihové lampy žárovky, ktorépředčí
petrolejové pro svoji úspora a jasnost světle

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen sboší dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky sasílám na skoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na poládání sdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

Dt+044000+004000000000

FRANTIŠEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a 1. d.
© slohu čistě gothickém a renaisaněním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrsuje nálešitou
enalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
uma Nejstarší závod v oboru tomto. wm
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Národní hospodář.

Šlechta vRakousku, její majetek, hospodářská síla a mec.
V celém Rakousku jest 971 berních okresů

a pouze v 82 okresích není velkostatkářů. Ve 156
okresích nemají velkostatkáři souvislý majetek,
z něhož by přes 1000 zl. daní platili. Ve 171
okresích jest po jednom statkáři a ve 382 okre
sích jest po dvou neb více velkostatkářích. Asi
40 proc. velkostatkářů mají pozemky v několika
okresích, 13 proc. v několika královstvích a ze
mích. Při tom majetek velkostatkářů stále vzrů
stá. OJ r. 1873 do r. 1891 vzrostl počet k volbě
oprávněných velkostatkářů ze 4931 na 5402, roz
mnošil se tedy o 9'/, procent.

Zvláště v alpských zemích jest prý tento
vzrůst nápadně pozorovati, kdež se zejména ku
pují selské statky, pastviny a celé alpy a přemě
ňují se v honbiště. V Rakousích a Šolnohradsku
rozšiřují stále pozemky své kníže Hohenlobe,
kníže Pless, kn. Schwarzenberg, hr.[Schůnfeld, Schat
gottsche, Trauttmannsdorf, bar. Rotschild, hr.
Festetič, Schaumburg Lippe a vévoda z Koburg
Gothy.

Ze 3,454.569 jiter pozemků v Dolních Ra
kousích měli v letech osmdesátých obce 7( proc.,
duchovenstvo 274, velkostatkáři přes 16 pct, Vel
kostatkářů jest tam 247; čtyři rodiny mají po
5000—10.000 jiter, tři po 10—20.000, jedna ro
dina 36.000, jiná rodina (Hoyos) 24000 jiter. V
Štýrsku tvoří státní velkostatky, duchovenské's
šlechtické přes 19 pct. půdy. Velkostatkářů jest 177.

Velkostatkáři, pokud mají s dostatek kapi
tálu, věnují pozornost svou též rozvoji průmyslu,
To jest viděti zejména v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku. V zemích koruny české mají velko
statkáři pivovary, lihovary, sklárny, mlýny, pily,

cukrovary, cihelny, doly, vápenice, železáro) atd.Morava má 2,222.170 bekterů pozemků. Velko
statkáři mají téměř čtvrtinu půdy moravské totiž
525—632 ha.

Arcibiskupství olomoucké má + továrnu, 11
pivovarů, 8 lihovarů, 1o mlýnů, 17 pil, 5 cihelen,
několik železáren a 13 zámků. Ze 145 velkostat
kářů platí 15 přes 10.000 zl. Oněch 15 velko
statkářů má 1178 proc. půdy moravské, 15 to
váren, 42 pivovarů, 28 lihovarů, 31 mlýnů, 71
pil, 48 cihelen, několik dolů, vápenic a 72zámků.
Ostatních 130 drží 16 továren, go pivovarů, 57
mlýnů, 71 pil, 99 cihelen, 1 huť, 2 valcovny ple
chu, 2 vápenice, 1 sklárnu, 3 železárny, 1 továr
nu na lití železa a 137 zámků.

Podobné poměry jsou ve Slezsku. Tum mí
arcikníže, biskup vratislavský a 96 velkostatkářů
přes 36 procent pozemků a čítá rovněž tnnobo
průmyslových závodů.

V Čechách má 362 osob téměř 28 procent
celé země. Velkostatkářstvo má v Čechách 166 to
váren, 335 pivovarů, (přes 36 procent všech pi
vovarů v Čechách), 143 mlýnů, 195 pil, 304 ci
helny, 106 lihovarů, 39 vápenic, 34 továren na
šindel a zboží ze dříví, 23 lomů, 26 dolů, 10
brusíren, 7 železáren, 11 skláren, 6 lázeňských a
léčebných ústavů, četné jiné průmyslové podniky,
83 paláců a 662 zámků, nepočítaje v to dvory,
villy, obytná stavení pro úřadníky, dělníky, lesní
ky, domy v městech atd. V Čechách jest celkem
33 velkostatkářů, kteří ročné přes 20.000 pozem
kové dané platí. 848.18: hektarů, t. j. přes 60
pct. veškeré půdy české, Jeden z nich má pozem
ky o tři čtvrtiny větší než celý duchovenský mt
jetek'v Čechách, který obnáší 2 pct. veškeré půdy.

Od r. 1848 bylo jedině v Čechách zřízeno
nových 8 fideikomisů a tucet jich byl zvětšen.
R. 1883 bylo v Rakousku celkem 292 reálních
fideikomisů s 880 statky a s pozemky 115 mil.
bektarů čítající čili 4'07 pct. veškeré půdy. Ze
všech velkostatků náleží 62'05 pct. šlechtě, 2073
pet. občanským majitelům, 9-25 pct. kostelům a
klášterům, 4'49 pct. obcím, 183 pct. nadacím a
1*66 pct. společnostem.

V Haliči náleží téměř 40 pct. půdy velko
statkářstvu; téměř polovice této plochy jest ma
jetkem 147 osob.

Tato hospodářská síla šlechty — jest pra
menem její politické moci. V panské sněmovně
sedí 102 členové, z nichž jest 19 císařských prin
ců a 78 dědičných. Mezi doživotními členy jest
60 knížat, hrabat a baronů. 31 rytířů a občanůa
24 kněží. Ve sněmovně poslanců jest 66 knižst,
brabat a baronů, tedy téměř pětina všech poslan
ců. Mezi 1023 poslanci na sněmech zemských ná
leží 256 (25 proc, mezi velkostetkářstvo.

BESIDKÁ.
Proč jsem přestal Kneippovat.

SdělujeVlastimil Pravda.

Ano, neštěstí nechodí po horách, ale po li
dech a když se človék nejméně naděje, už je tu

a drží se zuby nehty. Jakživ jsem si nepomyslil,
že bych se při svém stavu mobl dostati až do
trestající ruky obecního pastýře, jemuž naši předci
říkali krátce a jadrně slouha.

Počátek všeho mého neštěstí bylo — Kneip
pování. Od několika let pociťoval jsem stále dů
tklivěji počátky novomodní nemoci, nervosy. Hlava
pobolívala, stále jsem byl v náladě, jakobych se
špatně vyspal, nebo byl po nějakém plesu, který
zanechává druhého dne mrzuté následky, kocovi
nu Nechutnalo mi jísti a má zamilovaná jídla,
brách a čočka, zůstávsla netknuta,

Jářku, tohle není nic, kamaráde. Je-li to vůle
Boží, abys tu ještě nějaký čas po světě se potá
cel, musíš toho moderního draka zahnati. Můj
přítel doktor předpisoval různé vodičky, brzy hoř
ké, brzy sladké, tu červené, tu žluté, ale konec
konců byl, že jsern svému příteli řekl, že nemám
k jeho barevné pomoci důvěry. Zasmál se a za
mnul si ruce. Já také ne, povídal směje se na
plné kolo, já raději živím sládka a řezníka, než
bych sám na sobě zkoušel své umění.

Co tedy, u šlaka, dělati? Hrách se mi uvedl,
byl jako máslo, nějaký ten kousek uzeného jsem
k němu také měl a přece jsem se musel dívati,
jak jiným chutná a já zuby sušíin.

Náhoda mi poskytla skvostnou myšlénku.
Čta jednoho dne noviny, přišel jsem na inserát,
v němž se odporučovala Kneippova sladová káva.
Přítelem kávy jsem sice nebyl nikdy, ale za to
zalíbil se mi obrázek p preláta Kneispa k inse
rátu připojený.

Eh co, rozhodl jsem se, pojedu ke Kneppovi.
Rozhodnuto, uděláno. Prodal jsem, kde jsem co
měl, dobří lidé se nade mnou smilovali s přidali
mi a já hajdy do studených lázní.

Cbvála Bohu, dnes mi už brách a čočka
chutnají výtečně. Studená voda dělala divy už za
čtrnáct dní, kdy jsem se vracel domů. Aby ale
mé léčení mělo trvalých následků, musel jsem v
kocippování ještě nějaký čas doma pokračovati.
Koupil jsem si vanu, menší však aplikace, či po
lévání, bral jsem v zahradě, maje společníka a
spolukneippiána v osobě pana učitele, který honil
z těla studenou vodou rheumatismus,

O kéž bych byl toho všeho nechal|
Jednoho dne šlapali jsme vodu a pak ská

kali bosko po zahradě. Jak známo, pan prelát na
mnoho šatů nedrží a proto jsem odložil vestu a
chodil pouze v kabátě. Poněvadž jsem byl na za
hradě, položené do pojí a tudíž osamocené, od
ložil jsem také kolárek a tak volný a ve veselé
náladě proháněl se, přemítaje, jaký dar od Boba
zdraví je.

Najednou vyskytne se mezi stromy člověk.
Byl černě oblečen, tvář měl oholenou a na krku
kolárek bez bílého pásku. Na zádech měl almárku.
Rozhlížel se po zabradé a spotřiv nás tu běhající
bosé a nepříliš nastrojené, zámířil k nám. Pozdra
vil trochu s vysoka a rozbodil holí,

»Kde je pan farář?«, ptá se,
»Co mu chcete«, povídám já.
Chvíli na mě koukal, jakoby uvažoval, jsem-li

hoden odpovědi.
»Mám na prodej kvadrátky (birety), koupí-li

nějský«.
»Nekoupí nic, příteli«, povídám přeskakuje

s nohy na nohu, abych se zahřál.
Koukl na mne znovu, změřil mne a zamra

čil se.
»Však já vám nic nenabízím«, řskl suše.

»Kde je pan farář2
»Tu je«, povídal pan učitel se smíchem, na

lézaje se nedaleko a se mnou skákaj:.
»Tohle přece není kněze, řekl člověk s al

márkou. Ve faře mi řekli, abych šel do zahrady,
že je pan farář tam.

»Vy jste ještě žádného pana faráře bosého
neviděl ?«, zasmál jsem se konečně sám.

»To ne a aby dělal takové hlouposti také
ne«, povídal upřímně. »Jsou li opravdu velebný
pán, pak mi odpustějí. S Pánem Boheme.

A jakoby se bél déle na místě takových ne
pravostí býti, obrátil se a klusal pryč. Smáli jsme
se, sle mne to přece zamrzelo. Roznese mne v
kraj světe, myslil jsem si a kdo ví, neuvěřísli mu
mnozí, že našel u nás ohavnost spuštění.

Ale za několik dní jsem na celou příhodu
zapomněl a kneippoval statečně dál. Bylo mi bla
ze, koukal jsem se na svět jako na ráj a každo
denně při memento na Kneippa jako svého do
brodince vzpomínal.

Byl právě srpnový den. Obloha byla čistá,
žně v plném proudu a panovalo vedro.

»sNebude škoditi, scbladíme-li se«, povídá
pan učitel, jakoby četl mé myšlénky. Hned jsme
byli na cestě do zahrady. Tu jsme si napumpo
vali vody a polévali vrchní část těla. Ach, jak
bleze účinkuje studená voda v takovém parnu.
Nesmí ovšem lázeň trvati dlouho a nesmí se tělo
utírati, ale pak je blaze.

Polili jsme se, vzali kabáty a prostocviky
nastaly znovu. Tu jsme se chytili větve stromu
jsko hrazdy, onde jsme dělali rozličné pohyby
rukama a podobně,

Byli jsme v nejlepším, když najednou pan
učitel nechá všeho a skočí za strom. Jářku, co se
děje? On neodpovídá, ale ukazuje pouze v onu
stranu, kudy se chodí do zahrady. Ohlédnu se a
snad bych se byl skácel leknutím, kdyby mi
Kneippování nebylo mé nervy tak utužilo.

Celý průvod pánů s dám hrnul se k nám.
A co bylo nejhoršího, znal jsem je a oni mne.
Choval jsem k ním hlubokou úctu, byl můj pan
patron s chotí a jich bosté, kteří u nich [návště
vou dleli.

Milý čtenáři, máš-li jen trochu obrazotvor
nosti a citu, uvažuj mé postavení. Teď jsem ne
musel skákati abych uschl, uschl jsem rozčílením
bned. Co dělati?, tkvělo mi stále v hlavě, Ukázati
se jim tak, jak jsem, bos, bez vesty a bez kolár
ku, v umazaném šalstvu, v němž jsem tolikrát
ležel ve trávě, to přece nejde. A utéci jsem ne
mobl. Kéž bych byl měl křídla, abych byl mohl
přelétnouti do besídky, kde jsem měl své malič
kosti uloženy.

Stále zoufaje a přemítaje,co mám činiti, kryl
jsem se za strom. Snad so mi podaří utéci do
fary a za okamžik se vrátím v lepším pořádku.

Ale bědal Už jsem byl zpozorován.
»Pane faráři«, volal pan patron, míře ke

mně, »jdeme k vám na svačinu. Vedu vám své
hosty, aby se podívali do kostela. Nevyženete
nás, viďte ?«

»To ne«, drkotal jsem v rozpacích. »Račte od
pustit, že nemohu hned přivítat. Kneippoval jsem
a jsem v divném pořádku. Skočím jen domů a
budu zde hned«.

»To je výbornél« zasmál se pán patron.
»Pojďte se podívat na Kneippiána«.

Darmo jsem se kryl, couval. Už tu byli
všickni a já chtě nechtě musel před ně, jak jsem
byl, bosý s vyhrnutými až po kolena kalhotami,
bez vesty, bez klobouku, bez kolárku, Nu, kdyby
mne byla vzácná ta společnost neznala, byla by
mne jako »chudého cestujícího« podarovala.

Dlouho jsem jim však krásného pohledu na
sebe nepopřál. Zvedl jsem se a utíkal domů, po
sýlaje své kneippování ke všem rohatým,

e jsem zkusil potom ještě dost smíchu,
netřeba dokládati a od toho dne jsem svého kneip=
pováuí v zahradě nechal, nebo zahradu na zámek
zavřel, aby mne nikdo nepřepadl.

Poněvadž se mi však po chození brzko v
trávě tuze stýskalo, přišel jsem na jiný nápad.
Proč bych, jdu-li na procházku, nezezul trochu
boty a neporousal se ve trávě na lukách? Souse
dé, jimž louky náležejí, mi proto domlo.vati ne
budou a já mnoho trávě neublížím, budu-li cho
diti místy, kde je tráva nižší.

Jednoho dne vybral jsem se na procházku
ještě za svítání. Venku bylo překrásně. Skřivánci
jásali, z lesů ozývalo se hvízdání kosů a drozdů,
vzduch hučel bzukotem včeliček a hmyzu a silná
vůně ovívala skráně, Poněvadž bylo tolik časně,
že ještě žádný z lidí venku nechodil, vyběhl jsem
si jen tak, jak jsem doma chodíval. Chtěl jsem
jen se pobrouzdati v rose a pak pelášiti domů.

Skočil jsem do louky, vyhrnul kalboty a
příjemný pocit rozlil se po celém těle. Jakoby
člověka nového života a bujaré krve do žil lil,
tak jest to ráno v rose. Byl bych si hned zaspí
val, ale nechtěl jsem na sebe lákati pozornost.

Mezi chůzi rosou trhal jsem květiny, které
Kneipp jako léčivé odporučuje. Měl jsem jich už
plnou náruč a obracel se k domovu.

V tom mne kdosi chytí vzadu za límec.
»Co to?«, lekl jsem se a snažil se svému

nenadálému nepříteli se vyškubnouti.
»Já ti, lumpe, dám co proto«, ozval se za

mnou hlas. »Nevidíš, že jsi zbrouzdal celou lou
ku, be? To je nic? A trávu krást? Hned to za
hoď, nebo tě přetáhnul A alou k panu předsta
venému«.

Nade mnou se zamibla bůl a mráz mi pře
jel zády,

»Člověče, mějte rozum«, povídám lichotivě.
sJá nejsem lump, já jsem Xský farář a chodím v
rose. Toble jsou léčivé byliny a hospodář téhle
louky mi dovolil v trávě choditi.

»Vy a farář?l«, podivil se člověk a pustil
mne. Byl to slouhův syn, jenž několik dní před
tím přišel ze světa, mne neznal a na místo otce
v polích hlídal. »Holenku, to si povídejte někomu
hloupému. Teď každý taškář, když chce lidi okla
mati, říká, že je kněz. Buď jste blázen, uebo slo
děj. Ale ať jste cokoliv, půjdete k panu starostovi.
A obelhal-li jste mne, dostanete jich touhle holí,
co se jich do vás vejde, Já si ze sebe blázny dě
lat nedáme.

Mne už strach přešel, jakmile jsem viděl,
že hotovými vyplácet nebude, naopak rozveselila
mne te příhoda. Co asi řekne starosta ? A co bor
livý polní hajný? Vykračoval jsem si statečně a
dýchal plnými plícemi, abych se toho krásného,
čistého vzduchu hodně nalokal.

»Poňženě ručičku líbám«, zavznělo z meze.
Poloukrytá pásla tam babka jedna kozu. Maneznala
ovšem dobře a poněvadž mne častěji bosého vi
děla, nedivila 20.



Odpověděl jsem jí na pozdrav a šel svou
cestou. Za chvíli se mi zdálo, jakobych šel sám.
Ohlédnu se a vidím, že můj strážce už se mnou
nejde. Pomátlo ho to pozdravení babičino a teď
u ní stál vyplávaje se a ohlížeje se za mnou,

V neděli po mši svaté zaklepal někdo na
dvéře a do vnitř vešel starý slouha se synem.
Starý řečnil za mladého a omlouval se, že není
nezdvořilostí synovou vinen, to že ho tsk svět
zkazil. Že už víckráte to neudělá a abych jim to
oběma odpustil. Mají prý smíchu v celé vesnici
dosl.

Nu, já byl tak »vetkomyslný«, že jsem jem
odpustil. Smál jsem se dost a což, když odešli!
Děkoval jsem Pánu Bohu, že mladý slouba ne
bn.l při svém chycení v louce přísnost až do kraj
nosti. Jsem sice otužilým, ale s tou holí bych se
byl nerad seznámil.

Od té doby nekneippuji Vám ovšem, jako
svým dobrým známým, mohu pod pokličkouříci,
že kneippuji dosud, bud doma, nebo za tmavých
večerů na zahradě, ale před světem jsem se toho
nešvaru zřekl.

Můj přítel doktor, pevně přesvědčen, že jsem
dal Kneippa do klatby, má velikou radost.

„Takové kneippování, plzeňským uvnitř, to
si nechám líbit! Ale studenou vodou? Brrr=.

Kývám mu a směji se také. Sméjeme se te
dy oba dva a jsme dále dobrými přáteli.

Oživte národohospodáfskou půseb
nost. Lid český s radostí četl zprávy ozaložení ná
rodohospodářské společnosti pro Čechy, Moravu a
Slezsko dne 12. října 1896 v Praze, jejíž účelem mělo
býti řízení národobospodářských vědomostí, poznání
hospodářských poměrův lidu českého a všelijeká jiná
mravní podpora, jakož i poučovací a povzbuzovací
činnost, směřojící ku povznesení českého národa po
stránce hospodářské, Účelu tohoto mělo dle osnovy
stanov dosahováno býti prostřednictvím sjezdů, sohůzí,
exkursí, přednášek a rozhovorů, peticí ke sborům zá
konodárným, knihami a časopisy jakož i případným
zařizováním místních odborů. — Od zařízení mnoho
slibné společnosti uplynulo více let, avšak té činnosti
národohospodářské, které je přece základem úspěchů
politických, jest u nás přece trochu málo, V Čechách
se o národohospodářské činnosti více mluví a píše,
než-li se dělá. A přece bychom právě nyní měli úsi
lovně pracovat — provádění hesla „Svůj k svému“ na
základech možných a přípustných, nyní bychom měli
co nejvíce pracovat na naši národní, hospodářské a
obchodní organisaci, aby tato positivní práce byla co
největší oporou ukce naší politické. Jinak by za ny
nějších kritických dob politických padal český národ
na vábu, kdyby veškerá kalturní a národohospodář
ská síla jeho byla organisována. U nás bohužel pořad
plodné a nezištné práce nevidíme,ale jen slyšíme bou
charonská hesla Rašínů a Teichmanů z Nechanic a
z Nesmyslova. Dotýká se nás opravdu příjemně, že
od doby zřízení moraveké zemědělské rady z Moravy
neslyšíme tolik boucharonských frásí, ale více volání
po poučení a plodné činnosti. Z Moravy vyšlo přání,
aby professoři středních škol pořádali v sídle svém
bezplatné poučné přednášky. Nic nevadí, že za provedení
této myšlenky přimlouvají se hlavně v Času. Myšlen
ka dobrá má se přijati, ať pochází odkudkoli. Jest

pak věcí veřejnosti, aby tuto instituci udržela na záladech zdravých. „Česká apolečnast národohospodář
ská v Brně“, (odbor „České společnosti uárodohospo
dářské v Praze“), která si obrala za účel šířiti náro
dohospodářské vědomosti na Moravě i v Čechách,
poznávati hospodářské poměry a potřeby našea šířiti
znalost jejich, nenesla se uspořádati letoa v Brně náro
dobospodářský kurs především se zřetelem k učitel
atv. Čelní čeští národohospodářští učenci a pracov:
níci vyloží zde základy vědy a působnosti národoho
spodářské, pojednají o politice zemědělské, zejména
se zřotelem na nové emlouvy obchodní, o organisaci
našeho zemědělstva, o poměru našehoprůmyslu a ob
chodu a prostředcích na jeho zvelebení, o socialní

litice atd. Kurs potrvá týden, od 6. do 12. arpna.
ursů těchto mělo by se co nejvíce účastniti učitel

stvo a kněžstvo, které na venkově na lid bezprostřed
ně působiti může. Národohospodářských kursů v Praze
súčastnili ee četní Moravané; coš nebylo by záhodno,
aby zvláště katecheti, učitelé a mladší professoři,
kteří mají v srpnu prázdniny, vylétlí si do Brna a
na Moravu a poznali tam z vlastního názoru tamní

oměry? O moravských věcech mají i inteligentní
echové dosud z velké části čínské názory a jsou-li

benevolentní, řeknou, še Morava je za Čechy 50 až
100 let pozadu Radikálové zabřmí z povýšeného sta
noviska, že klerikální Morava musí býti nejméně 200
let pozadu za Čechy — soudí tak dle povrchního po
zorování ve většinou německých městech Brně, Jihla
vě, Olomouci atd. a nevědí, že moravské rolnictvo
ředstihlo již namnoze nyní málo hybné a tolikrát

již zklamané rolnictvo české.
Stav osení v Rasku a Ramonskujest vět

Šinou velmi příznivý anebo aspoň příznivý a sice jak

nicích jest osení Špatnější. V Čecbách a na Moravě
budeme potřebovati ovšem dovoz ruského žita. V této
příčině by mohly našemu rolnictva prokázat výtečné
služby naše hospodářské okresní spolky, nákapní draž
stva a obilní skladiště, kdyby v těch kterých okre
sích přijímoli od rolníků objednávky na žito a zakou
pilo ho v Rusku levně celé vagony. V mnobých mí
stech na Moravě nakupovali v minalých letech v Rusku
žito s velikým výdělkem, který by byl jinak plynul
do kapes židovských překupníků.

Ozimy v Čechách následkemsněbů,dešťů
a mrazů jsou zvláště v lepších a nižších polohách
velmi řídké. Za to v Podkrkonoší i v Českomoravské
krabatině so značně sotavily a namnoze silné odnože
vyhnaly. Jaře jsou v pohorských krajinách velmi

krásné, méně vzrostlé a busté jsou v rovinách. Bram
bory a jetele bojně rostoa, ač na Hradecka jsou
místy od myší vyžrané s prořídlé.

Ovoce vzdor mrazům a deštům za doby květu
bude v mnobých krajinách dosti, jmenovitě podrimních
a zimních drubů. Časně kvetouví letní draby většinou
se neprovedly.

Zemské přirážky k daní z líhu mají
se zavésti v nejbližší době, Za tou příčinou konají
se v ministerstvu porady, jichž se : častní také správ
cové všech královatví a zemí.

Velká krajinská průmyslováhospo
dářská výstava v Kutné Hoře. Ne rozsá
hlém výstavišti v útolém parku loreckém v Hoře
Kutné právě dostaven byl hlavní výstavní pavilon a na
stavbách ostatních budov výstavních, hlavně na budo
vách pro vzorné dílny řemeslnické a budovách pro
občasné výstavky odborné se horečně pracuje. Bach
na výstavišti roste dne ode dne. Zcela přirozeně, nebot
jiš skoro za měsíc má být výstava slavnostním

u veřejností sděliti, še zájem pro výstavu, která v
každém směra překoná výstavní podniky dosud ua če
ském venkově pořádané, je veliký a že našla nejen
hojně porozumění, ale i podpory jak mravní tak bmot
né. Stát se sice — jako obyčejně — nepředal. Po
skytl kutnobor. výstavě sabvenci v obnose 1000 K,
se to místní 1 okoloí peněžní ústavy a velkostatky
byly poměrně štědřejší. Zvláště tyto poslední, jichž
majitelé s knížetem Karlem Schwarzenbergem a brab.

sájem. Tento týden otevřena byla na výstavišti stálé
výstavní kancelář, kde veškeré dotazy a dopisy přesně
se obratem pošty vyřizají. Přiblášky vystavovatelů
dosud docházejí deuně. Počet dosud přihlásivších ae
vystavovatelů represevtuje imponojící výkvět českého
průmyslu a hospodářství a můžeme ujistiti návštěv
níky výstavy, že shledají se zde s předními jmény
těchto oborů. Hromadných návštěv výstavy je přihlá
šeno dosud 37 a výstavní výbor učinil náležitá opa
tření, aby návštěvníci velkolepé výstavy kotnobor.kó
neměli příčin ku steskům na předražení v jakémkoli
ohledu. Staroalavná Hora, vždy opřímného pohostinství
dbalá učíní vše, aby návštěvníci výstavy odnášeli si
dojem a upomínky co nejlepší.

Obecné úkolství na Moravě. Zouta
tlstických dat, které podává posledrí „Hlavní roční
zpráva c. k. moravské zemeké školní rady o stava
školství obecného na Moravě ve šk. roce 1898—99“
lze sesnati, kterak ponenáhla, ale stále, obecné škol
ství české v našem markrabství se zdvihá, jakkoll má
dosti daleko k onomu stupni, jevž by odpovídal počto
českého obyvatelstva.Škol měšťanských přibylo v mark
rabství v uvedeném race 8 (leských 7), nových tříd
21 (českých 16), takže bylo 6D českých (z nich 38
chlapeckých s 27 dívčích) a 62 německé (31 chla
pecká a 31 dívěí), celkem 127 škol měšťanských
Škol obecných přibylo 23 a bylo jich 1691 česká
689 německých, 10 českoněmeckých (!), z nich 2302
pro oboje poblaví, nejvíce jednotřídních (896) a dvoa
třídních (727) a s vyačováním celodenním (2182),
celkem 2390 škol obecných. Česká měšťanská škola
připadá na Moravě teprve na 29.200 českýchoby
vatelů, za to německéměšťansképřipadájiž na 10.100
německých a židovských obyvatelů. Viděti, že na Mo
ravě máme k rovnoprávnosti na poli Školském ještě
00 daleko.

Z Třemošnicepod Lichnieí. V 1stávající sezóně výletnické dovolujeme si upozor
niti na rozkošný kout naší vlastí pod Železnými
horami ukrytý, na památné Žleby, údolí Pekelské
a zříceniny Lichnické. Krásy přírodní spojené
s historickými památkemi málokdy seskupeny na
lézti lze tak jako na místech těchto. Žleby s vel
kolepým zámkem Auerspergským, plným draho
cenných pokladů uměleckých, Peklo s divokou
romantikou a Lichnice s nádhernou vyhlídkou do
celého kraje Čáslavského, teť něco, na co dlouho
nelze zapomenouti. Aby výlet na památná místa
te umožněn byl, vypravuje sev.-záp. dráha v ne
děli a svátky zvláštní zábavní vlaky. Z Čáslavi
vyjede vlak o 2 hb. 15 minut a jest v Třemošnici
ve 32h. 25 m. Zpět jede vlak v 7 h. 49 m.a jest
v Čáslavi v 8 h. 58 m, večer. Pro výletníky pak
z Čáslavi k Nymburku vypraven jest večer vlak
v 9 bh.7 m. Upozorňujeme na tato místa všecky
milovníky přírodních krás. O cobré občerstvení
těch, kteří věří, že krása Sama nesytí, jest s do
stetek postaráno v Třemošnici i v podhradí Lich
nickém v restauracích.
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Vítejte nám!
- © Vitejte nám bratři od posvátného Velehradu

s krajů kde mohutná Moravai požehnaná Hana zalévá
žírné luhy, kde mocně proudí Bečva i Dyje, kde
svorně pilný Hanák, jarý Slovák, volný Valach i
statoý Horák hájí posvátný nám odkaz apoštolů
slovanských, sv. Cyrilla a Methoděje. Myšlenka
slovanská, vyšlá před více než tisíci lety z Moravy
nechť oživí a osvěží zase jednou náš zlatý přut
polabský. Vítejte nám v bratrské Chrudimi a
v městě Arnoštově statní rolníci moravští a alezští,
kteří s takovým zápalem hájíte spojení Čech s ostat
ním Slovanstvrem! Vítejte a zapějte nám proto
bratři zase jednou českou píseň, píseň která
vznítí mysl naši k nové práci oárodní, která v lásce
k vlasti a rodné půdě nás posilní, která opět utvrdí
ve vlasteneckém nadšení otužilé již zápasníky.
Vítáme Vás ze srdce upřímného, radostně dnes
tiskneme ruku Vaši bratrskou, opíráme 8e o statné
páře Vaše v tom vědomí, že Vy jste při nás a

kdy i na české půdě bojujeme o kus té politické
a národní rovooprávnosti, jest nám národní
vzájemnosti nad míru zapotřebí.Moravskérol
nictvo svým sdružováním ukázalo českému rol
nictu, jak má toto pracovatiza národoíihospodář
skou samostatnost. Nesčetnézávody,družstva, spol
ky apeněžní ústavy rolnické na Moravěkéž pobídnou
i české rolnictvo k novépráci na poli národohospo
dářském dle hesla velikého Moravana Františka
Palackého:Svůj k svému a vždydle pravdy!
My máme pevnou víru v opětnou společnou práci
všech Čechů a víru tu v nás upevňuje také ohlá
šené četné účastenství českých žen a dívek při
sbratřovací rolnické slavnosti, neboť kde česká
žena Českou mysl udržuje, tam se nám není čeho |
báti! Budoucnost je naše a bude naše, když česká |
žena, česká matku povede otěže naší domácnosti '
a vychová národ náš ve vlasteneckých zásadách
našeho buditele Františka Palackého a Sušila jež zro
dily a zbožně vychovaly k pozdějším otužilým zá
pasům prostičké matičky moravské. Proto ještě
jednou: Vítejte nám! Poznejme se! Pončme se!
Milujme se! Veselme se! Nedejme se!

Na 300 ata statných moravských rolofků,
jejich žen a dcer zavítá v sobotu o půl desáté
hodině státní drahou přes Moravany po místní
dráze bolicko chrudimské do Chrudimi, kdež pro
blédnou tamní rolnické průmyslové závody, školy
a veškeré památnosti města. Rolnictvo okresu
královébradeckého vyšle k uvítání moravských
soudrabů zvláštní deputaci. Večer bude volná zá
bava a koncert „na Sklepích“. V neděli o 6. ho
dině ráno pojedou Moravané z Chradimi v kočá
rech do Pardubic, kdež u radnice je přivítá sta
rosta města p. Dr. Antonín Formánek a okresní
starosta p. Markalous. O 11. bodině bude mani
festační sjezd rolnictva česko moravského v sále
na Veselce. Nikdy nebyl stav rolnický tak
ohrožen ©jako nyní Vybízíme naše rolníky
blavně z východočeských krajů chradimskébo, krá
lovéhradeckého, jičínského a kutnohorského, aby
se uvítání moravských a slezských rolníků a ma
nifestační schůze aspoň v neděli v Pardubicích co
nejčetněji sůčastnilo a k svémpomoci sáhli.

Skandál z dvacátého století
Jak známo, nařídil německý císař, že se

musí věřit, že rokem 1900 začíná již dvacáté
století, ačkoliv my obyčejní smrtelníci jsme
bylí toho náhledu, že rokem tím končí deva
tenácté. — Jestliže máme my pravdu, pak
musíme říci, že velice ošklivě končí to deva
tenácté, má-li pak pravdu císař, že volice še

„redně začíná dvacáté století a to v říši nej
vyšší vzdělanosti, největšího pokroku a nej

„čistšího náboženství, totiž v Německu čili vlast
ně ve vlasti Latherově v Sasích.

Tam vpred pastorům hrabě Schůnburg-Forderglauchen nemilý špás; stal se jim ka
tolíkem. V Sasku a Praska jest mezi prote
stanty katolíkem ae státi a zblázniti ee —
jedno. Das ist zam katholisch werden (to ab
de stal člověk katolíkem) — tak tam říkají,

když se bojí o svůj rozum. A což divu, že
s hrabětem, jenž se stal katolíkem, zacházejí
skoro jako se škodlivým bláznem. Takového
totiž isolují (osamocují), aby nepřišel s lidmi
v žádné spojení, aby nemohl uškoditi. Hrabě
ten, který to přived až „zum katbolisch wer
den“, má v Sasích zámek Wechsolbarg a tam
si dává konati katolickou bohoslužbu. A hrabě
ten dostal od krajského úřada v Lipsku list,
kterým se mu, nechce-li býti trestán, povídá,
že nesmí žádnéhokrom zámku bydlícího
katolíka ke mši tam pustiti, ano že
bude potrestán pokutou tisíce marek, nebude-li
o to postaráno, aby katolíci mimo zámek by
dlící nemohliani z venko, z daleka katoli
cké bohoslužebné úkony čili průvody viděti.
A stalo se, že četníci hned po tom rozkazu
každého ze zámku vycházejícího nebo tam
jdoucího zastavojí a zkoumají, má li „Berech
tigang“ — oprávnění — v zámku býti, a za
pisují si katolické úředníky hraběcí jako pro
vinilce proti rozkazu vládnímu.

Tak stalo se obzvláště o Božím Těle 1. P.
1900. Úlověku se zdá, že má sen, jakoby byl
v třetím století za dob mučenických v říši
římské, anebo ve Francii za dob revolace ku
konci století osmnáctého, anebo v šestnáctém
století v Aoglii a v Německu. Ne, ono to je
v dvacátém století dle počtu říšského. A proto
nenatahojí na skřipec u nemačí jako za dob
pronásledování v stoletích prvních, nestínají
jako ve Francii, nevytrbují srdce jako v An
glii, neberou statek všecken, jako v Německu
a jako páni stavové před Bílou Horou v Pra
ze —=ne, ale za jednu mši tisíc marek pokuty
dávají. — (Tak píše sám salónní „Yaterland“
vídeňský.) Jak to máme pojmenovati? Skan
dál — v českém smyslu slova toho — je tol

To je ta protestantská, pastorská, snášen
Jlivost, v kterou naši liberálové dosud věří a
jen na katolické církvi nesnášenlivost vidí, ač
jsou — katolíci.

To je ta snášenlivost, která chce všecko
svobodu pro sebe — pro protestantství a ži
dovství — ale katolíky barbarsky pronásle
duje. To je ta snášenlivost, která nepřeje obo
hým katolickým dělníkům na pány se dřoacím,
aby pookřáli na duchu mší svatou, průvodem.

Než katolík, ať je z dělníka radějí soci
alista a anarchista, anebo nerozumný tvor. To
je ta německá kultůra (vzdělanost), které prý
překážela církev katolická, a proto Němec
katolík nemá kultáru echt deutsch (nefalšova
ně německou). To je ta kultůra, která i české
liberály omámila a náklonnost k protestantství
— chladnost pak ku katolicismu v nich vzbu
dila. — To snad bude ten liberalismus zná
mých dvou odpadlíků česko-moravských Masa
říkovců — ta nenávist všeho katolického, která
až k barbarství pohanskému strhuje.

A to vše se děje v Sasku, kde je král —
katolík. Tichošlápkovitý často „Vaterland“ po
vídá, že král v tom nemůže nic dělat. Aby to
bylo naopak; to by jistě „mohl“ a musel
dělat. Aby tak někde nějaký žid nesměl
k Rothšildovi do zámku, kdyby tam kázal
rhabin. Celá Europa — ba celá zeměkoule —
byla by v plamenech.

A porovnejme to s poměry v Rakousku.
V Sasku za měi tisíc marek pokuty a
zde se nám zahnizďují nejen protestantští, ale
spolu i velezrádní pastoři.Jen z Lanova—
z diecése královéhradecké — dostal jeden vý
pověď — a odvolával se, a naše úřady??...

V Trutnově dostali protestanté z vysoké
bo místa více set zlatých na svůj nový chrám
s náramným ojišťováním, že stát náš je ke
všem vyzváním stejně spravedlivý a tolerantní.

téměř téhož času dostali katolíci opočničtíu
Poděbrad žádost svou o příspěvek na vnitřní

stelíka — naspět sevyrozoměním, že8e nepo
voluje nic. m

A napadá nám jeden ještě znamenitější
kousek. V Čechách— při hranicích pruské ří
še — je zámek, který patříval českým rodům
a stojí v ryze české krajině. Na zámku tom

Imserty se počítají levně,

Obmovasehásí v pdlek v poledne. | VI. Ročník.

bydlí protestant, patron katolických kostelů,
far a kněží. V zámku tom je katolická kaple
s fandovaným kaplanem a nemůže býti zruše
na. Pán zámku původem Němec z říše němec
ké slavil pět a dvacetiletou památku svých
oddavek. Přes dvojí výslovný zákaz bisknpův,
dal si pán v kapli katolické konat své helvet
ské služby Boží a nutil katolického kaplana,
aby při tom stál vedle pastora. A k násilnému
tomu znesvěcení kaple dostavili se i úředníci,
nejen jeho, ale i jiní, a to nejen z Pruska. —
Že by byli tenkráte za to pastorské kázaní
dostali tisíc marek pokuty, nebylo slyšet, ale
ani pánovi se nic nestalo, ačkoliv to byl čin i
státně trestný. Pohoršení katolíků bylo ten
kráte veliké, ale to je tolerance (snášenlivost)
rakouská k protestantům. Představme si ale
rámas, jaký by povstal, kdyby tak katolické
mu pánovi napadlo vedrat se takto do prote=
stantské modlitebny. Ten případ je nemožný
předně proto, že se nikde katolíci helvetům
do jich modliteben uederou — Aa pak, že by
v Rakousku četníci katolíka v tom případě do
helveteké svatyně nepustili. A kdyby se přes
to katolíci o to pokoušeli, následovaly by ne
„marky“, ale žaláře.

Ale není taková ta „saská tolerance“ jen
snad z náboženských ohledů. Barbarství tako
vé páchá se i z příčin národnostních od Něm
ců proti Čechům.

Než aby Čech směl být svým jazykem
od kačze povzbuzen v „kerndeutech“ městě,
ať je raději — socialistou. Před učkolika mě
síci měli katoličtí kněží v jistém poněmčeném
území pastýřskou poradu o tom, co by se mělo
činit proti odpadům od církve čili proti štva
nicím s heslem: „Pryč od Říma“. A chopil se
slova jeden ctihodný stařec, vikář, Němec
a pravil: Pánové! Kdo pak jsou ti, kteří nyní
jsou v řadách odpůrců náboženství našeho
jako socialisté a jako ti, kteří nyní odpadají
lákani jsouce Wolfovskou štvanicí s heslem:
Pryč od Říma? Kdo pak to jsou? Jsou to z vel
ké části poněmčeni Češi, synové dělníků. A
kdo to zavinil? Nyní pánové, když sešedivěla
hlava má, vidím, že velká část zodpovědnosti
padá na nás. Myjsme si jich nevšimali; jejich
řečí jsme k nim nemluvili; nám záleželo
více na němčině, než na duších nesmrtel
ných. A nyní následky jsou zde. (Dle časopisu :
„Das Volk“.)

Ctihodný zajisté to stařec, ctihodný pro
tak upřímné vyznání. Ale je pozdě.

A jest říše, v které — jak se zdá, —
hlavně záleží na němčině. A říše ta je prý
za posměch celému světu, zaviňuje Škandál —
v říšské radě — před celou Europou. Jen aby
— nedejž Bože — až sešediví hlavy, nepřišla
doba, v které se řekne: Nejvíce nám záleželo
na němčině; opomněli jsme — pro samou
domnělon toleranci — chrániti základ svůj —
totiž katolicismus. A proto s „Pryč od Říma“
dostavilo se „Pryč od Rakouska“. A je pozdě.
Nedejž Bože, aby tohle byl ten škandál dva
cátého století.

Intriky Němců.
Předáci liberální strany pracují vytrvale,

aby se domohli čistě německé vlády v Rakou
sku. Přiznávají to taky „Hlasy od Blaníka“,
hlasatel myšlenek vůdce mladočeského dra
Engla. Baron Chlumecký s vrchním intrikánem
baronem Spens-Bodenem, Štyrský kobylkář
hrabě Stůrgk a tyrolský šlechtic Grabmayer
podněcují dvorskou kamaryllu, vysoké kruhy
vojenské i byrokratické, aby še postavily na
stanovisko nám nepřátelské a aby dopomohly
starým ústavákům k výhradní vládě. Vedle
Němců by pouze Polákům dopřálo se místečka
ve vládě. .

Situace takováto nelíbí se ani Němcům
klerikálním, ani antisemitským a vyjednává

prý se opět vážně mezi stranou dra Luegra,ttaye a prince Aloise z Liechtensteinů s ra
kouskými, štyrkými a tyrolskými klerikály,
aby se spojili opět ve velkou stranu 60 po



slanců čítající a dopomobli sl tak k vlivu,
aký měli za vůdcovství hraběte Hohenwarta.
lerikální a křestansko-socialní Němci nesmí

si přáti obnovení vlády židovsko-liberální, ne
boť tato by se obrátila v přední řadě proti
nim. Dr. Ebenhoch, Kathrein, Laeger i Liechten
stein by si přáli říšskou radu dělnou, ale
rozcházejí se poněkod v míněních, zdali se to
ho dá docíliti okroyováním nového jednacího
řádu, čili nic, Dr. Ebenhoch je pro oktroyrko
a císař prý vyslechl v Išlu 8 pozorností jeho

náhledy o nynnější situaci.„Hlas Národa“ připomíná vůči intrikám
německým zajisté včasně císařská slova, která
promluvil r. 1878 k J. Exc. bar, Dr. Pražákovi
a k dru Riegrovi, radě tenkrát Čechům, aby
vstoupili do říšské rady a hleděli pomocí
svých přátel prosaditi svá přání, poněvadž
sám nikdy více (ústava)oktrogovati
nebude.

Dunessi také žádný Čech nepřeje, aby se
ústava jazyková nařízení neb jednací řád oktroy
ovaly proti nám. Že by se dnes okroyovala
ústava ve prospěch náš a českého státního

ráva, tomu dnes ani největší optimisté nevěří.
rpké zkušenosti poslance poučily, že jsou veli
ce uskrovnili a budem bohužel spokojeni, když
se nebade rozhodovati proti nám.

Nejskromnějšími jsou dnes fakticky naši
vůdci. Roku 1889 a 1891 i 1895 vytáhli do
boje, aby vyhodili do povětší cislajtanskou
ústavu a uskutečnili české státní právo a teď
se v pamětním spise opírají o ústavu! Je to
strašný krok na zpátek. Radikální oposiční
řeči poslanců za dnešních dnů nikoho prozíra
vého nezmatou. Poslanci vědí, že se octli na
falešné půdě a že musí před lidem mluviti proti
tomu, co dříveschvalovalia ujednalí. Cítí to zej
ména dr. Eogel a vůdčí poslanci, kteří se vy
hýbají politice táborové a kteří neprovozovali
také politiku tamtamu a tureckého bubnu.
Orgán dra Stránského vytýká dp. dr. Stojanovi,
že on jediný prý ueprovozoval obstrakci ve
schůzi před rozejítím se říšské rady. „Lidové
Noviny“ nemluví schválně pravdu, neboť na
frkačku, varbánky, činelly atd. nehráli ani
vůdcí dr. Engel, Kramář, Herold, Kaizl a Žáček
a zapomněly „L N.“ udati, zda-li obstrakčník
p. dr. Stránský hrál na basu ueb bombardon.
Páni vůdci dobře vědí, že politika tareckého
bubnu, pokliček a restauračních hrnců a polí
nek se povedla jednou, ale že by se mohla po
druhé po čertech zhatit. A proto dnes p.dr.
Stránský i jiní vyjednávají opět v Brně s ha
ronem Chlumeckým a ústaváky moravskými 0
smír. Předseda ministerstva dr. Kórber navázal
rovněž styky s předáky mladočeského klubu
a v minulých dnech s nimi konferoval. Jedná
se hlavně o to, pod jakými podmínkami byla

U říšská rada schopna pracovati. Ministrčrber i Rezek netajili se vůdcům mladoče
ským, že je to přáním korany. Přes všecko
hýčkání Němců neradi prý by v rozbodujících
kruzích viděli vládu levice, neboťznají protira
kouské smýšlení a velzrádné choutky té frakce
německé, která dnes německé vůdce koman
duje a která by i vládě ústavácké dovedla ur
čovati směr. Baronovi Chlumeckému se ve vy
sokých kruzích již zazlívá, že se bratřičkuje se
Schůnererem a Wolfem i 8 velkoněmeckým
hnutím v říši bázně Boží a dobrých mravů.
V rozhodujících kruzích jsou dosud mocné
proudy, které nemají pražádné chuti hnáti ra
kouskou loď do pruských vod. Tyto proudy
nám poměrně přátelské byly v polední době
posíleny.

Česká šlechta nabyla ve Vídni opět vlivu.
Zda-li s tím souvisí zpráva, že arcikníže Fran
tišek Ferdinand z Este bude sídliti po jistý
čas v roce v královském hradě na Hradčanech,
o tom se šířiti dnes nebudeme.

Ve vážných polit. kruzích se radí poslan
cům k umírněnosti, aby se učinili tak intriky
Němců na delší čas nemožnými. Dr. Stránský,
který hnal nejvíce poselstvo české do obstruk
ce a bušil nejvíce do pravice, pojednou obrá
til a místo na obstrukční basu hraje pojednou
na šalamaj smíra s pravicí. Dr. Žáček, který
se pro obstrakci nikdy nerozehříval, podporu
je rovněž snaby po obnovení pravice a alpští
Němci i Poláci prý na to vlastně jen čekají.

Z českých poslanců vůči smýšlení lidu
v Čechách nemluvil dosud nikdo tak otevřeně,

ale čelní Aprn si přejí obnovení praviceneboť myslí, že tím by se dal lečičácký vliv nej
spíše odstraniti. Z poslaneckých řad tedy ra
dikálních činů neočekáváme; naopak tam
ovládnou diplomaté.

Co však žádáme jest aby rozhodným vjednání zůstal český lid.Ten musí důrazně a
vytrvale volati po právu, po odstranění křivd;
nesmí však volati po právu pouze na táborech
a ve schůzích, nesmí ulevovati uraženým ci
tům pouze ve veřejnosti, ale musí především
česky pootivě u přímo jednati. Jentím
si ziskáme respekt u Němců i u kruhů rozho
dojících. Po lidu netřeba žádati diplomatické
opatrnosti, naopak větší rozhodnost je žádoucí,
neboť i v tak zvaných ryze českých městech
a obcích jsme příliš málo českými a u nás se

smí dle líbosti roztahovati každý Němec a
rajzák, který vůči našemu českému citu a ja
zyku z praviďla nezná žádných ohledů. Bode-li
ráznějším český lid skutky, neztrpí li žádné
křivdy a cizácké roztahování, bude-li v domá
bání se našich právevorným, pak bude přiro
zeně větším i vliv poslanců.

Politický přehled,
Stálý vyrovnací výbor moravského

směmm zahájil opět své porady. Jednati bude
především o kuriatoím zákonu a školní záležitosti,
Dne 12. července bude schůze plného výboru;
zatím propracuje návrhy užší výbor.

V Ktalif dohodli se předseda nového mi
nisterstva Sarraco s předsedou sněmovny Vil
lou o změně jednacího řádu. Předseda může dáti
poslancům neslušné neb výstředně se chovajícím
důtku a může je třeba i pomocí vojska ze »ně
movny na více schůzí vyloučit. Ustanovení proti
obstrukci, klerá stanovil bývalý ministrpresident
generál Pellieux však Sarraco vyloučil. Viděti
z toho, že se obstrukce bojí.

Na bojišti jihoafrickém utrpělapatrně
12 brigáda (z divise Kelly Kennyho) pod genera=
lem Clementsem porážku. Buři vyskytují se náhle
brzy zde, brzy onde. Cizí vojenští příručí opustili
již bojiště, protože velká válka je skončena a drobná
může trvati mnoho měsíců, ba i leta. Právě křídlo
Robertsovo je ohroženo, Buller pořad ještě k Ro
bertsovi nepronikl,

Státní převrat a revoluce v Čímě
Dobře jsme tušili, že vel'tel spojených civilisova
ných vojsk udmirál Seymour se do Pekingu ani
nedostal. Jel tam sice s vojskem ve třech vlacích,
ale pouze s prvním dostal se až 3o km. před Pe
king. Dále proniknouti nemohl, neboť Číňaňé
strhali mosty a koleje. Vojsko Seymourovo musilo
vůči přesile zběsilých Číňanů prchsti opét do vlaku
a ujízděti zpět k Tjencinu. Leč i zpáteční cestu
mu revolucionáři zabránili, zničivše mosty a ko
leje. Jen největšímu úsilí Rusů a Japanců se po
dařilo decimované vojsko Seymourovo zachrániti a
do Tjenciena dostati. V Pekingu řádí zatím luza.
Německý výslanec šl. Ketteler zavražděn, americké,
hollandské a italské a prý též rakouské vyslanecké
budovy jsou vypleněny, Evropští vyslanci a kupci
i missionaři se uchýlili do opevněné budovy an
glického vyslanectví. Bůh ví ale, zda ješté někdo
z nich žije. Boxeři a povstali čínští vojáci vraždí
Evropany na pořád, čínský císař Kvang-si a
císařovna-vladařka jsou na útěku, princ Tuan
uchvátil trůn a celá skoro Čína přidala se k po
vstalcům. Tito pobořili na mnoha místech též trať
2 přístavu Port Arturu do posvátného mandžu
ského města Mukdenu vedoucí. Rusům se má
patrně zneinožnit pochod k Tjencinu a Pekingu.
Německo poslalo do Číny loďstvo i vojsko a bude
tam míti 15 válečných lodí a sbor 12.000 mužů.
Císař Vilém louče se s vojáky do Číny jedoucími,
pravil: »Německý prapor je uražen, německá říše
potupena. To vyžaduje exemplární potrestání a
pomstu«. Napomínal vojáky, aby svorně se spoje
jenými vojsky bili se s Číňany a neustali, dokud
evropské prapory nebudou vláti nad čínským v
Pekingu; dále přiznal, že všichni vyslanci dali se
Číňany oklamati a že jediné katolický biskup
Anzer je správné posuzoval a evropské státy
zavčas před Číňany varoval.

Vojenská kriseo ve Franell se při
ostřuje. Jeneral Jamont, žádal za propuštění
z úřadu generálního inspektora armády. Ministr
války, general André, kreatura to předsedy mi
nisterstva Waldecka-Rousseaua chce ho nahraditi
generálem Brugérem a náčelníka generálního štábu
Delannea, který se zastal propuštěných důstojníků
a kázal jim ve službě setrvat, chce prý nahraditi
generálem Pendezecem. Uvážíme-li, že Francie
bude musit asi válčit s Čínou po boku Anglie a
Německa, tu její vojenská rozháranost sotva mi
nisterstvu Dreyfussovců poslouží. Francouzský a
anglický vyslanec v Číně prý byli též zavraždéní
a možná že též ostatní vyslanci, jejich ženy a dítky.

Dvojctihodnýmu pánu ranskýmu
Šádkoi.

V Holetíně ten outerek po chlaumeckýpouti,

p R pv ni chodí vo Navštívení panenky Marie.. . 1 o

Vodpustěj, že sem zaseje tak vopovášlivej
a že jim posílám tohle psaníčko. Chtěl sem jim
psát bued jak vod nás vodjel pan biskup. Ale měl
sem vod tej doby, co sem jim naposled psal, ve
flaštičce místo ingoustu kašičku a pero roskřípaný.
A stará porád do mně, abych těch Špásů s nima

že se na ně hrabu. Tenkrát sem jí vodsek, že
má na tyble věci dlouhý vlasy, a že se moje psa
níčko i pánům v Hlinským líbilo. Ale nevěřej, jak
mně vyplatila. Povídala: Dvojctihodný paničky
maj taky dlouhý vlasy, a sáms jednou přines
z města, že jednomu pánoi psnička pomabá hle
dat v bibli ty — jak pak se tomu říká — už
vím, ty teksty na nás, když študýruje na kázaní.

Panečku, to sem stich. A bylo to dobře. Voni se
zatím přitrefily všelijaký hezký špásy. Nevím,
Jestli vo tom slyšeli.

Všude prej tady vokolo dvojctihodný páni

moc zapovídali, aby žádnej ovanjelík nedělal nňákou sláva našemu panu biskupoi. Snad to líběj
vědět, že nechtěli kdesi evaujelíci katolíkům poučit
ani kobylu ani sedlo.

A ženský helvetský povídaly, že by to byl
moc velkej řích. A jeden z naší strany, co bejval
dřív u nich, povídal — vědí von se zná v plsmě,
— že ráčej velice dobře umět pást ty svý be
ránky. le dyž jel pan biskup z Proseče do Ka
menice — bylo to akorát v svatoduění pondělek
— pás tam před Rychnovem jeden strejc dvě
krávy a kozu. K panu biskupoi se vobrátil zády,
aby neměl řích, a škubal kravama i kozou, aby
byly ke kočáru vobráceny tím, co von. Ale milá
koza se mu vyškubla a přidala se k tém, co jeli
před kočárem na koních. Stroje křičel: Koza, koza
— a vona nic. Koza, koza — a vona furt pryč,
jako kobyla. A kdyby nebyli dvojetihodnej pán,
pověděl bychim, jak nepěkně tej koze po třetí
fek. Ale vova sas nic a tak dorajtovala s koby
lama až doasi. Tam ji potom chytili. Byl z tobo
moc velkej špás, má li prej ta koza taky řích. A
ten, co bejval dřív u nich, povídal, že páni kosy
nepasou a tím že to je.

Jak sem se tohle dověděl, povídal sem:
Stará, udělej mi z tý kašičky ingoust; von tohle
rannskej pán oeví.

Ale-di rač vokopávat brambory a nech pána
bejt; psaní se nenajíš, povídala na to moje stará.

A tak sem šel na brambory.
Ale tule ta neděli, co na ni U nás připadá

panenky Marie navštívení, eště bylo šero, poví
dám: Tak já du na Chlumeček, a bác dveřma a
sem pryč, aby ty dlouhý vlasy na mne nešly s ňá
kejma „tekstama“. A nevěřej, jak sem byl rád.
Nákej -- zdál se mi povědomej, ale bojím se to
prozradit, aby neměl u nich zle — začal tam číst
z těch jejich listů, jak se líběj hněvat na ty pány
z Hlinskýbo, že uvítali pana biskupa, a na ten
nápis na bráně, a že to Pánu Ježíši takle ne
dělali, Já jakoby nic, ale dyž to chvilka trvalo,
povídám: A to tam v těch listech není, jak 86
jednou vProseči ženil dvojctihodnej pán? Když si
vez novou paničku domů, jeli jim v kočárech až
na nádraží do Skutče naproti; v Proseči byla
taky na rinka brána postavena, a 8 velkou slá
vou jeli pán a paní s kytkama v roce přes celý
riak, A jeden chlapec — inu rač 8e přizoám, ka
tolík — vyhazoval čepici do vejšky a křičel:
Sláva! Štyrotihodný jedou. Byl prej pro to potom
ve škole vyslejchanej. Dvojctihodný pane, 8ou tak
dobrej, nehněvaj se na moě, že sem tak prosto
řekej — tohle Pánu Ježíši taky nedělali, protože
— bojím ge to říct — no však voni vědí, no —
že jako dyž Pánu Ježíši dělali slávu tenkrát v Je
rusalémě, že jel sám.

Viděj! A tohle nedaj' do těch svejch listů.
To není vod nich kór nic hezký. — Povídaj taky
v těch listech, že na Ravý hráli muzikanti ntíkej
Káčo, utíkej, dyž se zvonilo. Viděj, já tam taky
byl a nic vo tom nevím. A tak jináč nemyslím, než
že byly někde skovanej a všecko si pro ty svý
listy do merku brali. Ale ať by byli muzikanti
ňákou veselou písničku spustili, co jim je do toho?

Pamatuju eště ze školy, že David král, dyž
nesli archu, radostí až poskakoval, tak veselá
byla ta muzika. A jeho žena se mu potom doma
smála.

A velebnej pán uám vyložil, že se David
přece víc libil Pánu Bohu, než ta jebo žena. A
tak nevím, jak voni jednou dopadnou před Pánem
Bobem, že ge na tu naši sprostnou radost tolik
hněvaj a z nás si posměch tropěj. Může bejt, že
ta naše sprostná a — třebas nedost patřičná mu
zika k uvítání pana biskupa — Pána Boha ani
tolik nebněvá, jako ta muzika, co ji voni porád
dělaj s těma svejma listama.

Ale kam sem zaběb', skoro bych se byl pu
stil do kázaní vo pejše. Sem na Chlumečku a
MHtámporád vokolo nich v Raný. Dovolej. abych
to dopověděl, jak to bylo na tom Chlamečku.

A tak dyš ten jeden mně povědomej to
z těch jejich listů přečet, vytáh tam jeden Obno
vu a začal jim moc činit. Povídal: Tak von tak
ble?! Table si dá do Obnovy opravu, že napo
mínal evaujelíky, aby proti uvítání pana biskapa
pic nedělali, a v Hlasech ze Siona ei dělá ze
všeho toho posměcha tupí našeho pana biskupall
To je „farisejetví“. — „Inu — řek' na to ten
povědomej — to nám řek' — to je pravda —
ale co dál povídal, — inu, vono je lepší mlčet.
Při tom ten povědomej kouk' na mne a přestal.
— Ale já měl dost.

Vědí, oo sem si pomyslel?
Že tak na voko napomínali, aby s toho De

byla vejřevně pro jejich stranu vostuda, ale vu
statné rejpaj a posměchy si dělaj, až Bůh brání.
A proto to není vod nich nic bezký, dyž se vo
povážej v Obnově dělat takovýho nevinnýho. Oo

p si myslej', še sme tak hlonpí, jako voni chtějejt chytrej ?
Už mně bolí ruka, a péro už nechce spou

štět, ve faštice už nic není, ale že proti katolí
kům naváděj, to je jistá věc. Dyž sme Šli s panem
biskupem do Raný, stáli tam na zahradě níž a
vejš ženský. Troubit na nás, to jo —ale pozdra



vit oje. A stal se z toho pěknej špás. Pan biskup
si tobo vším a povídal našim ženskejm, co šly

vedle kočáru, vo těch tam v tej zabradě: To Ďškoda, takový mladý děvčata a tolik škareděj. To
jim to neslaéí. — A dyž vodpoledne pan biskup
jel z Ravý k nám, šly vedle kočáru ňáký holky.
A ten velebnej pán — nevím jak se mu říků —
co panu biskupoi v kostele v knize vokazoje a
všecko rychtuje — věude ženský říkaj, že je ta
kovej hezkej — tak ten velebnej pán promluvil
na ty holky vedle kočáru, a jedna mu něco vod
pověděla, ale ta druhá dostala zlosf, že na něj
mlaví, a povídala ji: Drž hubu. — Tak viděj —
jak ten lid je zlej. oni napomínaj, až z nich teče
a ten jejich lid takble dělá.

Sou voni štveráček! Dělaj, jakoby nebyli

proti uvítání pans biskupa, ale dovolej, jesli pak
neprášej?

Dyž sem byl malej a zapíral sem, tu mi
má maminka šábla prstem na nos, že prej to tak

sná, a to sem Se bned přiznal, abych neměl
nba věčí. Dybych já jim teď tak moh' šáhnout

na jejich dvojctihodnej nosejček, mně se zdá, že
by mi to ukázal, že je to přece jen mrzelo, že
s těma svejma listama tak málo pořídili. Co se
nám pana biskupa našpínili, že by vod něj pes
ani kousek chleba nevzal, a tu máš, voni ho na
jednou v Hlinským a všude uvítaj a na bránu
daj nápis, že je z nás a že bo mají rádi. Tak
viděj, darmo Bi pořád dělaj říchy. —

A tak sem rád, že Bem ua ten Chlumeček
avej ženě utek, doma za pecí bych 8e nic nedo
věděl. A vona sama povídala: Dyž je to takhle,
to mu jeu piš, já ti tu kašičku rozdělám.

A tak sou s Pánem Bohem!
Na něco sem zapomněl. Sou tak dobrej,

řeknou avratouskýmu pánoj, aby se pro toho kro
kodýle na mně nebněval. Von prej to dostal v Ob
nově černý na bílým, a mrzelo ho to. Ale proč
tak práší, viděj? ©

Drobné zprávy,
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou:

p. Josef Betlach, b. notář, děkan, farář Stěžerský za
děkana do Jilemnice, p. Joa. Kůhnel, farář v Rokyte
níku, za faráře do Kocléřova, p. Alex. Š.anci, kaplan
za administratora v České Třebové, p. Frant. Kbun,
kaplan Solnický, za kaplana do Borobrádku, p. Karel
Kučera, za kaplana v Soloivi. Upráznila se fara
ve Stěžerách, patron. brab, Jana Harracha od 2. čer
vence, fara v Rokytníko, patron, Jos. Etricha též od
2. července.

Sňatku arciknížete Františka Fer
dimanda z Este požehnalzákupskýstařičkýpan
děkan Hitiecb za přítomnosti nevlastní matky a sester
pana arciknížete, Jeho choťbraběnka Chotková byla po
výšena za kněžnu z Hohenberga s titulem „knížecí
Milost“. Starostové četných měst v čele se atarostou
královské matičky Praby zaslali panu arciknížeti nej
uctivější blehopřání; rovněš čeští šlecbtici a vynikající
státní boduostáři. Jeho Veličenstvo císař, páni arci
knížata a cizí koížata rovněž gratolovali. Její kofžecí
Milosti poslali nejsrdečnější blahopřání české ženy a
divky. Sňatek budoucího našeho císaře a krále s českou
šlechtičnou vzbudil ve všech zemích českých radostný
ohlas a všeobecně je přání, aby česká kučžna eblížila
dynastii s českým národem a aby badoucí náš král
sídlil stále na královských Hradčanech. Pan arcikníže
zřekl se pro své potomky práva posloupnosti a aznal
sňatek svůj za morganatický,

© J. M. pražském knížeti arcibi
skupoví roznesla se v úterý podvečerlelegrafická

práve že náhle zemřelv lázních emžských následkemchrlení krve. Bohu díky, zpráva tato je mylná a zdra
votní stav Jeho Milosti se zlepšil.

Kněží Jubilanti. Dne 25. července1860
vysvěceno bylo v Hradci Králové Jeho Excil. p. bi
skapem Karlem Hanlem 33 kleriků a 2 klerici že
livětí. Ze všech těchto 34 vysvěcenců dočkali se pa
mátného padesátého dne své ordinace jen 3; a Sice;
veled. p. Václav Dejl, farář drahobudický, def
cient v Cepech, diecése budějovické, veled. p. Josef
Hulata farář ve Všestarech,a veled. p. Václav
Vaněk, farář v Záboři, č. děkan, a bis. vikář obvo
du kutnohorského. Všickni tři se těší z dobrého zdraví,
aposud dosti svěží síle.

Komec školního roku připadnena zá
kladě vys. vynesení ministerstva na den 14, Července,
tedy o den dříve než jindy.

Na e. k. gymnasiu zdejším budezápis
do I. třídy dne 14. července 1900 od 9—10 bodin
a dne 16. července 1900 od 8—9 bodin; přijímací
zkoušky písemnoí jsou bned po zápise. Každý žák
přines s sobou k zápisu křestní (rodný) list a frek=
ventační vysvědlení.

Dary na Adalbertisum. Vidp.JanBla
šek, děkan v Kostelci u Chrasti 200 zl., vdp. Ignát
Horký, děkan 7 kr., Anomymas 38 sl,. Zaplať
Pán

. Pana c. k. professora Emanuela
vakého stihla bolestná rána úmrtím jediného

v pana /Jana Miřiovského, posluchače práv
ne c. k. české universitě Pražská , Zvěčnělýpodlebl
sboubné chorobéplicní y pondělí dne 2. července v
etáří teprve an Jeník Miřiovský byl
student povaby milé a tiché, obíral se rád literaturou,
spolkovým životem a zvláště čiouým byl při pořádání

"akademických zábav a divadelních ber, V amění be

reckém byl ma vzorem vynikající člen Národního di
vadila, pan Jiří Bittner, Zvěčuělý ve připravoval na
drahou státní skouška, leč neúprosné smrť vyrvala
Jej v květu mládí z tohoto alzavého údolí. Tělesné
pozdetatky svěčnělého byly ve středu v domě smutku
v Komesskébo třídě o půl 4. bodiné vykropeny a us
břbitové Pouchovském k věčuému odpočinku uloženy.
Budiž mu země lebká! Smrť nadějného akademika,
v studentských a městských kruzích bradeckých vše
obecně oblíbeného, vzbudila v městě našem nejživější
projevy soastrasti tělce postiženému otci. Pobřbu se
súčastnili jmenovitě abory profeasorské a přečetné dámy.
Páni kandidáti učitelství a blaťácké kvarteto sapělí
při pobřbu krásné písně. Kondakt vedl dp. prof, Ve
verka.

Pohřeb. PanFrantišek Kutban,otec p.
inspektora severozápadní dráhy, zemřel v úterý vstáří
90 let. Pochován byl zvláště za bojoého účastenství
úřednictva vo čtvrtek.

Z průmyslového musea. Po nebožtíku
Guaněního řiditelství br. Dušánkovi dostalo se prů
myslovému musea dvou olejových obrazů, provedených
ve způsobu školy holandské; jakož i dvou olejových
starých obrazů školy bolandské (stará pzáce anglická,
Bokoloik ve škotekém kroji).

Status učitelstva podle stáří. Vju
bilejoí schůzi, konané dne 16. června t. r. na pa
mátku S0letébo trvání Budče Chrudimské, sdělil se
za velké radosti a přítomnými p. prof. Petr Vepřek,
c. k. okresní škol. inspektor, že dá vejtisknouti ta
bulku veškeréhn učitelstva v okrese podle slažebních
let a dodá ji členům okresních i místních školních
rad e přáním, aby se členové podle ní při obsazování
míst řídili. Podobuě je jiš dávno v Praze zavodeno.

Strašná bouře strbla se vad Hradeckem
v úterý večer. Blesky se křížily, načež nastala drabá
bouře od severu k východ.. Třetí bouře nastala ve
středo časně ráno. Blesky se křižily, stromy kácely
a vyvrácely; byla to vůbec strašná podívaná viděti
staleté kmeny lámatí se jako tříštky. Stromořadí: lípy,
kaštany, staré jasany atd. jsou jako tříštky zpřerá
ženy. Řeka Ups a Metuje byly silně rozvodněny.

Plovárny odmeseny. Následkemúterních
bouří s lijáků zdvibly se plovárny v Jaroměři a v Jo
sefově, které byly proudem vod odplaveny a musely
býti kus po kose zachycovány.

V Nevém Hradel Králové »působil
středeční časný liják pravou panlku. Proudy deště
chrlily se s nebes a lid nevěděl kudy kam.

Národní slavmost v měšťanskýchsadech
na Střelnici uspořádá na oslava 20ti letého trvání
Ústřední Matice školské v neděli dne 8. července
místní matičné odbory. Laskavě spoluúčinkují vlaste
necké spolky Královéhradecké a mnozí obětaví jedno
tlivci místní. Z pestrého programu slavnosti uvádíme:
koncert úplné kapely Divišovy, řízené p. kapelníkem,
zpěv sborový. solové výstapy a přednášky, kuplety,
„Lilipat“nské“ divadlo, poštu koulení o ceny, ohňostroj,
balony atd. Naše spanilomyelné dámy obstarají buffet,
v němž bude možno ža levný peníz obdržeti chutně
upravené pokrmy a výborné nápoje všeho drahu.
V sále bude se tančititi po celou doba slavnosti.
Slavnost zahájí Sokolský průvod s badbou po 2 hod.
odpol. Začátek slavnosti v sadech o 3 hodině. Vstupné
za osoba 40 h, rodina 1 K, pp. stodající a cís. a k.
vojsko 30 bh.Bude-li pršet tento den, přeloží se elav
nost tato do tělocvičny Sokola Královéhradeckeho.

Za kandidáta poslanectví na Ry
ehmovsku přijat byl zámečník pan Kratochvíl ze
Žižkova. V otázce živnostenské a hospodářské ponechá
si volnosť; jinak bude členem mladočeského poslanec
kóho klabu. :

Povodně a krupobití řádilyvokolíVelké
py, Trutnově, Vrchlabí, Jilemnice, a Staré Paky.
rody na polích a ovoce zničeno. U Kladna hrozně

potlouklo. V úterý a ve středa večer řádila bouřestrašně
nad Brnem, ba v celé Moravě.

Výstava ženských račních prací
šákyň školy obecné, pokračovací a mateřské uspořádá
se dne 8. a 9. července t. r. v budově školní (obecné
úlvčí školy) v místnostech přízemích.

Z ústavu pro hlachoněmé. Pozváníku
veřejné výroční zkouáce chovancův ústava pro hla
choněmé (Radolfina) v Hradci Králové dne 12. čer
vence t. r. Začátek o půl deváté hodině dopolední.

Abíturienti Kralovéhradeckého gy
mnasle z r. 1990 sejdou so počátkemsrpna
v Hradci Králové k přátelské schůzce; vyzývají se
tudíž opětné všichni, by adresy své zdělili kollegům:
JUDr. Bohuši Tolmanovi, aaskultantu neb Ed. Tro
níčkovi, pošt. officiala v Hradci Králové, kteří jim
bližší písemné zdělí.

Z Kaňka. Při včerejší,z úterka na středu
v krajině Kolínské a Podvysocké se rozpoutavší bouři,
udeřil blesk v Červ. Pečkách a Nebovidech. V Pečkách
zapálil stavení p. Jana Harta, v Nebovidech pak
obytní stavení tamní fary, ješ až na zdi zbylé úplně
zničeno. Veledůstojný pan děkan A. Dvořák, nebyv
na svršky pojištěn, utrpěl veliké škody, ježto shořely
též všecky zásoby píce, obilí atd. Vp. kaplana Pru
dičovi shořely šaty, prádlo, kožich a četné jiné věci.
Před 5 lety v den sv. Prokopa rakon zločince, dosud
nevypátraného vypálena byla stavení hospodářskáa nyní
pohroma tato. Radosti venkovského kněze. Taktéž v
obci sv. Kateřině u Záboře blesk zapálil. Na Kutno
horsku úroda jaše pěknou slibuje naději — řepy však
ztrácejí se na mnohých místech z polích. V okolí Ko
lína, Kutné Hory a Labské Týnice bylo více požárů
následkem řádění blesku.

V Aneaských slatinných lázních v
Bělohradě v Čechách obnášel počet hostí užíva
jících koupelí slatinných až do 3. července 1900 (ne
číteje v to hosty na letním sídle a passanty) 323.

Pan Otakar Pirchan, c. k. komisařu
bejtmanství v Hradci Králové jmenován byl c. k. vrch
ním komisařem v VIII. hodnostní třídě.

Průmyslové museum. Dne 14.t. m.po
řádá se výstava malíského kursu dam. Po Čas výstavy
otevřeny badou sbírky masejní a výstavní síň průmy
slové školy.

Veřejné koupadlo. Veřejnéobecníkou
padlo, zřízené na pravém břebu Orlice, jest přístapno
každý den, vyjma středu « svátky, réno od 8—10
hod., odpoledne oi 2—4 badin pro ženské pohlaví.
Ostatní čas volný je pro koupání mažů. Po celou
dobu denví zaveden jest dozor bezpečnostní.

„Oliva“spolek absolventů obchod.akademie v HiradciKrálové odbýval 30.

června t. r. výroční valnou hromada, v níš po schválení obvyklých zpráv a vyřízení volných návchů zvo
leni předsedou opětně p. Jiří Tolman, prokarista, do
výbora pp. Koutník inspektor, Stejskal abiturient,
Vocásek professor, Fer bank. úředník, Balíček spořit.
úředník a Jirman účetní. Nábradníky pp. Peukert,
Petrof a Nevole. Revisory pp. pokl. Novotný a pokl.
Šolc. Pozdravné telegramy došly od slov. obchod.
epolku ve Vídní a dražatva k zbudování českého do
mu ve Vídni.

Družstvo rolnického skladiště pro
okres Hradec Králové a Nechanice
ustavilo se již definitivně a zvolení fankcionáři uvazujíce
horlivě o další zařízovací práce V ustavující valné
hromadě, jež odbývána 17. a 24, června b. r. na Praž
ském Predměstí, jíž předeedal p. H. Srdínko starosta
ze Svob. Dvora, schválen po menších opravách návrh
stanov a provedeny volby. Výsledek voleb jest násle
dající: Do předsednictva zvolení: Za předsedu p.V.
Skvrna z Čístovsi, del. zem. rady; jeho náměstka P
A. Černý ze Stěžer, jednatelem p. V. Koutník z Lo
chenic. Za nábradníky představenstva: pp. Hojný Jos.
z Výravy, Horák Jan z Černilova, Koutník V. z Vlč
kovic. V dozorčí radě zasedají: pp. Bednáť Fr. okres.
starosta Nechanice-Suchá, Frydrych J. z Probluze,
Charbaský Jos. 7e Břízy, Loučný Joa. ml. zŘíbska,
Morávek Fr. ze Všestar, Mrdek V. z Černilova, Šrá
mek Jan z Piletic, Tobolka J. z Dohalic, VinařČen.
ze Sedlice, Voženílek Jos. mlynář z Předměřic n. L.
Za náhradníky dozorčí rady: Pan Havlík Jos. z Vel.
Skalice, p. Dolanský Frant. z Prarkačky, p. Vacek V.
z Plačic č. 20, p. Jos. Ryba z Třesovic, p. Jos. Sva
toň z Libčan. Aby činost utvořivšího ae družstva rol
nického skladiště korunována byla zdarem, a svépo
mocný tento podnik rolnictva přinesl očekávaných vý
hod a výsledku přejeme z plna srdce. Kéž každý rol
ník si koupí podle potřeby své podíly! Jen udraženě
rolnictvo se dodělá úspěchů.

Zápis žáků do c. k. realky v Hradet
Králové boná se před prázdninami dne 15. čer
vence od 9—10 hod. dop., dne 16. července od 5 do
9 hod. dopol. Žáci zapsaní dne 15. července badou
konati přijímací zkoušky dne 16. července od 8. hod.
ranní, žáci zapsaní dne 16. července dne téhož od 10.
hod. ranní. K zápisu dostaví se žáci v průvodu ro
dičů neb jich zástupců a přinesou s sebou křestní
(rodný) list a fregnentační vysvědčení. Řiditelství c.
k. realky v Hradci Králové dne 28. června 1900.
K. Brož, c. k. ředitel.

Změna ve Správě „Dědietví Malič
kych“. Ve Správě „Dědictví Maličkých“ staly se
během tohoto roku zaučnější osobní změny. Veleza
sloužilý zakladatel tohoto ústava, vys. důst. p. arci
jáhen prelát Šrůtek nemoha pro pokročilé stáří své
pěsti více práce s řízením „Dědictví Maličkých“ spo
jené vzdal se v únorové achůzi Správy úřadu redak
tora „Dědictví Maličkých“. V téže schůzi vzdal se
rovněž pro požehnaný věk svůj ředitelství a členství
Správy vysoce důst. p. prelát kanovník Fiala a zvo
len byl novým ředitelem a předsedou Správy Dědictví
Maličkých nejdůst. p. prelát Megr. Dr. AL Frýdek,
generální vikář a kapitolní děkan, a co nový člen do
správy povolán byl Dr. Ferdinand Beneš, professor
theologie, jemuž spolu přidělen úřad redaktora „Dě
dictví Maličkých“ a vice oddělení jak českého tak i
německého. Když pak později opětně dva členové Sprá
vy a sice vys. důst. p. prelát kanovník Hampl a
vys. důst. p. professor Dr. Vincenc Rath svých čest
ných míst se vzdali, zvoleni na místě odstouplých
vys důst. p. kanovník Ant. Pogerth a vys. důst. p.
sekretář bisk. konsist. Frant. Kerner, jenž, když byl
vys. důst. p. prelát Šrůtek v schůzi červnové účty
předložil, pokladnu převzal a jako pokladník „Dědic
tví Maličkých“ úřad svůj nastoupil. O zásluhách jichž
sobě zakladatel o „Dědictví Maličkých“ získal, netře
ba šíře se rozepisovati. Svědčí o nich ty tisíce a ti
síců knížek jež po vlastech našich tak jeou rozšířeny.
Ovšem že mnoho tu působila součinnost důst. dacho
venstva, kteréž v borlivosti veškerého uznání hodné
šíř.lo známost „Dědictví“ ve všech vrstvách obyvatel
stva. A tato součinnost důvěřuje též nová Správa,
jež doufá pevně, že jako novými silami počne 8e pra
covati v „Dědictví“ tak i důstojné dachovenatvo 8 no
vou horlivostí podporovati bude snahy Správy Dědic
tví Maličkých. Nejdůst. pan protektor Jeho Biskupská
Milost Eduard Jan Nep. potvrdiv částečnou změnu
stanov ndělil spolu nové Správě ku další činnosti
vrchnopastýřské požehnání, aby s pomocí Boží dále
působilo ke zdara církve a vlasti. Správa „Dědictví
Maličkých“ sestává nyní z následujících členů: Nej
důst. p. prelát Msgr. Dr. Al. Frýdek, generální vikář
a kapitolní děkan, předseda, vysoce důstojný p. pre
lát arcijáhen Megr. Josef Šrůtek, vys. důst. páaka
novník Ant. Pogerth, vys. důst. p. rada bisk. onsist.
Frant. Kerner, pokladník, vld. p. Bohumil Kubát, ar
chivář a registrator bisk. konsist. a Dr. Ferd. Beneš,
professor theologie, redaktor.

rovská lípa v Nekoři. Vsobotadne
23. defýnapadla za oběť řádícímu vichra obrovská

pa na návsiobce Nekořu o K objetípně
bylo potřebí 8 dospělých lidí. Io těleso větrem na 3
díly rozpoltěné poskytovalo dojem jako by tu ležely
porášeny 8 inobotné stromy. Stáří její odhadují místní
obyvatelé na 40"—500. lat. Dříví zní uděláno 31 W.



Kašdý v neděli ráno jde do kostela, hleděl smutně
Da pád stařičké matky, sivitelky tisíců včeliček.Krásný
typ Nekoře zmísel.

Vzdušná Jeď hraběte Zeppelina,
0 jejíš slepšení pracoval tentopo 80 let, se osvědčila
ve Friedrichsrube na Bodamském jezeře. Loď se může
říditi kterýmkoli směrem. Vzduchoplavectví nabude tím
nesmírné ceny zvláště v příštích válkách. K dopravě
osob bude dosud příliš drahé a těžkopádné.

Vyhláška. Na základě ustanovení $217.
zákona ze dne 2Ď. října 1896. čís. ř. z. 220, sdé
lény jsou výtahy z platebních rozkazů, vydaných na
osobní daň příjmovou pro rok 1900, a budou v ka
celáři c. k. berníbo referenta v Hradci Králové vy
loženy. O tom se věděti dává s připomenutím, že
mohou poplatníci osobní daně příjmové do výtahů
těch v době od 2. až včetně do 15. července 1900
v úředních hodinách nablédnonti.

Jednota sv. Methoděje ve Vídmi
obrala si za úkol starati se o české bohoslašby a o
nábožensko mravní vzdělání Čechů vídeňských. Šle
chetný úkol svůj může jednots zdárně řešiti pousže
tehdy, když se jí dostane vydatné podpory. V neděli,
dne 5. července bude we konati v kostelích diecése
Královéhredecké obvyklá sbírka pro tuto jednotu. Kdo
tedy můžeš, hleď štědře přispěti k účelu tak dobrému!

Zvěsti z východních Čech
Z Kuksu. Usnesení vikariátní konference.)

Dnchovenstva vikariátu Jaroměřského usneslo se dne
4. července t. r. jednomyslně, podati Nejdůstojnějšímu
bisk. Ordinariatu prosbu, aby na žádost praeterova
ného p. faráře Rosického na Žírce o fara patronátu
náboženské matice zasloužený ohled vzat byl.

Školní rok ve škole hospedyňské
ve Stěžerách ukončen bade v -neděli dne 16.
července. Dopoledne po ranních službách božích bude
veřejná zkouška z některých předmětů, spojena s vý
stavou písemných a ručních prací chovanek a ukázek
z výroby mlékařské a konservovaného ovoce. Odpo
ledne pořádají vystupující chovanky zábavu na ro
zloučenou na dvoře zámeckém ve Stěžerách. S boha

kbr a pestrým programem. Čistý výnos ve prospěchškoly hospodyňské,
Obecní škola realní v Náchodě.

Zápis nových dáků do I. třídy obecní jubilejní realné
školy císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě
díti se bude v sobotu dne 14. a v neděli dne 16.
července t. r. Zapisovati ae bade v uvedené dny vědy
od 8—10 hod. dopoledne; hned po zápisu konati se
budou zkoušky písemné, přijímací od 10 do 12 hod.
a ústní od 2 bod. dopoledne. Každého dne po ústních
zkouškách bude o přijetí žáka definitivně rozhodnuto.
Říditelství obecní jubilelní realné školy císaře a krá
le Františka Josefa I.

Z Kfesetie. (Posvěceníkříže.)Dne24. červ
na t. r. byl slavně posvěcen nový kříž, postavený na
místě „Božích muk“ na rozcestí u silnice Křesetice
Kutná Hora. Ve 2. hod. vyšsl průvod z chrámu Páně
a to dítky školní s p. učiteli, sbor hasičský, spolek
živnostenský s praporem a veliké množství věřících.
U kříže zapěli p. učitelé dva zdařilé sbory. Po pro
mluvě, kterou měl místní farář Al. Novák, kříž po
svěcen a průvod vrátil se zase zpět do chrámu Páně,
kde celá slavnost zakončena požehnáním. Tak dostalo
se obci Křesetické opět jedné ozdoby. Také socha av.
Šebestiana zaslouží již nevyhnutelné opravy. Dá Bůb,
že přihlásí se brzo dobrodinci se svýsi příspěvky, by
ještě letos oprava stala se skutkem.

Z Roztok u Jilemnice. Podlouháleta
nedělaly nám dobrotu věžní hodiny. Ani dovední ho
dináři nevěděli si rady. Sotra uhodil nečas, zejmena
pradký vítr, zůstaly hodiny státi, a teprve po dlouhé
námaze bylo jim zase pomoženo. Konečně máme ho
diny v pořádku. Bratr dp. děkana roketnického Fr.
Votoček, mlynář v Roztokách, s mravenčí ptlí a evě
domiton obětavostí vložil se do díla nesnadného a
z pouhé ochoty a lásky ke chrámu Páně nezištně
nám hodiny opravil. A věru dílo chválí mistra avého.
Pan mlynář může býti hrdým nu svoji dovednost.
Každý, kdo dřívější hodiny znal, uznává nadání pana
Votočka a vyslovuje mu svoje uznání. Dachovní sprá
va pak si upřímně přeje, aby laskavost nezištného

Bp inoe chrámu Páně odměnil milostivědobrotivý

Z Pertoltice. Hospodářská beseda naše a
dražstvo hosp. ve Vlastějovicích velmi pilně koná po
vinnosti své ku probuzení rolníků v krajině středního
Posázaví. Vždyť dne 3, května t. r. konali echůzi v
Kounicích, při které o nemocech hovězího dobytka
promlavil p. B. Dichtl, c. k. okr. zvěrolékař v Ledči
velmi srozumitelně a zajímavě. Účast na schůzi byla
veliká, zvláště ze sousedních Hněvkovic. A opět dne
8. června t. r. pořádána týmiš spolky velká echůze
v Pertolticích a dne 4. června v Křenovicích. Při
obou schůzích, jichž na 150 rolníků se súčastnilo,
poučení dostalo se těmto od kočujícího učitele rady

zemědělské p. R. Porgharta z Prahy, který v pravděve více hodinném přednášení a v odpovídání dotazů
byl neunavným. Schůze obě vydařily se atkvěle. Mezi
iným projednán byl na nich návrh předsedy besedy
ertoltické, dp. V. Šafránka, týkající se podniknutí

společné vycházky dne 7. června t. r. na velkostatky
Zruč a Kácov, k němuž laskavé a ochotné svolení od
obou sprav velkostatků došlo. Ač za deště vyšlo se
ku Zruči, sáčastnilo se vycházky přes 30 pánů a dam.
Ve Zrači provedl a vysvětlení podal účastníkům ochot
ně pan správce velkostatku. Po dvouhodinné prohiíd

ce A onpena cesta romantickým údolím Posázavským ka Kácovu,kamž o 1. hod. se dorazilo. Zde se
vzácnou ochotou pánů úředníků provedení byli účast
níci po závodech průmyslových, v zámku i hospodář
ství, neopominuvše i pěkný kostel si prohlednoati. Po
posilnění krátkém vzdavše dík pánůmúředníkům,
nastoupili účastníci této první velezdařilé hospodář
ská vycházky plně uspokojení cestu spáteční napo

vozech laskavostí ctěné správy velkostatku připrave
ných. Kéž opět brsy beseda naše i dražstvo tímto
názorným poučováním v praktických a vsorně vodo
ných bospodářstvích a průmyslových závodech nový
požitek nám připraví!

Na c. k.gymnasiu daří se maturitní
skonéky ološné; někteřístadenti přímoskvěle ma
torovali. Maturitě se podroboje 20 abitarientů. Před
sedou zkušební komise je p. Seifert, ředitel c. k.
gymnasia v Litomyšli.

Změny professerské. MěstoHradecKrá
lové ztratí řadu znamenitých sil professorských, kteří
nemnoze také ve spolkovém givotě se působením svým
osvěděili. Z realky přeložen p. prof. Jos.Gregor ma
novoměstskourealku v Praze a p. prof.Konvalinka,
vynikající hudebník do Mladé Boleslavi, p. Jos. Pit
bardt do Rakovníka a p.Martin Martan na gym
nasium ve Strážnici. Ns hradeckon státní realku pře
ložen p. prof. Bedřich Knorre z Něm. Brodu a £ Pí
sku p. prof. Jindřich Schak. Pan prof. Antonín Ko
řínek přeloženz Cbradimi do Vys Mýta, Jan No
vák z Písku do Pelhřimova, Petr Šesták z Plzně
na gymn.v Jičíně, Josef Vinš = Č. Budějovic do

slavi, Jos. Oswald s Pardubic do N. Brodu Jos.
Šimák z Praby do N. Brodu a p. prof. Jan Roček
s Pelhřimova do Chradimi.

Pánům dopisovatelům a zpravodajům
„Obnovy“

Příštím číslem vsdám se odpovědného redaktorství
„Obnovy“. Všem pánům dopisovatelům,spravoda:
jům a přísnivcům „Obnovy“ vsdávám nejsrdečnější
díky a prosím je, aby „Obnovu“ sasíláním vše
obecně zajímavých správ i na dále podporovali.
Zájmy rolnické a šivnostnické vyšadují svláštní,
poctivé, negsištnéa oddané péče. Jménem potřeb a
trvalého prospěchu lidu, prosím o obětavé, nesištné
a vytrvalé hájení pravých potřeb jeho. Ne tem je
lidu upřímným přítelem, kdoš mu lichotí, nýbrá
ten, kdo připomíná mu jeho povinnosti k národu,
sousedům, obcí a zemí, kdož šádá po něm pravdu
a věcnou, nesišínou podporu veškerých snah ná
rodních. Instruktivní články osálešitostech obecních,
okresních, krajských a všeobecně prospěšných, účel
né články o samosprávě a úkolech márodohospo
dářských rosumné hájení hesla: „Seůj k svému,“
— musí českému lidu jen prospěli. Proto pryč
8 frásemi a planými theoriemi.| Skutečná práce
a výsledky aťplatí! František Štábl.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 80. června 1900. 1 hl.

přenice k 12-60—1860, šito k 10-60—11'60, ječmena
k 6*45—9-50, oves k 6-00—6-80, proso k 10:40—12*40,
vikve k 12-40—1460, hrachu k 18-50—17'60, jáhly k
18:40—0 00, krap 16:40 —20-80, bramborů k 4 40 —4 80,
jetelového semínka červeného k 00*00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00.(0—00:00, máku k 30:40
olejky k 0:00—0:00, lněného semene k 16:00—18:80,
100 kg. žitných otrab k 11:00, pšenié. otrab k 1000.
1 kg. másla k 2:00—2-36, 1 kg. sádla vepřového k
1-44—1'60, tvarohu k 0-30—0:86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek k 13— —'—, jedna kopa cibule k 16—
——, jedna kopa drobné zeleniny k 1'—

V Králové Dvoře n. L. dne 30. června 1900

pšenice 00:00 00'00, žito 11-60, 11:30, 00'00, ječmen 00:00
oves, 7-40 700, hrách 00.00 00-00, čočka 00-00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 0V-—, 00-— kranpy 00-— 00—
brambory 3:80 5-60, vejoe (kopa) 3:00 0-00, máslo 2:09,
3-92, tvaroh 28 h, maso hovězí k 128, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 136, maso skopové k 112, we
no k 8.00, sláma k 8-—, k oves 16:00.

(Zasláno.)

Panu dopisovateli chrudimského týden
niku „Hlasy“ do Borové u Poličky.

Pominuvše klidně a se zaslouženou nevšímavostí
málomocné výlevy Vaší náboženské nevrašivosti, oavěd
čené v několika předešlých dopisech, uveřejněných v
„Jitřence“ u „Hlasech“, uznáráme teprvé nyní po opě
tovaném nepřátelském útoku, za potřebné, abychom
ulespoň krátkou replikou se ohradili proti išivým
zprávám Vašeho hanopisa. Bude-li toho třeba, dovíte
se Vy i veřejnost více!

Celý Váš dopis v 25. č. Hlasů podobá se uher
skému salátu. Je to nesoavielá směsice různých zpráv,
kořevěných baď částečnou nebo úplnou lží a prosy=
cených žíravým octem jizlivosti a strannické předpo
jatosti proti všemu, co jen zdaleka zavání katolictvím.
Má ovšem ten Váš „duševní koropot“ také jakousi na
sládlon pachuť — totiž vlastní sebechvály — ale pa
matujte, milý pane, že podle starého přísloví takové
koření z vlastní lekářničky — nevoní!i!

Všecko jedovaté záští ové sršíte proti av. miseii,
ješ s3 u nás na jaře konala a o níž ani s daleka ne
máte pravého ponětí. Protož, abyste netrval v zavi
nóném klamu a vyvaroval se badoucně nespravedlivým
posudkům, jež zajisté charakternímu muši nejméně
sluší, nedejte se informovati od najatých špiclů, kteří
pro svou neryepělou soudnost o víře katolické a spolu
nepoctivou vůli nemohou Vám býti věrobodnými pra
meny nestranné a spravedlivé kritiky. Nevytrhojte zů
myslně podle své staré praxe ojedinělé věty z kon
textu řeči a nepřisnzujte jim slomyslně jiný výsnam,
neš-li ve skutečnosti mají! Řiďte se aspoň trochu vše
obecně uznanou zásadou,že „litera zabijí — ale duch
oživuje“ — a nebudetepo druhé paáti (dá-li Pán Bůh
na přes rok) o missiích a dp. missionářích a tak fa
risejskou podezřívavostí,

. „Stává-lijakých soudů a sporů a rozrušení p
kojného života v obci, jak plo, připomínámeVám,že jest to kyselé ovoce nikoliv čistě náboženské miesie

katolické, ale vysývavého, drzího chování několika
evangelických mladíků o slavném průvodu na Vskří
šení. Chování jejich odsoudil i jeden rosvášný sonvěrec.

Nejmastnější jest ovšem pro nás doslov Vašeho
dopisu, který s povsnešeným pathosem světa hlásá
následujícísvěsť:„Pokuďsetýčepoměrů mrav
ních, tedy v Borovské ofrkvi ovangelické
(s rozsáhlým okolím) nebylo v loni vůbet
nemanželských dětí“

Pane, neskrývá se v těchto slovech věrná ana
logie modlitby fariseovy: „Bože, děkuji Tobě, še ne
jeme tak špatní, jsko ti drazí... totiž katolíci?1?

Račte býti ubespečen, še ani v naší církví ka
tolické nevypadá to o dotčenou mravností tuze bledě
a procento nemanželských dětí roku předešlého i le
tošního je dosuď nepatrné, ač máme snad rozsáblejší
ještě okolí než li Vy.

Ále sám vo ové chvalořečí nenadsazajte, mlavte
bex hyperbol a nelžete vědomě! Čijste tak naivním,
de ani nevíte, že vinu nemanželských dítek nesou dva
— muž i žena? Nevíte o tom nic? Prozatím dost!

Pravdu sobě mluvme a dobře spolu buďmel

Borovští!

(Zasláno.)

Všem sestrám a bratrům v zemích ko
runy Svatováclovské.

Ve vážné chvíli, v důležité době ve které
nepřítelem uštvani, od vlastních bratrů opuštěni,
stojíme osamoceni, bez ochrany, bez pomoci, bez

práva, nezbývá nám nic jiného, než ae jednou— dříve neš bude posdě, — volati do řadčeských,
k vlasteneckým ženám a mužům českým, všem
věrným příznivcům českého národa o pomoc. Známy
snad přece každému boje menšiny trutnovské o
její práva, slyšel snad každý již o důležitém pod
niku Čechů trutnovských, o „Českém národ. domě
v Trutnově“ k jehož stavbě po dlouhém strádání
jsme přikročiti museli, neb majíce zajistiti budouc
nost jména českého v poněmčelém Trutnově, stav
bou tou déle odkládati jsme nemohli.

My počali se stavbou, volali několikráte již
o pomoc, poukazovali jsme na důležitost našeho
postavení, vyličovali jsme naší slabost a opuštěnost,
zdělili s Českou veřejnosti veškerá uesnáze nám
nepřáteli v cestu kladené, prosili o ochranu, —
leč vše marně; — Čech trutnovský vydán ma po
spas Šivlu německému.

Co stálo nás práce, co sebezapření, co vše
obětovali jsme prozáchranu českého živlu v Trat
nově, a nyní, kdy částečný výsledek neunavné
práce naši se nám uskutečňuje, padáme do rukou
bídy, uouze a hanby a to jediné proto, že slovům
naším se nedostává víry, že veřejnoust česká ai
nás nevšímá a nás do nenasitného hltanu Michla
německého bez milosrdenství vhání.

Z mnoha stran dostalo se nám svého Času
slibu, že při početi stavby nám přispěno bude
a byli jsme zároveů vyzývání stavbou počiti. Těmto
lichotivým vyzváním jsme dostáli. My se stavbou
loni počali, volali o pomoc, — ale až na malé vy
jímky marně. Stavbu nedokončenu jsme však po
necbati nemohli. Či mněli jsme snad přece dopu
stiti by drzý výsměch německého Michla pálil
každého z nás ve tvář?

My stavbu dokončíme a dá Bůh, še stánek
náš ve 4 měsících bude jiš otevřen, — ale sa ja
kých poměrů! Budovu otevřeme, sda ji však v ma
jetku svém udršíme, o tom rorhodnoufi musí myná
česká veřejnost!

Dokončením stavby uvalí se na budovu dluh,
jehoš výši se obáváme prosatím aděliti, kterého
bychom však nikdy splatiti nemohli.

Národe český! Ty lide dobrý! Nastala nám
doba zlá! Nepřátelé náši chtějí rozkouskovati naší
milou vlasť a usilují o rozdělení tohoto království
by mohli enadněji vypověděti vyhlazovací boj čes
kým menšinám. A proto jest nezbytně třeba by
menšiny ty stály na pevné půdě, by mněly vlast
ního přístřeší, odkud slídivé oko nepřátel je vy
štvati nemůže. Jest proto svatou povinností kaž
dého upřímného Čecha, by nám pomohl, jest po
vipnosti každého českého města by dílem dary;

en půjčkou zachránilo jistý pád těžce dobytéhoa.

Bohužel jsou města, jsou větší města česká:
jsou ústavy peněžité, spolky a korporace české,
které ani za hodna peuznaly zaslanou jim prosbu
zodpověděti a tak zůstavení jsme v nejistotě, po
nechéni smatnému osudu. Pardubice přispěly nám
10.000 sl. již před početím stavby a my doufali,
že tento skutečně vlastenecký čin najde i jinde
alespoň částečného následování, — leč sklamali
Jsme se. Nezabazujeme však zbraň naší ještě úplně
a doufáme pevně, že tentokráte najdou slova naše
oblasu.

Padneli dílo tak těšce nabyté skutečné do
rukou nepřátel, nebude to vinnou maší, ale bude
pád díla toho nemapravitelnou chyboupro celý náš
milý národ.

Český lide! Uvaž přec důležitost našeho po
stavení a přispěj nám dokud jest čas! Přispěj

půjčkou, Sodeěíráním 2 sl. 40 Kor podílních listů),přispěj y, pořadeji sábavy ve prospěch „

ského národ. domu v Trutnově“ a sachovej nás i

Družstvo českého národního domu v Trutnově,
společenstvo s ručením obmezeným.
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zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
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.

přisešný znalec c. k. okresního soudu.
. Obrázkové oenníky na požádání zašle.

m
C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská Výroba věžních hodn

2LATNÍK:oaDBSZ

školkářský
v Pamět

níku
u Uhlumce

nabízí pro zima a jární vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisícesazenic Rozpočty zdarma.
vzásobě, Lerné ceny.Výborné

i n
zboží. Paučný cenník zdarma

KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOIOKOOKOKOKOKOKOKOROKOKOKUKOKKM

Zahájení od 7. května
až do konce září.

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
Jeton zárukou v dokonslé jakosti.

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ihned.KKXKXKXKKXKKAKKAKXXXX KKK
DOOOO00000000090000000000000

eškerépůvodníšicí stroje s k , 6 8 n
Ž listpro domácnost a živnostníky

dodává pod 6-letou zárukou, též na splátky

Albert E. Sťowurač,8 (exoffo)
ve Svitavech. 40kusůza60hal.

Cenníky zdarma Cestující se přijímajína stálý plat a na provisi. nabizi

Biskopská knihtiskárna,

Aeeheidekoeieeeekhitoekieeeestokikkih

Letní sídlo!
a Lázně u studně Marianské

pod Zvičinou.
půl bodinky od stanice Bílé Třemešné
uprostřed lesů se skvostnou vyblídkou na
Krkonoše. Odporučuje úplně zařízené po
koje od 2 zl. 40 kr. — 4 zl. 20 kr. na
týden. Uznaná dobrá kucbyně. Píva a vína.

Celodenní zaopatření od 1 zl. výše.

Jan Hetfleisch,
majitel.Abeo Hook

Josef Krejčík v Praze,
tunělocký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č, 612,-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Bndova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oliáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříle,
kasatelny, spovědnice, křištelny, komsoly, svícny,
lustry, pultiky ata. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

OOOOOODOOCCX

jhodné Inserování,3

Vydáváme letos kalendář

nákládem 6000 výtisků.

Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dáři. Nabízíme:
celou stranu za 24 K
půlstrany zai3K
čtvrtinustrany za8K

Při větším Instrován přiměřená sleva,wo

pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové.o one

První Královéhradecká továrna nábytku. | X

Ladislav Knypl v Hradci

Stavební truhlářství.

Králové.

v EHradeoiEKrálové.
OW- FILIALKY: Královské



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
v Hradoi Králové, Malé náměstíč. 1:7

vedlezáložny. . A ..

Úplnévýbavý nověštám.
Ceny mírné.

Oponý (draperie).Záclony. Žíněnky,

Oltáře, sochy aj.
Vo Vkusném a levém provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporačuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

oOoooooooroooOOOGOGGO+:
Žádejte české a křesťanské

výrobky.

Zasílám i menší objednávky různých li
kerů vyplacené z dovozného. Nejlépe
hodí se Šti litrové deminony 1 litr 80 kr.

a 1 zl. 10 kr.

Třebenická slivovice 60 kr., 80 kr., 1 zl.
A Pro pány obchodníky a hosfinské přimě.

řená srážka.

OP* Cenníkyse zašlou.gl
Sklad třebenické továrny

A. DVORÁCEK
Praha.

Jindřišská ulice č. 27. nové.

>

P T
Továrna na zpracování ovoce, pálenka koňaků

a výroba likéru

(dříve sávod na sušítkování ovoce)

BAG. J. Čomášek,
voe Vys. Mýtě

doporučuje své jiš chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,
fak i se stránky sdravotní, všempošadavkům úpl
ně vyhovují a pří různých chorobách, zejména
šaludku a ústrojí zašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčiti se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra
ví neuštlečných) vlastní snalecky řísené výroby, ješ
jakostí svou všem cisosemským výrobkům čelsti
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám drase
placeným.

Kn konci dovoluje ss ještě upozornili na své
speciality, jejiché výroběsvlášiní péči věnuje.
Čréme Belleallšonce a Créme de Cognac jsou pro
každého, Bellefieur a Créme de Maraschimo sej
ména pro dámy likery výtečné.

Žádejte cenníky/

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasiřv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastnívýroba umožňuje veškeré -objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou Se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti, Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporačuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rel viářů,
ládobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě.

tější, patenek atd. co nejvíce.

10.číslo »Časových Úvah«

Úelava[usa
od F. R. Skalického. Stran 36. Cena 8 h.

Při větších objednávkách 609, slevy.

Časový spisek pojednává nejprv o nynějších
oslavách Husových. Probírá pak pravověrné učení
Husovo a ukazuje. že ani liberálové ani prote
stanté nemají příčiny k Husovi se hlásiti, Rozbírá
dále bludné učen. Husovo a uvažuje o revisi pro
cessu kostnického, Ke konci oceněna jest refor
matorská činnost kazatele betlemského, Na zá
kladě přísné pravdy historické probírá spisek po
pularním slohem všecky stránky otázky Husovy.
Loni vyčaný spisek o Husovi byl rozebrán v ně
kolika týdnech v 15.000 výtiscích ve 3 vydáních,
takže nový tento spisek přijde vhod katolickým
naším kruhům.

W va kolo.á
Praktická winěnálátka
pro pány na obleky.

Metr zl. 1.85.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
drabů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaračené
jakosti a v mírných cenách
se na'požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

OoOo0000006006>

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní 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.

Táž na splátky bez zvýšení cen!

ODOOOOOOOOC——
Antonín Sucharda,

sochař a řezbář

v Nové Paco (Krkonoše) a
doporučuje e ku sho.ovení oltářů, Božich hrobů
a veškerých potřeb umění církevního též zhoto
vuje sochy světců se dřeva | a kamene. — Starší

práci, uměleckou cenumající, bedlivě opravuje,pouzlacujea polychromuje. výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou
Antonin Sucharda.

(Zasláno).

„Hrozným neštěstí postižena byla v nocí
z“ 29. na 30. červen ves Třebešov u České Ska
lice. Záhubný požár zachvátil v několika takřka
minutách 21 čísel; nejchuťší to Část vesnice, oby
dlenou dělníky v cihelně a při hospodářství za
městoanými. Všichni jen e velikým nebezpečím
zachránili bolý život neboť veškeren majetek, ná

řadí, drůbež i dobytek strávil zhoubný plamen,Jelikož pro úplný nedostatek vody na hašení po
žáru nebylo ani pomyšlení. Přes 30 rodin bratří
našich, bladovících, bez přístřeší, bez oděvu, volá
k Vám, kteří vším tím oplýváte o slitování. Po
mozme jim tely ten život, který stěží plamenům
vyrvali, zachrániti. Pán Bůb, zajisté štědře odplatí
každý i sebe menší dárek.

Farní úřad v České Skalici, 1. července 1900.

F. A. Pecka děkan. Novák kaplan.

JOSEF ŠTĚPAN,
Š sávod pozlacovačský v Pardubicích Ď
á opravuje jakož i nově staví Ď

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho s jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

Oltář
poučná 1modllební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PB“zasílá se "ij

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
OÚ

(Zasláno.)
P. T.

Kam dospějeme bez Boha?
Ale naše děluictvo se bobužel od Boha vzdaloje

A proč? Protože u velikých měst vznikla veliká před
městí bez kostelů. Tak jest i kolem Brna, kde 35.000
dělníků je bez kostela, Tak jenom Husovice čítají
na 10.000, pravímdeset tisíc dělníků a nemají kostela.

Kdo jim k nému dopomůže?
Stát a země za nynějších poměrů zajisté nikolle,
Třeba tu jiných mimořádných prostředků.
Na míssie zámořské rádi abíráme, nezapomí

Dejme však va missie ve své vlasti.
Jak přispějeme na kostel v Ha:ovicích? Buďto,

darem nebo podporou loferie, kterou s mnohými
obětmi a velikou námahou za soublasa a pod pro
tektorátem Jeho Ezcellence nejdp. biskupa Dra.
Františka Saleského Bauera, jenž daroval na kostel
v Hosovicích 2000 korau, zařídilo podepsaných deset
kněží.

Směle můžeme říci, že naše loferie je tak 80
lidní, jako žádná jiná. Kašdý 28. los musí vyhráti;
3 nejmenší výhra je skutečně cenný předmět výroby
domácí. První výhry se na přání vyplatí hotovými
beze věl srážky.

Kupojme losy na stavba kostela v Husovicích.
Někdo jich bez bolestí může koupiti 10, jiný 20,
jiný 100 a jiný snad ještě více, každý co nejvíce
podle možnosti, Jmenujte spoleblivou osobu, která by
po Vašem okolí losy prodávala za slušnou provisl.

V Brně, ua sv. Jana Nep. 1900.

Dr. Josef Pospíšil, kanovník, jako předseda loter
víbo komitétu. Josef Scherak, farář u sv. Tomáše..
Jakub Bartoš, farař u sv. Mafí Magdaleny Dr. Fr.
Ehrmann, biskapský sekretář, jako pokladník. Fran
tišek Chalupa, -farář v Zábrdovicích. František Ven
huda, katecheta v Husovicích, jako jednatel. Josef
Cejpek, kaplan u ev. Tomáše. Josef Kalabus, kon
sistorní archivář. Jam Švestka, kaplan na dómě.
Adolf Dreiseýtel, kaplan u sv. Maří Magdaleny.
Adressa: Lolerní komilét na stavbu kostelů v Brně.



Úbobodníakademis
v Hradci Králové.

Ústav má tři ročníky a přípravku.
De přípravky přijímají se absolventi 3. třídy

měšť. škol nebo IV. třídy středních škol (tito pokad
prospěli aepoň a vyačovacím jazyce, zeměpise, děje

ise a v realných předmětech), kteří jsou aspoň 14
ot staří. |

Do I. ročníku přijímají se ti, kdož mají vy
ovědčení I třídy ze IV. třídy střední školy bez skou
šky přijímací; absolventi III. třídy měšť. školy, kteří
mejí na vysvědčení známky veskrze „dobré“, konají

Hijímací zkoušku z češtipy, algebry a počtů. (Z fran
iny se zkouška nedělá.

Tyto podmínky přijímání žáků byly nařízeny
všem obchodním akademiím anení mezinimi rozdílu.

Přihlášky přijímají se ústně od 16. do 17. čer
vence a od 1. do 17. září. Třeba míti a sebou list
křestný neb rodný a poslední vysvědčení školní.

semně |se přihlásiti po celé prázdniny, za
Alou-li se doklady zmíněné.

Zkouéky přijímací jsoa 10.červencea 17.září.kolné jest v přípravce 100 K, v ročnicích
200 K ročně.

Všichni absolventi mají právo jednoroční služby
vojenské.

Dotazy ochotně zodpoví a prospekt zašle ředi
telství. Totéž podá také zpráv o

dívčím jadnoročnm Kars8 ODChOUNÍR

při obchodní akademii zřízeném.

Krásný byt,
2 prostrané pokoje (jižní strana), Ku

ství, vše pod jedním uzavřením

k pronajmutí.
Y renesančním domě na Eliščiném ná
břeží. Bližší sdělí

St. Červený.

© VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
salož. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varban
pneumatických 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 kašdé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jskož 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.

900000000000000000000

FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech 
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědaice

* lavice, mřížky© a. '
©slohu čisté gotickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací shotovených v mém závodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení,

Plány- a :rospočty shotovuji sdarma.

wem Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

"čo*0eŠoo0+0d00000M P
O0040000000000000+0%0000Ď

200000000000000000000000

+. M„+ 18 ...

Prodá se levně
jednopatrový dům čís. p. 17 v Kuklenách
v středu obce při hlavní silnici ležící, Be
zahradou a polem, vše v jedné parcele.
Dotazy s přiloženou známkou na odpověď
vyřídí

Jan V. Balcar,
poštmistr v Koklenách.

Dívčí paedagogium
císaře a krále Františka Josefa I.

v Chrudimi
sestává ze 4 ročaíků a přípravné třídy: jest
totiž přijetí každého roku možné. Při ústavě

jest internát.

Obchodní dívčí škola
Jest při paedagogium zřízena pro dívky škole

odrostlé.
Biiži: zprávy podá ochotně představenstvo

ústavu.

Dívčí ústav v Slatiňanech.
Zde mohou se dívky každého atáří přiměřeně
vzdělati v literních předmětech, v ručních
pracích, v hudbě, v bospodářství, ve vaření
a též v německé i francouzské řeči. Dívky
nemající měšťanských škol, mohou se zde
vzdělati tak, aby do přípravky dívělho pae

dagogia v Chrodimi přijaty byly.
Bližší zprávy podá představensto.

Dívčí ústav v Koeléřově
u Svítav

poskytuje dívkám škole odrostlým příležitost
vycvičiti se ve všech ručních pracích, v hudbě,

šití šatů, vaření atd.
Konversace výhradně německá, aby České
dívky v českém duchu naučily se druhému

zemskému jazyku.
Celé zaopatření 16 zl. Sirotci přijímajíse 

za [0 zl.

Představonstvo.

Pronájem honiby.
Katastrální obec Pohřebačka

bude najímati ve veťfejné dražbě na šest roků
jdoucích po sobě bonitbu ve výměře 660 jiter.
Dražba bude odbývána dne 15. července o2. hod,
odpol. v obecní úřadovně. V podinínky Ize na
hlednonti tamtéž.

Obecníúřadv Pohřebačce,due 1.července 1900.

Frt. Vosyka,
předseda a starosta.

K E EO P L duší

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškndly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
3 všech kostelních paramentů.
M Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka

, se na požádání franko zašlou.
A O PCE TO O O E LOOOO OTROTTTT TIT ITT

Následkem úmrtí majitele

pana Viléma Feista

prodá 58 hoshnec
ležící těsně na pruské hranici v údolí Grfinboru
Orličném, jenž následkem hojné návštěvy ci
zinců jest známý jako výnosný, Hostinec se prodá
s veškerým živým i mrtvým inventářem za pří
znivých podmínek za slušnou cenu. Prostředníci
se vylučují a koupěchtiví račtež se přímo obrátiti
na dědičku,slečnu Marii Schlugmerovu,
Griinborn pošta Kunštát (Kronstadt)
okres Rokytnice.
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Konvikt
pro katolické

kandidáty učitelství

v dradol Králové, AdalDorýnum,

Do konviktu se přijímají žáci na zdejším
paedsgogiu studující na celé zaopatření. Mimo jí
delnu, studovny, ložnice a umývárny k disposici
hudební sál s pianem a harmoniem a jinými ná
stroji hudebními,

Písemné žádosti podány buďtež doloženy
křestním Jistem a vysvědčením posledním pro
střednictvím příslušného farního úřadu na nejd.
Bisk. Konsistoř v Hradci Kralové do konce srp=nat r

Bližší zprávy podá představenstvo.Frbbiibbihbbhbýbii
Hospodyňská škola

ve Stěžerách u Hradce Králové.

Nový XIV. škol. rok započne dne 16. září 1900.
Účelem školy hospodyňské jest, aby dívky, nabyvěí

ve škole obecné přípravného vzdělání, vzdělaly se theo
reticky i prakticky tak, jak jest tohotřeba ku správě do
mácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola tomuto
účeli vyhovovala má povahu internátu a osnova učebná
jest tak uspořádána, že poskytuje příležitost nabýti vě
domostí, bez kterých se žádná hospodyně v nynější po
kročilé době neobejde. Vedle doplňování a rozšíření vě
domostí na škole obecné nabytých, nabývají zde dívky
odborných vědomostí v chovu zvířat domácích, zužítko=
vání mléka, vedení domácnosti a výchově mládeže; dále
cvičí se ve všech pracech domácích, šití prádla a šatů,
úklidu, vaření pokrmů jednoduchých i jemnějších, praní
a žehlení, pracech v zahradě, mlékárně atd., vůbec ve
všech pracech, které jednou jako hospodyně a vládkyně
domácího krbu uměi mají. Vydatnou učebnou pomůckou
jest vlastní, vzorně zřízenéhospodářstvís chovem dobytka
ovězího, vepřového u drůbeže, jakož i malá mlékárna na

zužitkování mléka u rozsáhlá školní zahrada.
Podmínky přijetíjsou následující:

1. Aby měla dívka propouštěcí vysvědčení ze školy
obecné.

2. Lékařským vysvědčením (bez kolku) dosvěděila, že
jest zdravá, o dívkám které již několik let řádně
školu nenavštěvovaly, opatřiti si jest vysvědčení
mrávů od obce.
Za celé zaopatření ve školní, společné domácnosti

platí se měsíčně 3% K předem; školné obnáší 60 Kza rok.
Slavná okresní zastupitelstva: Král. Vinohbradů,na

Smíchově, v Karlíně, na Mělníce,v Jaroměři, zřídili le
tos stipendia pro dívky svých okresů, k usnadnění ná
vštěvy školy hospodyňské.

Bližší zprávy podá ochotně ředitelství školy.
Kdož má v úmyslu dceru svoji do školy naší dáti,

nebhť laskavě přijde si ústav prohlédnonti, aby se o všem
přesvědčil.

Jest zábodno, aby zvláště starší dívky přihlásily
se pokud možno záhy, neboť může býti přijato pouze 40
chovanek a již nyní je slušný počet přiblášek,

Kuratorium a ředit. školy hosp. ve Stěžerách.
M. Trachtová, A. Loučný,

ředitelka předseda kuratoria.

Odporučuje se
apensionát
Voršilek

v České Skalici
s krásnou zahradou. Ač vyučovací řeč německá
po způsobu school of languages, nemůže býti o
poněmčování ani řeči; vyučuje se též francouzsky,
anglicky, v kursu pokračovacím hudbě, malbě,
ručním pracím, vedení domácnosti, šití prádla atd,

Podmínky sdělí Představená.

RARNNRNNRNNUNNNININUINN

Bohoslovec
přijal by místo vychovatele anebo

| domáciho učitele

po čas prázdnin
nejraději na venkově

za mírných podmínek. Lask. nab. vyprošuje si
pod zn. „Bohoslovec" do administrace t. 1.
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č Českánejvětšírakousko-uherskáftzárnana
= harmonia americké a evropské soustavy

í KEEKKEEi P
3) RUDOLFPAJKR a SPOL. © SEE
I v HradciKrálové. E;

RAAD — Filiálnísklady: Praha, Spálenéulice č. 25 v Brmé,Rennergasseč. 18 ve VldmiIX. Harinoniegasse8. AU
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i

i
ňnM

ň

neb pronajmése villa. < šeru,
Na Kamenných Sedlištích jest né jskýmo Mno modlitbou,zpěvem,řečí,projevyústními,

vystaven nový domek neb villa na zdravém písemnými, telegrafickými, něžnými dary kytic a věncův, provodem
vzduchu na konci dědiny mezi lesy asi 20 na poslední cestu projevili lásku
minut od lesa. Tuto prodá neb pronajme na
letní byt. Hodí P. T. pány úředníky, 0

vale“ pofesionity.Vůlepozslánézedro k našemu nezapomenutelnámu Synu Janov
pokojů. Dle potřeby jsou k disposici dvě po

i inami.Pošta Litomyšle. 4. , ,

JanBartoš č. 8. a 10. "kamenných Se. kdož usnadnili nám vlídnou radou a účastenstvím těžký zápas,
dlištích. který jsme podstoupili v těchto měsících a dnech s neodyvratnouKE sudbou,všemvyslovujeme

nejuctivější a nejsrdečnější dík.s

ý M p 6 [ Í0 9 lá Ly V HRADCIKRÁLOVÉ,dne 5. července1900.
animální a minerální. Jménemrodinya příbuzenstva:

Nejlevnější , ij
hnojivofosforečnédo všechpůd, Emanuel Miřiovský.
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe“
ciální hnojiva pro kaloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišťa konservov.chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávajís přesnězaručenýmobsahem,všude a Do Hořle a okolí.soutěže schopné:
Továrna na v Břeclaví,

uměláhnojivaÁ SGRRAN Poštornéa kyselinu sí- a a Líska u
rovou. u Roztok. DÍKŮVZDÁNÍ

Při bolestné ztrátě, která stihla nás úmrtím dobrého tatínka,
pana

Františka Bažanla,
měšťana a býv. mistra řezníka.

ÚstředníkancelářV PRAZE Jindřišskául. 27.

najpajeirjpjninje|

nemalou útěchou bylo nám tolik cti a lásky, jež dostalo se zvěčně

P. T. obecenstvu. M. Á lémuotcinašemu.Začežjménemmatkya bratřívzdávámnejnctivější
Dovolujisi uctivě upozorniti na avoji výrobu NVA a nejvroucnější díky především slovutnému a vyšoce důstojnému

atentních zabradních i požárových ručních : i : : 21.12
Eiříkačekpřenosnýchi převozných.Jakožnově Monsignoreovi Bohumilu Haklově, taj. pap. komoří, bisk. vikáři
zlepšenýchbertovek, doporučenýchpro sbory M a děkanu hořickému za milostivé vedení průvodu a srdečnou pro
basičské zemskou ústř. hasičskou jednotou. VA mluva u hrobu, dále důstojným pánům: Alolsu Dolkovi, faráři

o otměn mroro;AP| Paid v Diskovicích,Jom.Hlawsovi,farářiv Chomaticích,Ft, Pou.
lahvía pivníchtrubebvřelouvodou.Strojky rovi, vicerektoroví bisk. sem. t. č. v Jeřicích, Vác. Fayksovi,
na stáčenípiva do labví, stáčenídějeso bos katechetovi a Frt. Mlellohovi, kaplanovi v Hořicích, Antonínu
vyvětréní8 pěněnípiva, trojek lze upev- Wikowi, faráři v Chodovicích, Leonardu Sychrovi, kaplanu

v Hořicích, též velect. p. Čeňku Pilařovi, řediteli kůru, alav.

a
niti ku každému výčepnímu kohoutku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrejky,

epolku hořických řezníků a všem, kteří láskuk otolna
šemu a soustrast nám projevili

roury, korkovačky, ledničky, Šroubení, ko

Zaplať Pán Bůh všem!

hontky, ucpávky, jehly, načínáky, kontrolní

VÁPNO,dne 37.června1900. © Otomar Bažant,

Epod

skla s různé pivní potřeby.Ventilace k či
stění vzduchu s místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
skladějihové lampy žárovky, kterépředčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou, Berlovky sasílám na skoušku
s na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na požádání zdarma.

Josef Lux v Ohbooni,
klempířství a výroba stříkaček.

ň

PilimPlu

PR»Suka

7)
a

ENA
ku

U  2

A5“

EM

kášívdk



Upravení jazykové otázky na
Moravě.

Na Moravě žije dnes 1,700.000 Čechů a asi
650.000 šidů a tak zvaných Němců. Kompaktně, hro
madně, jaksi v uzavřeném území nebydlí na Moravě
ani 300.000 Němců Uzavřeného území Benesmí Němci
na Moravě dovolávat, neboť čistě německými okresy
je vlastně jen Wiceenberg, Římarov, Dvorce, Libava,

eroun, Falnek. Všecky ostatní okresy v severní, vý
chodní a západní Moravě s převahou německou jsou
vlastně jen smíšenými a stejně se to má s většinou
německými okresy na jižní Moravě na hranicích dol
norakouských. Vláda upravuje proto jazykové poměry
na Moravě dle zcela jiných zásad než li v Čechách.
Na Moravě byla by jednojazyčnost Němcům ke škodě.
Na Moravě byla by pouze 4 hejtmanství z 83 něme
cká, kdyby k smíšenosti okresu bylo třeba 20 proc.
jinovárodního obyvatelstva. 19 hejtmanství bylo b
ryze českých a 10 smíšených. Těch smíšených by věa
strašně ubývalo, kdyby sčítání lida se provádělo
správně. Na Moravě „chybou“ a pouhým škrtnatím
póra celá řada ryze českých obcí proměněna byla v
německé, na př. obec Pisková na Unčovsku s asi 700
obyvatelů. Kde naberou na př. v Litovli teď většinu
německého obyvsteletva, to ví Bůl. V Brně, ve Vy
škově, v Uher. Hradiští, v Mor. Ostravě, v Prostějově,
v Kyjové atd. nikdo by se tolíka Němců nedopočítal,
co jich adáno ve statistice. Za to velmi značné české
menšiny v Unčově, Mohelnici, Šumperku, Mor. Třebo
vé, Svítavech atd., ty obyčejně zmizely. Kdyby k smí
šenosti stačilo 20 proc. obyvatelstva, ta by „Němců“
bylo v českých krajích prý 71.900 t. j. skoro 11 proc.,
Čechů však v německých jen 1:18 proc., tedy něco
přes 1 procento. Vláda proto beze všeho vnitřního
důvodu položila pro Moravu za základ jazykové úpra
vy dvojjazyčnost. Aby vláda aspoň poněkad kryla
bezdůvodný rozdíl, jejž činí při jazykovém zákonu
pro Moravu, snižnje měřítko smíšenosti 20 proc., které
platí v Čechách, na 10 proc. pro Morava. Tím zvý
čuje vláda ve prospěch Němců počet smíšených okre
nů. V $ 1. staví se jazyková osnova pro Moravu na
princip personální, totiž úřední jazyk řídí se „zásad
ně dle jazyka etran; ale $8. zase praví: „Uřední vy
hlášky, které určeny jsou pro celou zemi, buďtež vy
dány v obou zemskýchřečích,jsou-li určeny jen
pro některé okresy neb obce, voné řeči,která
v oněch okresích neb obcích je obvyklou“. Ta se te
dy staví vláda ve prospěchNěmců za zásadu territo
rialní, o jazyku úředních vyhlášek rozhoduje tedy

řeč, která v ončeb okresích neb obcích je obvyklou“.
Na Moravě má býti v celých oborech jednání jen
jednojazyčné t j. německé, ačkoli prý má býti Mora
va smíšenou. Vláda bude žádati na Moravě od
všech českých úředníků znalost němčiny, od Němců
bade však žádati znalost češtiny jen ledabylou anebo
výjimečně. A přece toto všecko 8e nacionálům morav
ským Grossovi, Kaniakovi, Brassovi, Chiarimu atd.
nelíbí, ač to pletichář baron Cblamecký tak fortelně
ve prospěch Němců narafičil. Iau, Němci křičí, že jest
moravská Kórbrova a Spens Bodenova, vlastně Chiu
meckého osnova naprosto nepřijatelna, aby“ Čechové
ve prospěch svůj oprav nežádeli a přijali elaborát
vládní šmahem!

Zákon o upravení jazykových poměrů při země
panských úřadech v markrabství Moravském zní.
V souhlasn = oběma sněmovnami nařizují takto:

A. Úřadní řeč v sevnější slušbě.

8 1. U zeměpanských úřadů v markrabství Mo
„ravském řídí se řeč zevnější elužby, to jest ústní a
písemné jednání se stranami, zásadně podle jazyka
stran.

Tyto úřady tadíž ústní přednesy anebo písemná
podání od stran přijímati mají v obou zemských ře
čích a vyřízení nebo rozhodnutí stranám vyhotovati
v řeči, ve které ústní žádost přednesena, nebo podání
sepsáno bylo. Pakli na některé věci aúčastněno je ví
ce stran, kteréž v ústním přednesení nebo písemném
podání nepoužívaly téže zemské řeči, musí úřadyvy
řízení či rozbodnatí vyhotoviti v obou zemských ře
čích, ač není li žádného dohodnutí o tom, že má vy
hotoveno býti v jedné z obou zemských řečí.

8 2. Ústní řízení prováděno buď v řeči strany.
Účastní-li se řízení několik stran, dohodnou-li se stra
ny o jednací řeči, buď provedeno v této, jinak v obou
zemských jazycích. .

Jednací jazyk jest zároveň řečí, ve které se vy
blašují úřadní prohlášení, rozhodnutí i usnesení, dále
pak řečí protokolů a řečí, ve které na základě řízení
vydaná rozhodnatí, usnesení, nález a rozsudky 80
psány býti musí.

Provedeno li řízení v obou zemských řečích,
dlažn) všechna prohlášení kašdé strany v řeči, které
užívala, v protokole zaznamenati, úřadní prohlášení,
rozhodnutí a usnesení v řízení učiněna prohlásiti v
obou řečích.

Při sepisování rozhodnutí, usnesení, nálezů a
rozsudků na základě řízení tohoto budiž postapováno
ve smyslu závěrečné věty $ 1.

8 3. Svědkové, jakož i znalci, kteří nejsou
orgány zeměpanského úřadu, mobou používati
kterákoli z obou zemekých řečí. Jejichvýpo
vědi baďtež přijímány do protokolu v řeči, jíž po
ušívali.

Dobrozdání orgánů zreměpanského úřadu, ješ
byly k řízení jako znalci přizvány, budiž podáváno
a protokolárně zapisováno v té řeči, ve které řízení
dle ustanovení $ 2. provésti se má.

$ 4. Ve všech případech, ve kterých jednání
účastní se strany nebo vyslýchání budou svědkové a
rnalci, jedné a téže zemské řeči nepoušívající, boď
z úřadní moci postaráno 0 to, aby straně, která drn
hé řeči mocna není, podstatný obsan v této řeči pro
nesených prohlášení a výpovědí byl udělen.

8 5. Ustanovení 89 1., 2. a 4. platí také pro
obce a samosprávné orgány ve věcech, kde pokládati
jest je za strany.

8 6. V trestních věcech buď používáno předpisů
$ 2. Obviněnému buď rdělen obžalovací epis Avšecka
ostatní, jeho se týkající rozhodnutí a usnesení, která
vyšla mimo řízení, jakož i vůbec podetatný obsah
řízení dokazovacího vždy v jeho řeči, a je-li súšast
něno osob několik, kt-ré neužívají jedné a téže řeči,
každému z obviněných v jeho řeči. Přednášky stitní
ho zástupce a obhájce buďtež prosloveny v řeči, které
obviněný užívá.

Od těchto ustanovení smí býti upuštěno

jenom beha jestliše následkem zvlášt.ních poměrů, zejména vzhledem k tomu,
jak sestavena jest porota, nedají se prová
děti, anebo soablasí-li sám obviněný, aby používáno
bylo drahého zemského jezyka.

8 7. Při úřadním vyřízení, které vydáno není
na zakročení stran, snebo nejsou vydána pro osoby,
které vznesly věc k úřednímu jednání — používej
úřad té řeči, jíž mluví osoba, které sepsání se má
doručiti.

Není-li řeč ta známa, aneb není-li žádnou z obou
semských řečí, užívej ňřad oné zemské řeči, o které
předpokládati lze, če jí bude dle povahy případu,
zejména též dle bydliště strany rozaměno.

Vydává-li se usnesení nebo ustanovení saučasně
několika osobám, kteréž nemluví toutéž řečí, staň 8e
sepsání v obou zemských jazycích.

Vždy má obdržeti strana k své žádosti úřudní
sepsání ve své řeči

$8. Úřadní vyhlášky, které určeny jsou pro
celou zemi, buďtež vydány v obou zemských řečích,
jsou-li určeny jen pro některé okresy D8
bo obce, v oné řeči, která v oněch okresích neb ob
cích je obvyklou

8 9. Pro úřadní nápisy, úfadní pečeti arazítka
platí zásada dvojjazyčaosti. Oba texty buďtež dány
na úřadní tabulky, úřadní pečetě a razítka vpolo
kruhu kolem říšského orla,

10. Listy a jiné spisy, které sepsány jsou v
některé z obou zemských řečí a jako přílohu, pomůc
ky a jinak k dúřadní potřebě jsou přidány, nemusí
býti překládány.

ě 11. Zápisy do veřejných knih, (zemských desk,pozemkové knihy, horní knihy, vodní knihy atd.) pak
do seznamů obchodních firem, společenstev a do ji
nýčh veřejných seznamů nutno prováděti v řeči úst
ního neb písemného dožádání aneb výměra, na jehož
základě 8e činí.

Klausule ukladní na listinách buď připojována
v řeči vydaného výměra.

Přiházejí li se v obvodu některého úřada k ve
dení veřejných knih nebo rejstříků povolaného jen
jednotlivé zápisy v drohé zemské řeči, buď jim při
pojen přesný překlad v řeči, v tomto obvoda převlá
dající. Úřední obvody, pro které toto ustanovení pla
titi má, budou příslošným zemským úřadem ustano
veny na základě průměrného počta zápisů za poslední
tři léta.

zápisu zachována a na žádost strany také na tento
překlad zřetel brán.

B. Úřadní řeč pro vnitřní službu a úřadní
dopisování.

$ 12. Ve vnitřní složbě užívají zeměpaneké úřa
dy obou zemských řeči dle těchto ustanovení:

Ve věcech stran, které projednávají se v jedné
řeči, jest ponžívati řeči ústního neb písemného podá
ní strany také ve vnitřní službě.

Jsou-li na některé věci súčastněny strany, které
ve svém ústním přednesu neb písemném podání ne
užívají téže zemské řeči, baď ve vnitřní službě po
užíváno řeči věci nebo účelu úřadního dopisování při
měřené,

Zápisy do podacího protokolu s do seznamů či
záznamů úřadní správě sloužících, které dle platných
předpisů stranám nablédnatí veřejně vyloženy jsou,
aneb ze kterých dle těchže předpisů po žádosti opisy
se poskytují, buďteš prováděny v řeči žádající strany,
aneb v řeči, ve které věc projednávána a vyřízena
jest.
' Co ostatního se týče ve vnitřní službě, počítaje
v to porady a co do úřadního dopisování zůstaniš
při platných zařízeních.

To platí zvláště pro všecky listiny, výkazy a
záznamy, které vedeny jsou politickými úřady ve vě
cech branné moci.

18. Jednání úřadů 80 samosprávnými orgány
řídí se dle jednací řečj poslednějších.

8 14. Platnost elnžební řeči úřadů vojenských a
četnictva pro jednání s nimi a pro jich služební po
žadavky tímto zákonem nižádným spůsobem není
dotčena.

$ 15. V jednání e úřady mimoplatnýtohoto zákona zůstane při platných zařízeních.

C. Jasyková spůsobilost úřadníků.

Ď 16. Jazyková spůsobilost úřadníků při obsa
zován: jednotlivých služebních míst posuzována baďdle skutečných potřeb.Každý úřadníkmasí míti ta
kovou znalost jazyka, kolik služba při úřadě,jemuž
byl přidělen, skutečně vyžaduje.

D. Jasykové ohraničení v jednotlivých obvo
dech semě.

8 17. Vláda se zřetelem na ustanovení zákonů
ze dne 11, Července 1868, čís. ř. z. 59, a ze dne 26.
dubna 1873 číe. ř. z. 82, v takových obvodech země,
kde potřeba toho se jeví, se zřetelem na přání dotče
ných obcí, jakož i na poměry komunikace a styku
pečaj o nejmožnější zřízení jednojazyčných obvodů
okresních a krajských soudů. Politické správní okresy
buďtež pokud možno zřízeny ze stejnojezyčných okre
sův soudních.

obvod

E. Závěrečná ustanovení.

8 18. Ustanovení tohoto zákona platí pro úřady
soudní a státní zastupitelství, jakož i pro úřady v
markrabství moravském podřízené ministerstvu vni
tra, financí, obcboda a orby.

$ 19. Tento zákon nabude platnosti za tři mě
síce po dni svóho vyhlášení.

Ministerské nařízení pro Morava ze dne 14. říj
na 1899, čís. ř. z 77, jakož všecky dříve vydané, v
tomto zákoně nezachované předpisy o nžívání obou
zemských řeči při ořadech zeměpanských v markrab
ství moravském jsou zrašeny.

8 20. Provedení tohoto zákona ukládá se Méma

ministru vnitra, spravedlnosti, financí, obchodu aorby.

BESIDKA
Strýčkovy rozumy.

Píše K. Křen.

Strýček Čásek zabili vykrmeného vepře, na
dělali jitrnic a jelit, maso na uzení a na klobásy
dali »do lácho« (mořidla) a šli v dlouhém kožichu
do hospody. Zasedli u kamen a poručili si vína,

»Vítám vásl A co dnes bodete vino?« ptal
se hostinský.

=Co bodo, to bodo a jenom nalé. Dělal jsem
šperke a tož pré je na to nélepší kapka vina. Pivo
pré moc nadóvá.«

Hosté se pomalu scházeli. Někteří četli no
viny a to strýčka dohněvalo: „Ledi, deť z vás
žádnyho nebode Bismark a tož nač do sebe so
káte takovó očenost a vědo? Já mám vědo! Mám
gront česté jak alabastr a to je vědal«

"A meslite, že jenom len má vědo, kdo má
statek a penfze?« ptal se jeden soused.

"A mesliš, te, že věda a očenost bez chleba
tě održi? Ten Janek, co přešil z usmé latinské,
jak se zpíva, ten bel toze očené. Matko jož neměl
u tetka, to jako jeho matke sestra, ho vedržovala
ve školách, abe z něho neco belo. Janek přešil
dom na svátke a lezla z něho sama latinská řeč,
Tetka ho poslóchá a Janek hoči jenom latinsky a
zas latinsky, No počké, te štodyrované ftáko| Najez
se té latine a očenosti, mesli si tetka. Nedala mo
ceté deň nic do hobe. Belo to ve čtvrtek. V pátek
ráno zadělává tetka na bochte a v té sleši, jak
Janek zkormóceně zpivá po hanácky:

Z hlobokosti své těžkosti
volám na vás, tetka:
opečte mně hodnó bochto
trnek do prostředkaI

Žalódek zná, senko, jenom jedno řeč c dež
je hlava plná očenosti a podli myho zdáni je to
cheba o nás v celym národě, že ti naši mladi ledi,
co štodyrojó, só už toze moc zvitření a zapomí
nají na ten chlebiček.“

"A co je člověk jenom proto na světě, abe
jedl?«

»Počké, tak já to nemeslim. Já to meslim
tak: napřeď se má každé postarat, abe něčím bel
a potom si može dopnót! Dež ale nic néni a chce
dělat proroka, tož mo dat liskovicó, Hido se do
dvacátyho roko nic nenaočel, do třecátyhoničim
néni a do šterycátyho nic nemá, co je po chlapo?
Dež sem bel nedávno v Holomóco, seděl sem tam
v Národním a ta jeletrika (elektrické světlo) jim
tam jenom mrkala, jak staré člověk, dež na něho
de dřimota. Jářku, to naša laterňa na dědině sviti,
jak be zapálel celé mandel a tade se vám to škňóři,
jak be se temo nechtělo. Jeden pán se mě ptá, že
ešle vim, co je to ta jeletrika? A to se ptáte mě?
A ve ste člověk štodyrované? Řekl bech vám, že
ste tróba, dež to nevite, ale s pánama mosi sedlák
opatrně. Dež nevite, co je jeletrika, tož já vám to
povim a néso štodyrované, jak ve: jeletrika je ta
kové gajst a ten klači (tlačí) na takovó selo a dež
to nevi, z keré do keré, tož to chetne a sviti a
to je ta jeletrika. Hleděl na mě otevřa hobo, já
sem zaplatil a povidal sem si: na a zobé takovó
mójrost! Po drohy sem zas přešil do Prostijova,
Do a potkám pána a on mě vitá, jak staré známé,
Jářko, co ste zač, def vás neznám! A néste ve
stréc Čásek ? No řko, so. A ve? Já so povidá,
hospodské z Prostijova, jak. říkají pod žudrem.
Aha, jož vim. O vás pré máte dobry vino pohansky.

Jak to meslite, ptá se mě. Deť so křesťan a
Hanák, jak ve. Jož se jenom nedivočte jak Torek,
šak já to-zle nemeslim. Dež je vino pohansky, je
ešče dobře, ale jak je křtěny, to slešite, jož je
cheba. Zaščořel se, až se mo břó' (břicho) k bradé
zdvihal a tož sme šle. Přenda k nim pod žudr do
hospode, vizo na stěně kříž a hneď sem bel jak
doma. O kamen o zdi měle divan a já nemeškaja,

jož sem tam sebó šlahl a seděl sem jak v peřó.
A tož co bodete pit?, ptá se mě ten hospodské,
Napřed mně déte tak neco malyho (od masa)

a potom hlt vína.
Donesl to oboje a belo to dobry. Co tak

jim a zapájim, otevřó se dveřea vende člověk ve
soké, s fósama pod nosem a sádli se zrovna vedli
mě a že odkáď so. Já ani mrk, ani trk a jim dál.
Já zas nic a jim dál. Zas si fósa zakrótil a ptá



se mě: dež ste Němec, tož mně řeknite, co je to
štondrecht? (stanné právo ve válce).

Jož mně teho belo moc. Otřo rokávem bobo
a spostim na chlapa: Němec néso, dež so od nás
a dež sem neodpověděl hned, tož to belo proto,
že ste mepozdravile a potom že sem měl plnó
bobo. Tož se mě ptáte: co je to stondrecht? Já
německy neomim, očet se jož na stary kolena ne
bodo a nechám to takovém pánom, co se v ná.
rodnosti zrovna kópó, ale doma je všecko německy
a děti dávají de německých škol a před vešším
řadem hrbatijó záda, jak náš staré kocór. Dež sem
bel v Prajze (1866) na fořpově až skoro o Brna
a moji valaši jož bele zmoření na dobro a já sem
povidal, že dál jož nejedo, zahočel na mě jeden
oficír, že ešle vim, co je to štondrecht, a kano
nýři jož rychtovale kanóne na mě a koně a od
té dobe vim, co je to štondrecht.

Nátož co je to, ptá se mě zas ten s lema
fósama. To je tak, povidám: chlaps drap ho, a

to je štondrecht. Dež sem mo to pověděl, zjevil
se mně, kdo je. Pré mě zná jož e z novin a pré
si chtěl se mnó jenom tak splknót. Jak řekl, že je
od Holomóca od Morave, jož jsem ho měl. Tož
ve ste meslele, že so Němec a vizete, já néso.
A ste ve Hanák?

So, povidá,
A néste.
A co bech nebel, dež so, sposti na mě.
A přece néste. O vás néni hanácká řeč. Ve

chodiváte od vás do Holomóca do kostela a ři
káte: bel sem o můřecich (v kostele sv. Mořice).
Jeden panáček bele napřed v rochýtce a drohé
potom měle brobó a zpívale toze hezky grólija
(gloria). Jak sem mo to řekl, jež belo zle. Hleděl
na mě jak staré hóser a belo po řeči. A tož to
povidám všecko jenom proto, že me, co sme v dě
dině a ne v městě, take neco vimé —«.

— +a vepijem'«, doložil kdosi.
»A já névice, skončili strýček sve rozumo

vání a píli dále jak za stara z obecního,

Proč spí lidí nerádí na levé straně?
Protože je při tom trápí obyčejně těžké sny, cítí pí
chání v boku a v zádech a bolesti a jakou otupělosť
v celém těle. Protože je erdce až o 2'/, centimetra
více pošinuto na levo, pošinují se v tuto stranu též
bránice, plíce atd. Za následky toho se pokládají tlu
čení erdce, stlsněnost, závrať a bolesti v levé částí
těla. Většina lidí jsou praváci a u těch prý levá strana
mozku je větší. Leží-li člověk na levé straně, ta krev
shromažďaje se více ve spodní t. j. levé části lebky
a tím se volné proudění krve staví a v těle po
vstávají jisté potíže.

Škůdee květim. Mladýničemapřelezlpřes
plot, rozedřel růže, druhého dně pak je dokonce
ukradl. Toť darebáctví. Doufáme, že rodičového mla
débo nerozvážlivce řádně potrestali.

Stromečky prosí © 'milosrdenství.
V Hradci zasazají se lípky a jině stromečky, chrá
něné třemi proutky neb tříšťkami; tím se ovšem
vzrůst a rozkvět stromů nepodporuje. Lépe by bylo,
přívázati stromek k pevnému slonpka než k třemi
klátícím so větvičkám.

„Svět zvířat“ červencovéčíslo tohotoobráz
kového měsíčníku pro přátely a pěstiletý zvířat, který
vychází v Praze nad „Klamovkon“ za celoroční před
platné 2 zl. r. č., při na 20 stranách velkou řado
zábavných i poačných článků, zpráv i praktických rad
pro veškeré milovníky zvířat se 17 skvostnými obrazy
a sice 2 obrezy titolními „Hoch 6 morčátky“ a „Ni
čítel slnčího hnízda“, pak šiřitelka morové rány“, 5
obrazů trpasličích psů, „Vítězná klisna o velkou cenu
Puříže“, „Podivabodný kaktas“, „Losos „Kelt“, „Hou
danky“ a zábavnou skrývačku. Číslo na ukázka zdarma.

Zápisky včely pracovité. PanAlois
Tbuma, ačitel dívčí školy v Chrudimi, vydal pod
timto titulem drobný spisek, v němž líčí život a pů
sobení včely pracovité ve formě životopisného násti
nu. Spisek tento bade vítaným naší mládeži i přáte
lům včelařství.

Z Třebeehovie. Dne 18. čerena zemřelve
svém rodišti v Ledcích proslulý kapelník sokolské
budby Třebechovickép. Václav Jaroměřský v pl
ném ještě květu svého života. Týž narodil se 26. září
1867 v Ledcích, kdež již otec jeho řízení nepatrné
tehdá kapely vedl. Mladý Václav záhy jevil dobré
hudební vlohy, avšak skrovničký majetek nedovoloval
otci, aby jej mohl dáti na konservatoř do Prahy i
musil na vlastní cvik se omeziti. Při službě vojenské
seznal dokonaleji předpisy a zákony hudební, a po
návratu svém přímo vedení kapely převzal. R. 1885
usídlil se v Třebechovicích, od kteréž doby kapela
jeho vůčihledě vzkvétala, větší cti, chvály a slávy
docházela. Nyní čítá již přes 80 mužů a jest první
nejhledanější hudbou českého východu, jiš dává se
často přednost i před hudbou vojenskou. Byl pro svoji
milou povabu a jemné způsoby všeobecně vážený a
oblíbený. Ač jako hudebník vynikal nadobyčejnou
střídností a opatrností, přec minalé zimy podlehl
shoubné chorobě, žaludeční rakovině, která tak před
časně v hrob jej uvrhla. Zanechal mladou ženu a tři
sirotečky. Zvěčnělý pěstoval též pilně badbu chrámo
vou a v dny sváteční nikdy v kostele nechyběl. Čest
budiž jeho památce,

Ze Záboře. Za Středisko vjezdu hasičeké
šupy Kutnohorské již luni vyvolena byla utulná ZÁ

boř. A nebyli také účastníci sklamáni, neboť dostalo
se všem vlídného a milého přijetí. Slavnostní branou
vjíšděly četné sbory a deputace do obce, která byla

veskrs prapory a zelení ozdobena. Obecní zastapitel
stvo a místní sbor s hudbou vyšly jim vstříc npřím
ně je vítajíce. Po atarobylém, opravdě krásném zvyko

sjezd zahájen byl o 10. hodině mší av. apo ní valnáhromada, kterézáčatnilo se 24 sborů s četnými host
mi. Bolestně postrádáno p. předsedy, který však se
omluvil telegraficky. Po vyřízených záležitostech žup
ních přijat byl mezi jinými i ten návrh, ab Uspo

řádán byl na výstavě v Katné Hoře hasičs í den.Za místo příštího sjezdu určena sv. Kateřina. Poval
né hramadě byl při koncertu místní hudby společný
oběd v hostinci „u nádraží“. V 1 hodinu nastoupen

poobd k veřejnému cvičení, které přesvědětlo účastníy o řádné a přesné cričbě sboru místního. Po kon
certu v zahradě restaurace nádražní rozjížděli se účast
nící k domovo.

Z Ledče. Veliké překvapení uchystal zdej

šímu okolí okresní tajemník Bárta,který náhle zmisela 8 ním i jistá značná část peněz z pokladny. Dlouho
se nevědělo, kam se poděl, a snad bylo by se všecko
i zatutlalo, kdyby sám se nebyl přiblásil a krajského
soudu v Kutné Hoře. Zavedení vyšetřování, jemuž ne
chceme předbíbati, osvětlí zajisté všecko náležitě. Již

nyní jes shon po oprázdaěném místě. Celá řada kandidátů vystupuje. Jejich celou kvalifikací jest ale to
jenom, že jeou z Ledče a že slouží tó neb oné straně,
vlastně tomu neb onoma pánovi. Bylo by to smutné,
aby dnes přiobsazování tak důležitého místa hrála
blavní úlohu zase stranickosť, strejčkování a protekce.

Dnes, když máme dosti zkoušených právníků, znalýchsamosprávy 8 ukušených ve všech oborech, ať místo
nedává se nikomu jinému. Právě minulá zkušenost
budiž poučením všem, kterým zdar okresu na srdci
leží. Potřebujetoho náš kraj svrchovaně, aby jisté
shnilé poměry konečně byly zlomeny. —

Z Podvysocka Krásnéletní dny vábí čím
déle tím více výletníků do krásných našich partif
rozložených pod staroslavnou Vysokou. Zvláště četné
návštěvě těší se tak zvaná „procházka českých králů“
zachycená velmi pěkně na pohledkách vydaných péčí
a nákladem od J. Pavla z Bykáně. Jeva to romanti

cké krásné perle poříčím Páchu nebo Vrchlice odKutné Horyk Roztěři. Škoda však, že sl. toristický
klub kutnohorský lépe se nepostaral o schůdnost ce
sty této a o důkladné ukazovátele. Získal by si tím
vděku všeho obecenstva, zvláště cizinců, kteří unešení

byli dř návětěvě těchto zákoutí jejich divokou krásou. Snadtoto vybídnutí postačí!
Na stavbu kostela v Náchodě při

spěli z Hradce Králové pp. Antonín Macák majitelplzeňské pivnice % K, E. B. Tolman knihkupec 8 K,
prof. dr. Vincenc Rath 2 K a V. Kvasnička 2 K, vdp.
V. Uhlíř z V. Jesenic 3 K, Megr. Hakl z Hořic 2 K
10 b, vdp. Pecka z Č. Skalice 100 K, okresní výbor
tamtéž 20 K, dý. V. Bartoš ze Zdechovic 20 K, říš
ský poslanec Sláma a general Roztočil a vp. kaplan
Unger po 1U K; z Náchoda p. K. Letzel 8, B. Dítě
a Jos. Škoda po 6 K, J. Vavruška 4 K, A. Bartecho
va, sl. A. Březinova, uč. jednota Komenský, A. Tichý,
V. Novák, A. Tranečková, R. Vítová po 2 K; A. Kře

poté z Kutné Hory a Fr. Římský v Semlínš po 1, K. Křeček z Č. Skalice, děkan F. Vohnout v Žlu
picích a Št. Jedličková říd. učitel z N. Bydžova 2 K,

sl. ejgorachmidtova z Nymbarka 4 K, J. C. V. arcikníže František Salvator 200 K, dr. M. Wollner 40
K, pí. doktorová Dvořákova v Náchodě 10 K, vdp.
A. Zima 10 K, J. Ex. Fr. čl. Bauer z Bargheru 5K,
p. Fr. Nývlt rolník a A. Čechanová z Babí 4 K, St.
Grim v Náchodě 4 K, A. Nehyba v Bělovsí 2 K, J.
A. Pešout v Golč. Jeníkově 2 K, J. Berger říd. učitel
a čl. II. ř. v Náchodě po 20 K, kníže M. Lobkovic
a M. Vítková z Náchoda po 10 K; pí. Borůvková J.
v Náchodě, Jos. Fetter a Fr. Kylarová v Bělovsi

6K,J Kyler z Bělovai 4 K a J. Zelený 2 K, J. Marek v Č. Janovicích a A. Špulák v Lipí po 4 K, A.
Ryšavý v Bražci z K, vp. F. Okroublický v Samšině,
P. Bruno z N. Broda a pí. Em. Vítková z Bělovsi
1 K, J. a F. Kučerovi % Hronova 40 K, P. Kolínský
2 Náchoda, vdp. dr. T. Kouřil z Rychnova a stavitel
J. Ryšavý z Kojetína po 10 K, arcib. Katechthaler,
St. Pawlicki Krakov a ryt. K. Doudlebský v Praze
po 5 K, Fr. Beneš Brunsvik 4 K. Po 2 K darovali
dp. dr. Fr. Kordáč z Litoměřic, uč. Jos. Sova z Po
lice, dp. A. Sysel zo Zvoli, A. Vít ve Vysokově, J.
Vít v Kramolné a 1 K vp. J. Nováček z N. Hradů.

Olomomecký Pozor patří k těm svobolo
myslně radikálním časopisům, které neznajíce žádné
zodpovědnosti, žijí jen z neustálých štvanic. Zeptáš-li
se mnobých čtenářů novin, co je tam nového, odpoví
že nic, když se tam nějaké pikantní neb skandalisa
jici zprávičky byl nedočell, Poučné a věcné články
pro čtenáře toho druhu zrovna tak neexistnjí, jako
pro redaktory podobných pikantních „světů, pozorů,
obzorů a „nezávislých“ listů, jejichž osvěta, pokrok a
obzor“ spočívá především v tapení katolické církve,
kněží, okresních a obecních starostů, v odbalování
různých vymyšlepých neb překroucených skandálních
historek a jejichš „nezávislost“ končí z pravidla v
každého předplatitele a Inzeranta. Bědo tomu, kdo
v takovém pozoru, obzoru neinseraje, neb kdo v ta
kové „osvětě“ nevidí pokladnici, v které své „pře
bytečné peníze nedobrovolně neb dobrovolně ukládati
musí. Takový posor 8 osvětou na kapsy jen mento
roje, kritisoje, všechno stávající abledává nedostateč
ným, sám však nic lepšího ani poraditi, ani udělati
neumí. A klepnete-l! bo jednou přes prety, pak křičí:
já nic, já muzikant, já za nic nemobo, já novím, jak
se to do listu dostalo, to napsal aěkda jiný, snenživ
důvěry redaktorů nebo vydavatelů. Olomoacký „Pozor“
natropil se již nesčetných mrzntostí a ostud a pře
četným lidem vořejnou práci znechutil. Ze zvláštním
záluskéemjezdí tento list též po J. M. knfžetiarcibi
skupovi olomouckém Thsodorovi, Když seděl na kní
žecím arcibiskopském stolci Němec a aristokrat, který
české církevní a oárodní podniky ničeho nedal, toho
v „Posor“ nevšímal; jakmile však stal se knížetem
arcibiskapem muž pošlý s českého lidu, tu počalo tu
pení, hysdění, kritisování a činěno může všechno

možné, aby tento hodnostář byl od české věcí od
vrácen, aby ae mu život strpčil, aby se mu věc česká
znechotila. Nikdo neměl z řáléní dotěrných a prol
baných kritikářů větší radosť než-li Němci; nikdo jim
přece nemůte lépe hnati voda na jejich mlýn, než-li
kdo vlivaplné može učiní vůči čevké věci ontrašitěj
šími. Ač sa pozorem nikdo z vážných mažů v Olo
moaci a na Moravé nestojí, tedy přece nespravedlivé
jeho útoky nepadané osoby bol:ly a uložily jim re
serva, kdežto naopak u rozhodujících krabů vládních
šířili přesvědčení, že bude lépe, když na vynikající
místa církeval hierarchie a státní byrokracie posta
vení budou Němci, protože tito dle nabytých zkuše
ností daleko netrpí štvanicemi, jako rození Úechové,
Na Moravě dostávají aspoň Němct všecka -lepší du
chovní obročí i čelnější státní úřady. Toť nepřímou
zásluhou všelijakých pozorovců, lidovců a reslistů mladé
a nejmladěí Moravy. Dne 27. dubna byl redaktor Po
sora Knechti odsouzen pro zanedbání povinné péče
k pokutě 380 koran. Redaktor Knechtl problásil
tehdy, že nepsal útočních článků proti nojd. knížeti
arcihiskupovi olomouckému, v nichž jej vinil, že tá
dosti Čecbů za vprázdaěné kanonikáty olomoncké
vládě nepředložil, nýbrž že vládě poslal pouze žádostí
Němců Redaktor Knechti tvrdil, že zmíněných článků
nepsal, že se do listu dostali bez jeho vědomí. Proto
nebyl souzen pro delikt, nýbrž pouze pro zanedbání
povinné péče, V odvolacím řízení však maosil pan re
daktor Knechtl problásit před sondem, že ve vyše
třování před krajským soudem třikrát nemlovil pravda,
když tvrdil, že urážlivých článků nepsal, u že se o
jejich obsahu teprve z listu dozvěděl. Při odvolacím
řízení dokazoval pan Knechtl u jak soud oznal, také
dokázal, že tři články sám psal, ostatní dva, kte
rému byly dány doktorem Chocem bedlivě a něko
likrát četl a do tisku dal. To dokazoval a tvrdil teprve
pak, když již věděl, že jako pachatel, jako hrubý
útočník na Čest a vznešený úřad J. M. ndp. knížete
arcibiskopa z důvodů zákonných nemůže býti utibán,
protože trestnosf čína byla již promlčena,Ejhle le
chetný, poctivýaudatnýobbájce pravdyl“
— Protože, jak se při odvolacím řízení prokázalo,
proti zanedbání povinné póče se neprohřešil, an články
buď sám psal aneb vědomě do tisku dal, tedy rozsu
dek průvodní okresního soudu ze dne 27. dobna byl
arci změněn, ale předseda odvolacího soudu p. rada
Havlík uznal z1 dobré při prohlášení rozendku pro
mluviti tat> slova: „Ačkoliv obžalovaný redaktor
opouští tuto síň dnes bez trestu, přece jest jen pa
cbatelem trostního Čínu přímým a jako takový pro své
tvrzení a obviňováníJeho Milosti neprovedl
důkazu pravdy. Koížearcibiskop,jak nezvratně
zjištěno, učinil „Še, co učiniti měl a nelze mu důvodně
vůbec v tom směru ničeho vytýkati, jak dokázáno,
Alo ani o nějaké slabostí zde necí možno mlavit, Vy
chází bez trestu, poněvadž žalobce důvěřoval jeho
zodpovídání se jako pravdivému a od stibání pro pře
čin proto upostil, ačkoliv zde redaktor neřídil se dle
hesla:„vědy dle pravdyl“ Jesttedy osvobo
zen z důvodů Čistě procosaních, — Soud
ním processem tedy dckázáno, že redaktor Knechti
patří mezi lidi, jejichž výpověděm nelze věřit, byť
byli i před soudem učiněny, A co souditi o těch ra
dikáloích, pokrokářských, realistických a socialistických
plátcích v Čechách, které Iží z Pozoru vyňatvu váš
český lid „osvěcovaly“ a které dnes a výroku olo
mouckého soudního zemské rady jistě se ani slovem
nezmíní.

Spotřeba uhlí ma parolodích. Kolik
uhlí spotřebuje parolod? Na cestě s Hamburku do
New-Yorku při plavbě 7 dní trvající epotřebuje paro
loď průměrné velikosti 720 tun ublí, přičemž stroj
vivine eflu 6350 koní. Při plavbě vykonané za 61/,
dne třeba 920 tun ublí a tím vývin 7650 koňských
sil. Při plavbě za 6 dní potřebí 1250 tan uhlí a
tím vývin 7250 koňských sil. Dle toho tedy spotřebo
vala by loď na cestě z Hamburku do New-Yorku neb
zpět, chtěla-li by vykonati cestu tu za 5:/ dne, 2050
tun uhlí a 10.400 koňských sil. Při plavbě za 6 dní
potřebuvala by již 3600 tun uhlí a 37.400 koňských
sil, za 44, dne 6870 tan uhlí a 79.500 koňských sil,
za 4 dni 16.100 tun ahlí a 212.900 koňských sil, za
3%/,dne 45.700 tun ublí a 679.000 koňských sil, za
3 dni 146.300 tan uhlí a 5,830,000 koňských sil. Pro
velimocijest tedy nutností míti v jednotlivých mořích
vlastní uhelní stanice. Důležito je to zvláště pro pří
pad války, kdy je spotřeba uhlí pro válečné loďatvo
největší.

Z Kolína. Koncert Smetanovyžupy konaný
24. června v Cáslavívydařil se velmi pěkně. Spolky
z Nymbarka, Poděbrad, Kolína, Kutné Hory sešly se
v starém tom královském městě k zajímavému dosta
veníčku a soutěži. Těžko však bylo rozhodnouti o
prvenství, Všecky jsou tak dieciplinovány, tak socvi
Čeny, že o přednesených sborech jenom pessimista
mohl najíti nějaké chybičky. I abory společné šly vel
mi řízně, bez váznutí, bez rušících tonů. Místnost
měl zpěv. spolek Čáslavský velmi vhodně volenou —
Dasíkovo prostorné divadlo. Ačkoliv přijati jeme byli
velmi vlídně, přátelsky, ba slavně, jenom něco by
chom podotkli. Týká se to aranšmá. Nebéřemeohledu
na to, že hostům vykázány byly místnosti podrušné
a domácímu spolku místnost prvá ale to, co se atalo
po produkci. Místnosti besední, ačrozlehlé nestačily
tomu návalu a tu nás nbobých cizinců nikdo se ne
ujal, aby nás zavedl jinam, kde bychom mohli se po
silniti a pobaviti. Víme, že cestou přemnozí zle se
kabonili, že neznalostí města zašli do hostinců velmi
podružných, kde ničeho ani k jídlu ani k pití dostati

nemohli. Nechcemeváha, ale dáváme to na uváženou bratrským spolkům, žádajíce, aby podruhé v
příštím koncertě a sjezdu n+ to bylo aspoň trochu
také pamatováno.



lům křesťanství jednalo jen a jen o to, aby
iňan byl epasen. Všude na oboru zemském

se ukázalo, že jen pravé křesťanství jeut zá
kladem ušlechtění národů. Katolické křesťan
ství, kamkoliv opravdu do duší vuiká, jest
spola i „civilisací“. Jednoduchý pohled na
jisté kraje africké k důkazu postačí.Tam to
tiž dnes, jako jinde dříve, z divochůkatolický
missionář, katolická jeptiška, dělá lidi civili
sované; an klade základ k čistému rodinnému
životu, učí rolnictví, řemeslu a práci vůbec,
zkrátka an kolem svého kostelíka šíří to, čím
honosí se vzdělaní národové evropští. Ale Čí
ňan vida, že za missionářem přichází bodák
neb kanon, myslí, že i ta opravdu líbezná
vůně křesťanského života, jaký se tam zavádí,
jest mrtvolovým zápachem jeho vlasti.

Pruský král řekl však i ještě jiné osudné
slovo, když vysýlal vojáky své do Číny. Jest
to slovo: Pomsta.

Je pravda, že Číňané na Earopanech, ano
pa samém vyslanci německém strašné činy
páchali. Ale z úst křesťanských nemá nikdy
nekřesťanské slovo to zavzníti. „Mně pomsta,
praví Pán“. — Tak čte se v písmě.

Úmysly a úrady Prozřetelnosti Boží jsou
dnes ještě zastřeny rouškou tajemství. Ale
Prusku nejméně sluší slovo „pomsta“. Právě
ono nemá ani píď země, kterou vy bylo „ne
annektovalo“. A stále a stále chce jen „an
nektovati“. Přese všecku jeho „velikost“ může
taky na ně řada dojíti, i jemu může přijíti
den pomsty Páně. A aspoň nějaké nemilé pře
kvapení, jako Angličany v Africe, může stih
nouti Prasko nyní v Číně. Kam s těmi něko
liku tisíci vojáků proti millionům Číňanů?!
Jako ten jistý národ znám jest svým zápachem,
tak jest celému světu i Bavorům samým zů
pachem ta praská vypínavost a domýšlivost.
Obzvláště pak ten v smrtelném rozkladu se
nacházející německý laterdnismus nevydává
tolik líbezné vůně, aby právě Prusko vydalo
se na cestu do Číny s voňavkou své civilisace.

Bohužel, že ani v Rakousku to všecko
nevoní jako o posvícení. Bobužel, že i ono —
ne sice v tom smyslu, jaký má slovo „annek
tovati“ — ale přece velice nešťastně se pustilo
do civilisování (vzdělávání) svých národů na
základě liberalistickém, pohanském. Co slav
ným hlavám této říše bývalo vůní líbeznoa,
totiž křesťanství katolické, vyhlášeno za zá
pach. Znovozrozené ve způsobu liberalismu
pohanství ssají do sebe vzdělanci říše naší
jako vůni líbeznou.

A následek toho jest, že politický roz
klad Rakouska a vnitřní hniloba vábí nos Pru
šáka, který se nemůže dočkati, aby se v něm
s nevýslovnou chutí ryl jako ten známý brouk.

A že by so měly poměry v brzku zlepšiti,není naděja. Jen Čechy „zcivilisovat“ tou něm
činou, to kdyby se podařilo, to je přání tak
maoohbých. Ale že Rakousko potřebuje vůbec
nový život čili obnovení života národů dle
zásad křesťanských, na to leda tak na Pan
kráci se opravdu nemyslí.

A u nás doma v Čecháchnení lépe. Usta
vila se „národní rada“. Všecko žije prý v svor
nosti a lásce; ale jak dlouho? Do nejbližších
asi voleb. Vždyť právě v tyto dny se zase
zahřmotilo tím, co český národ rozervalo a až
na pokraj hrobu přivedlo. Aby se ve Vídni
lekli naší síly, tropí se zase protikatolický —
protisvatováclavský — randál moderního ne
vědomého — husitaření. Ve Vídní mají z toho
radost, jen dokud to nejde přímo proti nim.
Holačení a trhání se naše v strany různ. jest
jim vůni přelíbeznou.

Ale co pak našim jistým „vůdcům a ve
likánům“ je do toho, že mají ve Vídni radost.
Jen když oni mají doma radost, že se prý
blíží mrtvolový zápach katolicismu. Ale po
zor! Když v rozervaném národě našem svato
václavské dědictví bylo již skoro mrtvolou,

právě tenkrát vydával národ náš ten mrtvoový zápach, který byl nepřátelům jeho vůní
Jíbeznou. Proto nedivte se, že rozvážnému če
skému vlastenci jest přesvědčením, že ta vo
ňavka toho novověkového husiteření jest dra
hocennoa voňavkou — Němcům vůbec a Pru
šákům zvlášť. Český zápach v Berlíně voní.

Manifestační sjezd českomorav
ského rolnictva.

Po 11. hod. konal se v neděli v tělocvič
ně pardubických realných škol manifestační
sjezd rolnictva. Prostranný sál mohl bohužel
enmalou část rolnictva pojmouti. Sjezd za

jil p. ředitel Eckert z Chrudimi. Na návrh
okres. starosty p. Murkalouse z Třebošic zvo
len za čestného předsedu sjezdu p.poslanec
Staroštík, za předsedu p. A. J. Prokůpek z Ku
tlíř, veterán mezi rolnickými předáky, za mí
stopředsedy p. poslanec Vyhoukal z Dřevoho
stic a p.Štěpánek z Medlešic, za zapisovatele

p. Friedl z Vys. Mýta. Starosta města p. dr.
Formánek vítal moravské i české poslancei
rolníky a veškeré repraesentanty samosprávy.

Pak se zmínil o dnešní mlhavé situace, kdy
nás čeká pravděpodobně boj. Pravil:

Ka sjezdu zvoleno město, kde odehrála
se nejedna z nejvýznačnějších episod uašich
dějin; tak n př. před 20 lety v domě býv.
starosty dra Žáka dodělány a podepsány byly
fandamentální články drem Riegrem na Malší
načrtouté, jimiž mělo se zemím korany české
dáti státní právo. (Výborněl) Čím těžší jsou
boje, tím více musíme se starati, by nezastihly

nás nepřipraveny o boněD a pakliže nebudeme se moci spolehnouti na své spojence,
masíme se starati, bychom se mohli do boje
pustiti sami. (Výborně! Potlesk.) Především
musíme se starati o orgamisací, o kuliurní a ho
spedářské povsmesení českého lidu. (Výborně!)
Jelikož dnešní ejezd k tomn směřaje, přeje
mu starosta nejskvělejšího zdaru aby přinesl
trvalý prospěch nejen stavu rolnickému, nýbrž
celému českému národa. (Výborně! Potlesk.)

Předseda českého odboru rady zemědělské
el. p. Heřman Janda vítal moravské bosty

jmenem tohoto odbora a přeje si, by láska,
kterou všickni přítomní byli uvítání, zapustila
kořeny a byla poutem nás všech v boji proti
společnémn nepříteli. Milý host, starosta Sel
ské jednoty moravské, pan Staroštík, řekl na
náměstí, že bratří Moravané nepřicházejí do
Čech, aby snad šířili nějaké kastovnictví neb
různost stava, nýbrž že chtějí, bychom byli
všichni svorni, neboť v tom vězí naše síla.
(Výborně! Potlesk.) To cítí každý zemědělec,
živnostník atd. a cítí to celý národ, že jest
třeba, aby každý etav byl pevným článkem
národa. Jestliže mluví řečník o svornosti boje a
že máme býti spjati láskou k sobě a odvahou
vůči nepříteli, není to řečeno proti tomu, by
chom Se zorganisovali, neboť zorganisované
stavy tvoří pevný národ. Rolníci dnes vidí, že
spjati jsou láskou a že všichni chtějí je pod
porovati, poněvadž podporují tím veškeren vý
voj národního životu. (Výborněl) Nechťdnešní
sjezd vyzní v mohutný akkord společnénesdol
né vůle, k čemuž přináší řečník vřelé blaho
přání klubu poslanců českých, jímž byl ku
sjezdu vyslán. Jako zástupce klubu nemůže
nic jiného říci, nežli by Bůh dal, by se uká
zalo, že národ jest svorným nejen v příčině
malých věcí, nýbrž i velkých, i v příčině na
šich starých idealů, což stane se jen, když
všichni půjdeme za jedním cílem. Svorná prá
ce jest s to, abychomv těžkém svém bofi do
spěli ke kýženému vítězetví, které jest přáním
nás všech. (Výborně! Potlesk.)

Také p. poslanec K. Adámek vítal Mora
vany jménem klabu. Liboval si, že na Moravé
hnutí oposiční vytrysklo pramenem nejhlač
nějším a že Morava první protestovala proti
svatodušnímu programu Němců. Krev na Mo
ravě prolitá je nejlepší obžalobou našich ne
přátel. Velebil sjeduocení jako spásu pro bu
doucnost. Byla doba, kdy se říkalo: „Me sme
me a ve ste ve“; dnes 80 to změnilo a říká
se: „My jsme vy a vy jste myl“

Pan ředitel Eckert poukázal na nebezpečí,
které hrozí zemědělství, nejpevnějšímu to zá
kladu státu.

Říšský poslanec p. Josef Staroštík pro
mlavil pak o nynějším stavu našeho českomo
ravského zemědělství. Pravil, že povaha zemí
českých je zemědělská, že centraliamus a VÍ
deň nás vyssává; zmínil se o zadlaženosti a
vyssávání rolnictva, o znebodnocování obilních
cen kapitalisty a dokazoval nutnost sjednocení
českého a moravského rolnictva a organisace
rolnické, která má čeliti centralismu, nepřáte
telům národa hmotným, národním i politickým.
Zajisté celý národ, veškery vratvy a strany
bez rozdílu politického odstínu radovati se
budou z českého sdružení rolnictva, až toto
se postaví v bojovný šik. Mluvil dále proti

spolku s Německem, připomenul došlého telegramu z Litovle, kde zorganisovaní Čechové
z města i venkova porazili baštu německou.
Starosta Jitovelský, syn tohoto království, pan
Václav Socha telegrafuje: „Rolnictvu českému
a dnešnímu sjezdu vřelé „Na zdar“ Účastní
kům upřímný pozdrav z české Litovle. (Vše
obecná pochvala a potlesk.)

Zpravodaj „0 reorganisaci a vsájemnosli če
skoslovanskéhorolmictva“, p. poslanec Udršal pra
vil, že na veliké manifestační schůzi není možno
pouštěti se do podrobného řešení této a tak
důležité otázky. — V Anglii, Francii, Belgii,
Hollandsku, Dánsku a Německo však se tak děje
a mnohem více by prospělo českému země
dělství, kdyby byl na sjezdu promluvil věcně,
hledíc k daným našim silám duševním i hmot
ným a síle nepřátel našich na př. prof. dr.
Došan Lambl, dr. Bráf, dr. Fiedler neb některý
osvědčený spisovatel a znalec národohospo
dářských poměrů v zemích českých, v Rakou
sku, Ubrách, v Evropě a na světě vůbec. Snůš
kami velkých vlasteneckých řečí noodstraňují
se ani agrarní krise ani povodně, ale záplava
slovní má v zápětí místo vzrušení a zdárných
výsledků spíše ochablost a plané vlastenčení.
Fráse o válečných činech našich předků za
doby Žižků, Poděbradů, na Lipanech a Bílé

Hoře nevydrápou z rukou lichvářů ani jediný
zadlužený statek, bez úmorné, pilné, účelné a
dobře organisované práce nevrátí se národu
hmotný blahobyt a moc politická. Na sjesd

měl se přinéstí jiš hotový «a dobře proprano
vanj agrární program předchozích pora
dách s odbornými znalci věcí remědělských av resoluci mělo se žádati sohválení výsledku
těchto úrad, a provádění jich všemi možnými
prostředky. Že se to nestalo, považujeme za
nehotovost; tato se dá na štěstí ještě napravit
tím, že o programu 8e budou dle přijaté resoluce
raditi moravská i česká selská jednota a Ústř.
hospodářská společnost. Přední naši národní
hospodáři a zástupci rad zemědělských zajisté
budou míti také slovo.

Znalost našich dějin, slavné číny našich
předků na poli práce, vědy i válečném ovšem
pobízí k práci zvláště, když z dějin béřeme
poučení, co nám škodilo a co nám prospívalo.
K národnímu blahobytu a politické moci nám
neproapěli ostatně ani Lípany ani Bílá Hora,
naopak jich příčiny i následky měly veliké
bědy vzápětí, zejména pro stav rolnický. Lí

any vedly k zavedení selské roboty a Bílá
ora k její utažení. Na příčiny i rozrušující

následky válek hositských by 8e mělo pohlí
žeti zvláště ve echůzích rolnických střízlivě,
mělo by se poukázati důkladně ve schůzích role
nických, že socialní bída a zuboženost lidu jsou
příčinami každého jitření a hnisáni a válka, tof
že konečné krvavé vyrůstání a vytlačení vředu.

Pan Stanislav Kubr pojednal o organisaci
rolnictva a dokazoval její nutnost. Pravi), že
politická organisace přechází, ale stavovská
musí trvati na věky. Je přesvědčen, že sedláci
povedou národ český opět k vítězství a intel
Jigence bude státi na stráži, aby neučinil se
falešný krok. Kéž by se tak stalo a souhlasí
me s panem Kubrem, aby sjezd česlovanského
rolnictva v Praze i Opavě byl co nejčetněji
navštíven.

Poslanec Adámek vzpomněl telegramu Ji
tovelského starosty. Svornost práce povede
nás k vítězství a každé edružení, které z řad
národa vystupuje, je poškozuje. Na jeho návrh
poslal sjezd děkovací telegram litovelskému
starostovi, panu účetnímu rolnického cakro
varu Sochovi.

Pan ředitel Eckert vítal sdělení o svato
václavskémsjezdu a navrhl tuto resolnel:

„Sjezd ukládá sástupcům Selské jednoty pro
Moravu, Ústřední hospodářské společnosti pro krá
lovství české, Sdrušení českých semědělců a sástup
cům hospodářských spolků purdubického a chru
dimského, poněvadě oni dnešní sjesd uskutečníli,
aby sestavili resolucí, obsahující společněpošadav
ky veškerého rolmictva českomoravského a wskuteč
nění pošadavků těchto neehť se pak sástupcové 40
mědělců v Čechách a na Moravě domáhají. Ini
ciativa ukládá se spolku pardubickému. Nu sjesdu
svatováclavském budiš resoluce předmesena a schvá
lena“.

Předseda českého odboru zemědělské rady
pro království české poslanec Heřman Janda
vítá navrženon resoloci s velkým potěšením.
Resoluce schvaluje 8e jednohlasně, načež sjezd
o 3/1 hod. odpol. doslovem předsedy p. 4.
J. Prokůpka skončen.

Moravané na Chrudimsku.

Za těšké národní i politické krisi nynější cítí
lid váš instinktivně, že synové zemí českých musí
spoléhati hlavně na sebe, že se musí sevříti v perný
šik, páše k páši, abychom útoky našich nepřátel na
postavení naše odrasiti s to byli. Zajisté proto byli
Moravané na všech stanicích tak vítání od měšťan
stra i venkovanů, od rolníků i řemeslníků, od spolků
i veškerého lidu: V České Třebové, v Chocni, Uher
sku s jmenovité v Moravanech, kamž dorazili Mora
vané z Olomouce zvláštním vlakem v sobota po 11.
hodině dopolední. Zde vítal především bratry morav
ské okresní starosta bolický p. Tuži! z Albrechtic

ukazuje důrazně na pěstění vzájemnosti rolnické.
tarosta p. Kčhler vítal Moravanyjako rodné bratry

a řed. p. Eckert za hospodářský spolek hejtmanstvípardubického a sem. poslanec p. udrnka z Kočísa

okres Chrudimský. Všem vřele poděkoval předočaselské jednoty moravské, p. Staroštík. Dívky v ná
rodních krojích a spanilé dámy rozdávaly hostům

mělnické víno a vhoční zákusky, zasypavše je předtím kyticemi. Mnohé „Moravanky a Moravani“ mo
ravanští zasedli s Moravany do vlaku, kterýš v Hro=
chově Týnci vítán byl p. starostou Chourem av Ou
řeticích opět starostou p. Kopistou a rolnictvemče
akým byl vřele uvítán, takše p. přednosta stanice
chtěl mermomocí odjezd urychlit.

Nejskvělejší, nejnadšenější bylo uvítání v krá
lovské Chrudimi. Zde jiš o polední shromáždily 6e na
nádraží neb předním veškeré místní spolky a tisíce.
měšťanstva. Na perroně očekával Moravany slavnostní
výbor a ul. městské rada v čele s panem úřadujícím
náméstkem drem Karl. Havelkou, doktory Sykorou,
Fikarem, ředitelem Eckertem, zem. posl. Kudrnkou,

předeedou hospodářského spolku + Antonínem Štěpánkem a Mediešic, paní Emmou eselou, starostkou
epelka paní a dívek, paní Marií Eokertovou, ředsed
kyní damského odboru Ústř. M. Šk. Dále so dostavily
v elegantních toiletách Spolek paní a dívek, odbor
damský Ú. M. Šk., Výrobní denský spolek, členové
okr. hosp. spolku, chovanky bosp. školy v stejnokroji,
professoři a studující vyšší hosp. šk., Sokol s hudbou
atd. Když se ukázal vlak s ověnčenou lokomotivou,



uvftaly jej prvníchovanky klášterního dívčího ústavu,
jlohé volání: Sláva a Na sdar Moravanům opakovaly
veškeré spolky a diváci na silnici a na perroně, takže
rostlo jako burácející lavina k městu, kdež nebyl ani
jediný dům neosdobený. Mnobé domy byly ozdoben
drapeřiemi, guirlandami, znaky a hesly v národních
barvách, věnci, pletenci a květinami.

Když vlak stanul, zasypaly opanilé dámy mo
ravské rolníky kyticemi a panuposlanci Staroštíkovi,
choti poslance p. Pokorného a dceři pana poslance
Pavlicy, švarné slovácké dívčině v malebném národ
ním kroji, podány kytice.

Jménem města vítal hosty úřadující náměstek
starosty p. dr. Karel Havelka takto: Ďrast přátelé!
Král. věnné město vyslalo nás, abychom Vás jménem
veškerého obyvatelstva co nejsrdečněji uvítali a po
sdravili. Projevujíce savéupřímné nadšení z toho, že
Jete v tak hojném u do našeho města zavítali,
přinášíme Vám vetříc upřímnou a srdečnou oddanost,
vřelé city vlasteneckého nadšení a přátelské lásky.
Láska k rodné zemi jest význačnou vlastností rolní
otva vůbec; avšak rolnictvo české a moravské jest
tahé nennavným pěstitelem idef národních a přítelem
všeho pokroku. Zavítali Jste k nám do královatví,

n n seznali naše poměry agrární, abyste oudiliodbornou práci našich spoluobčanů a z ní čerpali
zkušenosti pro poměry své. Než my spatřujeme ve
Vaší návětěvě též projev naší solidarity. Naže, přij
měte za tuto poctu náš srdečný dík. Přátelská láska
e upřímné nadšení celé Chrudimi volá Vám vstříc:

če nám srdečně, upřímně vítáni l“ (Bouřlivé Naar .
Jménem hospodářského spolku chrudimského

promlavil pan ředitelAnt. Štěpánek s Medlešic
stručně ale ze srdce.

Jim odpověděl posl.Staroštík,který poděkovav
sa neočekávané vřelé uvítání, pravil, še Moravane
byla a také nebude nikdy nevěrnou království če
skému, pokud naše hory stáli budou. Výprava mo
ravského rolnictva má posíliti snahu hospodářskou a
svépomocnou organisaci domoci se lepší badoacnosti.
Jest nám toho tím více potřebí právě nyní, kdy ne
přítel mocný nejen u nás, ale i za hranicemi usiluje
O naše zdolání. My tohoto boje všuk lekati se nemu
síme, budeme-li pevně zorganisováni, uejednocení a
budeme-li tvořiti jednolitý šik kulturně vzdělaný a

orlí. Lepší budoucnosti volal pak řečník „Naar
Slova jeho vzbudila v celém shromášdění bouř

livou osvěnu. Po té nastoupen pochod do města. V
čele byly hudba a dámy, za nimi moravétí hosté a
ostatní spolkové. Obecenstvo nadšené hosty pozdravo
valo. S oken veškerých domů sypáno bylo hostům na
cestu kvítí. Průvod ubíral se k sladovně, kdež Mora
vany přivítal předseda, p. Štěpánek majitel hotelu
„Bída“ jadrnou, vlasteneckou řečí, poukazuje na
důlešitost styků vzájemných na pol: národním i ho
spodářském.Jemu poděkovalp. Staroátík. V prostran
né aladovně podány Moravanům spanilými dámami
masité zákusky a řízné medlešické p.vo, Cbradimští

p. hostitelé apředáci rolnictva prokazovali Moravanům všemožné pozornosti. Když se tito po dlouho
trvající únavné szestě trochu zotavili, nedalo jim to,
a postili se s damami chrudimskými ve veselý ta
neční rej. Krásná Mařenka Pavlicova a choť p. posl.

Pokorného byla v kole prováděna od pánů Chrudimských. Než čas spěchal. Pantajemník musea Štěrba
fotografoval moravské hosty a jejich průvodčí před
aladovnou v pěkné skupině, načež se Moravané ode
brali jednak do vykázaných jim bytů avých hostitelů,

jednak navštívili cukrovar, místní závody průmyslové,fhovar a vůbec věci zajímavější.
Ke drahé hodině byl stkrělý banket v hotelu ns

Bídě a kuchyni i sklepa p.hotelisra Štěpánka všecka
čest! Předáci z Chrudimi i s venkova účastnili se ban
ketu, při němě proneseny četné sdravice. Protože o
chrudimském národním svátku na počest Moravanů

přinese „obšírnou správu rozšířený místní list „Český
M m „ Omezíme se zde na stručné vylíčení pobytuorvwanů v Chrudimi. Vedeni fankcionáři hospodář
ského spolku, prohlédli si Moravané vzorný velký
statek pana Štěpánka ve Vesci a některé jiné statky,
dále vyšší hospodář. školu s rozsáhlýmisbírkami,
polemi zkušebními a záhony zelinářekými a při nich
wenalézající škola hospodyňakou, teprve před 4
měsící založenou a 16 chovanek, mezi nimi dvě Mo
ravanky, čítající. Dívky učí se tu všem potřebným vě
domostem pro budoucí hospodyňky a pořídily si již
samy pěkné stejnokroje. Učí se vůbec všecko praco
vati, o čemě ae ještě zmíníme.

Moravské hosty překvapila dále důstojná bu
dova průmyslového musea císařea králeFran

tiška Josefapro východní Čechy v Chrudimi, kdežnám nynější hlavaobce p. dr. Havelka, dr. Fikar
s p. Štěrba i jiní pánové dělali neunavné průvodčí
uposorňujíce hosty s nezaslouženou laskavostí na všecky

památné a cenné předměty, s nichž mnohé jsou praváuměleckánnica. Naschodišti p. Štěrba pro masenm
opatřil opět fotografii sličné slovácké dívčiny, která
se stála miláčkem všech Chrudimanů, ale přece pro
sradila, še šádného Čecha nechce, protože, inu, však
to již Mařenka v „Prodané nevěstě“ všem prozradila.
Vystavovatelé řemeslných výrobků ve stálé výstavě a
tržnici budilí svými cennými výrobky právem pozor
nost Moravanů. Tito prohlédli si též restaurovaný
chradimský velechrám sv. Salvatora, jehož památností
a umělecké poklady vysvětlil Moravanům dp. kaplan
Mikulecký, srdečně je přivítav. Dále navštívili Mora
vané obchodní akademii, různé partie města a posléze
též klášterní ústav pro vzdělání učitelek. Večer se
kone! „na sklepích“ koncert, kdež se odehrály
četné projevy sbratření mezi Čecbya Moravany,takže

zavládla zde bujará radost a veselí. Inu, proč bychom
se netěšili, kdyš nám Pán Bůh sdraví dá a výtečnou
medlešickou chmelovinu k tomu.

„—„Večer se shromáždili předáci Moravanů s ahru

dimskými svýmipříteli „Da Bídě“, kdež pronesena p.drem Havelkou, Fikarem, poslanci Staroštíkem, Svo
gilem, Udržalem, Martinkem, ředitelem Eckertem atd.
celá řada abratřovacích řečí a přátelských přípitků,

jmenovitě též opanilomyslnýmchradimským damám,neúnavným našim Průvodčím p. dru Havelkovi, Fika

rovi, Štěpánkoví s Medlešic i s Vesce a jeho pobo
stinné choti, moravskému rolnictvu a předákům vý.
leta. Chrudimětí slíbili, še s Moravany příštího roku
navštíví bratry Slezany a rolnický sjezd v Opavě a
když se tak všeobecně mluvilo o tom utlačování a bídě
ubohých slezských rolníků při pěnivém plzeňském a
granátové mělničině,tu vysval redaktor František
otábl přítomné, aby od slov přešliihned ke skut

kům s vybral pak do „kaféšálku Bída“ sp- poslencem Martinkem na 45 koran ve pros párodo
hospodářského poučení slezského rolnictva, kterýšto
obnos odvedl p. dr. Havelka vůdci Slessnů, p. dra
Fraotiškovi Stratilovi. Brzopo půl noci odebrali se
Moravané na odpočinek, neboť ráno bylo jim navětí
viti některé rolnické statky v Medlešicích a Dražkoviích.

Odjeli tem na více neš půl drahého stu kočá
rech s chradimskýmipředáky, s předsednictvem hosp.
spolku, s pány starosty a četnými rolníky na Cbru
dimsku o 7. bodině ranní. Jesničany, Medlešice, Mi
kulovice, Draškovice ozdobeny byly prapory; na sil
nici tvořili hosp. besídky, hasičské spolky, školní mlá
deš a přečetnívesničané špalír a hlučně zdravili své
morsvské bratry. Dívky v svěčných národních krojích
obdařily je kyticemi. Nasilnici bylo více slávobran s
případnými nápisy. U Mikulovic dostavili se k uví
tání Moravanů dp. kaplaa Jos. Vaněček, páni uči
telé a četní sousedé. V Dražkovicích budil všeobecnou
pozornost Moravanů statek p. Františka Kabrhela,
u něhož je oseto cakrovkou 100 korců (38%), šita ozi
mového 22 korců (8'/, zaoráno), šita jarního 7 korců
(2:/,*/,), pšenice ozimé 12 korců (4/,9/,), pšenice jaré
41 korci (161/,9/,), ječmene 24 korců (90/,), ovsa 46 k.
(179/,9/,", smeška 6 k. (2'/,9/,", bobn a jetele po 16 kor
cích, máku 611 i zemčat 3 korce.K statku patří dále
28 korců luk a zahrad 6 korců Dělnických bytů hosp.
je 14 s 22 členy, ve vlastním obydlí 6 s 8 členy. V
nepřetržité práci celoroční je 8 mužu a 10 žen, 8 6
nedělní přestávkou v simě 1 muž a 10 žen, úbrnem
29 pracovních sil. Koňské potaby jeoa 3, volských 6
(na podzim 12 párů volů). Vytrabkováno je 82 korců
a 104 parcel oceleno v 33. Způsob hospodaření 8+0

bodný. Koně se vychovávají, volikopojí a pak vykrmojí. Hovězího dobytka je 40—46 kusů, bříbata 3.

V klášterním ústava chrudimském.

Za nynější doby, kdy všeobecný se ozývá
mezi staršími lidmi stesk, že naše mládež příliš
záhy stárne, stává se apatickou a nevšímavou
k vlastnímu svému povolání, panuje někde přecejeřtě
život plný poesie, život přímo idillický, ačkoli je
to ve zdech klášterního ústavu, ovšem uprostřed
rozkošné zahrady na malebném návrší, odkudž je
přímo uchvacující pohled na královské věnné mě
sto Chrudim. Krásný velký park, zelinářská za
hrada, malá vinice, chřestovna, květinové záhon
ky, vše to svědčí, že ráj tento vytvořily ručky
jemné, pilné, pro krásu stejné jak pro praktickou
potřebu vnímavé.

Dne 7. července, jsk ohlášeno, zavítali bra
tři Moravané před rolnickým sjezdem pordubic
kým do Chrudimi. Zvláštní vlak místní dráhy
Chrudim Borohradecké přinášel milé hosty do ná
draží dráby severozápadní, a bylo mu tedy jeti
kolem rozsáhlé a výstavné budovy dívčího pae
dagogia řízeného ctib, sestrami školskými [[T. řá
du sv. Františka, jichž mateřinec je v Slatiňanech
u Chrudimi. A tu se ukázalo, jak čistý, vlaste
necký duch panuje v onom ústavo a internátě.
Kandidátky mezi nimi mnoho Moravanek, s tou
žebností očekávali příjezdu Moravanů, aby první
ze všech uvítaly rodné bratry zpěvem a provolá
vaním, jež vycházelo ze srdce vskutky hluboce
dojatého. Chovanky skoro každá v rukou máva
jíce praporečky národních barev, zpívaly milým
hostům vstříc: »Moravo, Moravo . . . Moravičko
milá... Bratrští Moravané byli překvapenítak
nenadálým milým uvítáním a propukly v odvetný
jásot ze tříd vlaku. Ještě úchvatnější však bylo,
když po uvítání v nádraží severozápadní dráhy,
bral se celý obromný průvod a tisíce lidstva lí
povým stromořadím od nádraží. Tu pojednou
z oken II. patra dívčího paedagopia, v nichž byla
hlava na blavě a praporečků jako květu zavznělo
zas: »Moravo, Moravo .... a libezný zpěv snášel
se vstříc Moravanům. Uchváceni všickni hlubokým
dojmem nad tak spontanním projevem lásky, sta
nuli všickni a celý průvod. S odkrytými blavami
vyslechli píseň, načež v poděkování zavznělo ce
lým průvodem jako hukot vln: »Na zdarl« Lec
kdo při tom hlubokém pohnutí zaslzel. A což
teprve potom, když očekávána návštěva Moravanů
v ústavě samém nadešla. Moravané nemohli si totiž
odepříti, aby nenavštívili ústav, kde od českých dcer
dostalo se jim nejnadšenějšího uvítání, Živý ruch
zavládl vší budovou. Ročníky byly zdobeny od
jásajících kandidátek a to vše k uvítání drahých
bratrů z Moravy. Všecky ročníky se snažily, aby
co nejlépe dokázaly, jakou lásku i úctu vzdávají
Moravě. Tak ve IV. roč., kde před maturitou jen
málo času zbývá, na počest Moravanům vykresle
na na tabuli mapa Moravy a nad ní napsáno vel
kým písmem v polokruhu: Vítejte nám! — I ve
III. roč. se vyznamenaly; tam zvláště od Mora
vek s velkou pečlivostí ročník vyzdoben trojba
revaými praporky a na tabuli ve věnci z větviček
lípových a karafiátů napsáno:

»Moravo, Moravičko milál
Sláva Moravanům!

Na zdarl«
Malba jskož i oslovení provedeno rodnými sestra
mi Moravkami sa spoluúčinkování všech ostatních,
Každá dívka nakreslila aspoň jednu písmenu. Jaký
to důkaz nadšení. — Podobně i v jiných třídách

na uvítání ročník ozdoben, a napsán proslov. —
Ve II. roč. namalována moravská orlice a kolem
napsáno: »Vítejte nám bratři ze sesterské Mora
vys. — V L. roč. napsáno: »Svůj k svému a vždy
dle pravdy« a báseň od VL. Šťastného, jejíž za
čáteční písmena dolů čtena, dala slavo „Moravan“,
V přípravné třídě ve velkém srdci zdobeném mo
ravským vyšíváním a květinami napsáno: +Buďte
nám vítání, bratří Moravané!« Pod tím: +Mora
vo, Moravol« Miino to ve všech oknech byly
prapory a praporky, jež vesele vlály na uvítání.
Chovanky zpívaly písně moravské. Když vzácní
hosté procházeli budovou vedeni jsouce říšským
poslancem Udržalem, Staroštíkem a Svozilem,
dále mor. zem. poslanci Martinkem, Vykoukalem,
Pokorným s paní chotí, Pavlicou se sleč. dcerou
Mařenkou, náměstkem úřadujícím p. dr. Havelkou
a dr. Fikarem, a doprovázení byli jak ctihodnými
sestrami, tak i kandidátkami, jež jásajícím zpěvem
projevovaly radost nesmírnou nad jejich návště
vou. Snad ani jediné srdce nezůstalo chladným,
Všem v oku plálo svaté nadšení, jež ovládlo
všechny i milé hosty. Zpívány písné: Moravo,
Jsem Moravan, Moravo spanilá, Kde domov můj,
Hej Slovane, Slovan jsem. Potom slovenské mo
ravské národní písně: Prindi, Janko premilený,
Jakú jsem si frajerečku, Běžela ovečka. Bodejď by
vás, Už mou milou. V kostele zpívána starodáv
ná píseň »Ejhle oltáře, kterou zpívaly všichnt s2
bou. Zkrátka hlaholily síně ústavu nesčetnými
hlasy úcty a lásky sesterské. Moravští hosté, jme
novitě dámy, byli překvapení nanovo jak moder
ním zařízením ú.tavu (s elektrickým osvětlením a
ústředním topením, vodovodev, lázněmi, nejmo
dernější prádelnou, sušírnou 4 žehlírnou) krásnou
jeho polohou uprostřed nákladného parku s roz
košnou vyhlídkou na městu Chrudim, tak i Čí.
stou, krásnou kaplí, slavnostní síní, bohatými ka
binety < prostrannými a vzdušnými učebnami.
Když vešli Moravané do slavnostní síně, kdež III,
ročník cituplně, vlnové a přesně věpil „Sisstanovu
svatbu“, byli tím vzácní hosté hluboce dojati.

Pod hlubokým dojmem milého přijetí a vše
ho toho, co viděli a slyšeli, děkoval představené
ústavu náměstek purkmistrův :. Dr. Havelka
a poném říšský poslanec p. Jos. Svozil z Olo
mouce, který nadšeně vyzýval krajany své, aby
rozhlašovali doma chválu ústavu a do právě letos
otevírané obchodní školy při tomto ústavě své
dcery posýlali. Pan poslanec potvrdil, že dívky
jsou v ústavě vychovávány v duchu pravdě če
ském, vlasteneckém, že nadšeně ctí a oslavují na
še národní velikány, že zdravím kypící jejich tvá
ře a jará skoro dětsky nevinná a veselá mysl
ukazuje, že tu v zdravém těle pracuje zdravý
duch, který pro všecko dobré, krásné ušlechtilé
se rozněcuje. Při krásném sborovém zpěvu vkon
certní síni slzeli dojatí Moravané radostí. Kandi
dátky učitelství je nadšeně vyprovodily až k vý
chodu z ústavu a četné chovanky vzkazovali tisí.
ceré pozdravy do svých domovů, všem rodným
bratrům a známýma české jejich družky nemenší
sympatie k moravským hostům projevovaly. Všem
Moravanům a Moravkám utkví klášterní ústav pro
vzdělání učitele« a budoucích našich obchodnic v
nejlepší paměti; neboť se na vlastní oči přesvéd.
čili, že ústav vychovává dívky nejen zbožné, ale
též ryze národně, aby jim pro praktický život
poskytl všechny potřebné vědomosti a zkušenosti,
jakož i dívkám nezbytně nutnou mravní oporu.

Redaktor, který v tomto čísle vzdává se
právě odpovědného vedení tohoto listu, poznal
v různých zemích již mnoho světských i klášter
ních ústavů, ale poznav zařízení chrudimského
ústavu, byl jako všichni čeští i moravští hosté
mile překvapen. Mnohý z čtenářů »Obnovy« bude
povděčen tomu, pozná-li blíže zařízení a stanovy
pro dívčí paedagogium císaře a krále Františka
Josefa I. v Chrudimi,

Ústav se skládá: ze čtyř ročníků, přípravné
třídy a cvičné školy, jest tudíž přijatí každého
roku možné.

Do přípravné třídy přijímají se dívky, které
vychodily mělťanskou školu s dobrým prospěchem
a dosáhly 14. roku svého stáří. Do I. ročníku při
jímají se předem žákyně z přípravné třídy, které
při závěrečné zkoušce, jež se každého roku ku
konci 2, semestru odbývá, za způsobilé uznány byly.

O přijatí u jiných žákyň, která se na za
čátku školního roku do I. ročníku přihlásí a zá
konné stáří 15 roků mají, rozhodne přijímací
zkouška. Zápis a přijímací zkoušky konají se ve
dnech po 10. září. Při zápise jest se kandidátce
vykázati křestním listem, posledním vysvědčením
školním, vysvědčením o tělesné způsobilosti, vy
daným od lékaře státním nebo zeměpanským úřa
dem ustanoveného, výkresy, krasopisnými sešity,
ručními pracemi a po případě vysvědčením o
mravní zachovalosti od farnísu 3 obecního úřadu.
Tohoto posledního vysvědčení však netřeba těm,
které ještě téhož šk. roku, kdyo příjatí do ústavu
se ucházejí, školu navštěvovaly. Dívky nemající
měšťanské školy mohou navštěvovati pokračovací
kurs v ústavě Slatiňanském (u Chrudimě) a takto
nabýti způsobilosti do přípravky, Školné platí se
měsíčně 12 K předem, externistky platí 14 K
měsíčně. Žákyním, které nemají rodičů v Chru
dimi, bydliti jest v internáté při ústavě zřízeném.
Podmínky ku přijatí do internátu jsou:



1. Dívka musí býti zdrávaa k učení schopna.
2, Budiž zaopatřena slušným batstvem a

obuví, jak pro léto tak pro zimu. Podpadky (kram
fleky) buďtež přibitv dřevěnými hřebíčky. Z prádla
přinesiž každá s sebou nejméně 6 košil, 6 ručníků,
6 ubrousků, 6 párů punčoch, 18 kapesních šátků
a 2 velké černé zástěry (empiere).

3..Postel opatřenou slamafkem poskytne

vadlo a jiné celoroční potřebv poskytne internát
za doplatek 10 K ročně. Dvě peřiny a prádlo na
postel mějž kandidátka své, též příborem ke stolu
se každá opatřiž sama.

4. Strávného platí se měsíčně s prádlem 46
K. Obé jest zapraviti měsíčně napřed.

V nemoci dostane se kandidátce náležitého
ošetření, výlohy jest si však kandidátkám zapra
viti. Návštěvy dovolují se první neděli a Čtvrtek
každého měsíce. Výjimky činí se u rodičů vzdá
lených. Dopisy podléhají dozoru představené ústavu.
Veškeré listy a zásilky, kteréhokoliv druhu neb
obsahu, buďtež adresovány na představenou inter
nátu, vyjímajíc ovšem dopisy a podání, jež pří
slušejí řediteství ústavu. Prázdniny vánoční a ve
likonoční může kandidátka dle přání pp. rodičů
stráviti doma. Stravné se ovšem za tyto dny ne
odčítá, Též mohou se kandidátky súčastniti za
mírný poplatek vyučování řeči francouzské, hře
na housle a na piano.

Při ústavě jest obehodní škola, aby se
v ní dcery kupcův, obchodníků, továrníkův a vů
bec všechny, které se stavu obchodnímu věnovati
chtějí, nejen odborně (v účetnictví, vedení knih,
pracích komptoirních) k zastání rodičův a příbu
zných vzdělaly, ale i dle zásad mravních a vycho
vatelských se zušlechtity, tak aby vyspěly v řádné
ženské povahy (manželek a matek).

Do obchodní školy přijímají se dívky, které
dosáhly 14. roku věku svého a vychodily měšťan
skou anebo jinou obecní školu s dobrým prospě
chem. Přijstí závisí však na přijímací zkoušce,
které se každá po zápise ve dnech po ro. září
podrobiti musí. Žákyním bydliti jest v internátě
při ústavě zřízeném. Podmínky ku přijatí do in
ternátu jsou tytéž jako na psedagogiu. Stravné
v obchodní škole obnáší I. třída 21 zl. jako na
paedagogiu, II. 16 zl. Nejkratší pobyt v ústavě
jest jeden rok. Předčasné, neodůvodněne vystou
pení odškodní se poplatkem 50 K.

Obchodní vzdělání jest dnes pro četné dívky
nezbytně potřebné. Dobře pravil svého času hrabě
Pětting: Zena vzdělaná, žena rozvážlivá, mírná,
zbožná a mravná jest pravým požehnáním mužo
vým. Vnitro domu, ať 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 vy
chovává, jak vůči veřejnosti vystupuje, proniknuto
má býti svérázným typem rodné národnosti. Jste
nepřemoženi, pokud na prahu jizby domu vašeho
vládne národní žena. Žena má býti vychována ve
směru prakticko-hospodárném, aby poznáním těž
kosti výdělku, naučením se šetrnosti, porozumě=
ním všemu odvětví prací domácích buď s ma sebe
zaopatřiti, buď muži svému v potřebách života
bedlivě a opatrně napomáhati se naučila. Takové
ženy potřebuje zvláště obchodník a živnostník.
Poloviční starost spadne mu s krku, může-li se o
obchod neb živnost starati žena, dovede-li vésti
obchodní knihy a zápisky. Každý ví, čím je žena
v tomto směru židovskému, německému, francouz
skému, anglickému, hollandskému a švýcarskému
obchodníkovi a živnostníkovi. Každá dívka česká
nemůže se státi úředníci u pošty a telegrafu, man
želkou, učitelkou; takovým dívkám dopomáhá

| k samostatné existenci nejlépe obchodní vzdělání,
neboť může se státi účetní, pokladní, komptoirist
kou v různých obchodech a když pak v nich prak
tických vědomostí nabyla, může si zaříditi svůj
vlastní obchod a státi se tek oporou svých rodičů
a sourozenců, Dívka obchodně vzdělaná, vyzbro
jená obchodními zkušenostmi, provdá se snáze i
bez věna, neboť každý praktický obchodník ví, že
manželka, starajíc se hospodárné o živnost, jest
pokladem k nezaplacení, kdežto dívka bohatá, ale
fintivá, marnivá, nedbalá brzy je se svým věnem
hotova a stává se muži často břemenem a přivede
ho i s rodinou na mizinu. Naopak žena obchodně
vzdělaná, šetrná, přičinlivá je pro rodinu zdrojem
blahobytu. Nezapomínejme, že dnešní boje národů
jsou boje národohospodárské. Zápas za naše práva
národní skončí v náš prospěch jen tehdy, budou-li
své muže, bratry a cbefy podporovati České ženy
v těch oborech své činnosti, které jim náleží, Z té
příčiny odporučujeme obchodní školu v klášterním
ústavě chrudimském pánům úředníkům, učitelům,
obchodníkům a živnostaíkům pro jejich dospí
vající dcerušky,

Moravané v Pardubicích.
Po deváté hodině doatibli moravští hosté pro

vázení pány dr. Havelkou a dr. Fikarem, četnými
měšťany, starosty a statkáři z Chradimska Předměstí
perdabského, které bylo s velké části ozdobenopra
pory. Obyvatelé na ulici i e oken srdečně sdravili
moravské hosty. U trati očekávaly Moravany panské
i damské spolky pardobické, které tvořily v třídě
Alsbětině špalír. Mimo to vítali zde nadšeně avé sou
drahy tisíce rolníků, jejich ženy, synové a dcery, které
v ověnčených kočárech, v šebřinových vozech a
dráze ajeli se sem hlavně s Pardubska, Chrudimaka,

Vysokomýtska, Litomyšlaka, Chotěbořska, Čáslavská
Kutnohorska, Přeloučska, Nechanicka, Jaroměřska,
Rychnovska, Kostelecka, Holicka a s Králové Hra
decka. Chrudimská hospodyňská škola dostavila so
korporativně. Z Královéhradecka přijelo přes 100 če
nů hospodářekého spolku, dálo přečetní rolníci ae
svými ženami a dcerami, v čele a panem Loučným
starším z Řibska, Z poslanců se dostavili pp. Formá
nek, Jaroš, Hovorka, Kudrnka, Udržal, Dostál, Karel
Adámek a Heřman Janda, okresní starostové a dele
gáti do zemědělské rady a předseda edružení českých
zemědělců p. Stanislav Kubr a místopředseda p. A. J.

Prokůpek „ Kotlíř.oravané vystoupili se zástupci Chradimska
z povozů, čeští rolníci bratraky jim tiskli ruce a při
pojili se kjejichprůvodu.Za střelbyhmoždířůa svuků
vířivé budby ubíral se průvod k pomníkůbratří Ve
verků, vynálezců ruchadla, kteří o zvelebení stavu
rolnického získali si zásluh nesčetných. Předseda ho
spodářského spolku pro okresy pardabický, přelouč
ský a holický p. ředitel Eokert vítal Moravany, vspo
menu! příchodu 500 bratří Moravanů před 17 lety
k slavnosti odhalení pomníku a projevil naději, že
tehdy navásané přátelské styky budou se stále ata
žovati. Uvítal Moravany jménem českého rolnictva a
provolal jim: na zdar! Hudba na to hrála a lid zpí
val nadšeně píseň: Moravo, Moravičko milá.

Pan Markalous okres. starosta pardabický pra
vil, že moravští hosté přicházejí v Čas největší po
třeby, kdy jest nám čelit proti společnému nepříteli.
Vítá je jménem Pardnbska i okresů sousedních a vý
chodočeského rolnictva vůbec. Na to vyzval českomo
ravské rolnictvo, aby si slíbilo vzájemnou podporu a
upřímné přátelství.

Poslanec Heřman Janda, předseda české ze
mědělské rady vítal Moravany jménem klubu. Bu
dou-li držeti r království, markrabství a vévodství
Češi pobromadě, neuškodí nám sebe horší koalice.
Děkuje Moravanům za příchoda manifestaci národní
svornosti. Zdraví posléze Moravany jménem odboru
zemědělské rady.. Kdo se podívá na zdatnost práce
Moravy, musí říci, že mnoho vykonali. Děkuje výcho
dočeskému rolnictva, že navázalo styky a Moravany
a přeje si s nimi schůzky nejen v dobách zlých, ný
brž i radostných. Moravanům provolal Slával

Místopředseda Selské jednoty a vrch. redaktor

Selských Listů“ v Olomoaci, p.Horn poslanec Jos.Švozil, děkoval za přátelské uvítání. Moravštírolníci

přijel do Čech nejen aby se poučili a seznali zdejší
5P sob hospodaření. nýbrž takó, aby se u bratří českých národně posílili u navázali nové svazky a utu
žili staré styky přátelské. Rolnictvo moravské bojuje
kratý boj 8 nepřátelským nám němectvem, musíme
proto nepřátelům dokázat, še marny jsou jejich enahy,
aby učinili hranici mezi Moravou a českým králov
stvím s učinili průlom do národní i politické pospo:
lítosti zemí koruny české. Moravané přišli do zlatého
prutu Polabského, abv dokázali, že se nedají zlomiti,
$» se nepodají, že s Čechyv království žijí a umírají
(Boaře potlesku). Přál bych si, aby v této chvíli celá
Morava viděla, jak nás bratrsky vítáte. Přijměte za
to dík nojen moravského rolnictva, ale celé české Mo
ravy. Budeme-li státi při sobě jako jeden muž avorni,
pak zloba nepřátel proti nám jest marna. (Buuřlivý
soublas). Bolnictvo jest kořenem českého národa, a
chytne-li ae kořene hniloba, jest to začátkem konce.
U pomníků největších dobrodinců a přátel rolnictva
prosím Vás, abyste sfly své spojili k ubájení stavu
rolnického, byste slíbili, že se veškerou vůlí a silou
zasadíte, aby stav rolnický byl národu zachován, ne
boť neopustíme-li se my rolníci, půjdou-li s námi
stavy ostatní, pak se nikoho báti nemusíme. Dokad
je půda v našich rakou, marné jsou nepřátel proti
nám vzteky. (Hřímavý souhlas a Nazdarl). Posved
nuv na to velký palmový věnec, protkaný větvemi
z lípí a růžemi a ozdobený stuhou barev morav., pra=
vil: jménem Snlské jednoty s rolnictva, že klade vě

úcty, radosti a holdu, vdědných Moravanů, kteří pa
mátku největších dobrodinců rolnictva zachovají věčně
ve svých srdcích. Nesískal by národ náš ani ničeho
na poli politickém, kdyby ztratil stav rolnický a kdy
by nectil mužů o tento stav zasloušilých. svoji
končil provoláním Slávy památce bratranců Vever
kových (Boařlivý souhlas).

Snaživý a dlouholetý jednatel hosp. spolku, p.
professor František Sova na to pravil: Drazí, milí,
přátelé! Co jednatel hosp. spolku pro okresy Pardu
bický, Přelončský a Holický přijímám věnec tento a
dovolíte, bych zaznamenal tklivoua milou tuto Vaši
pozornost a upomínku v památnostech spolku i města
našeho. Nebadu mlaviti k Vám, přátelé drazí jménem
spolku našeho, neboť učinil tak milený předseda
náš pozdravaje Vás; říká se ršak, že předseda jest
hlavou každého spolku « jednatel jeho duší. Honovím
se tím, že jsem duší milého spolku našeho, nikoli
však duší vůdčí, výbrž duší, v níž ukládá veškeré
členstvo, veškeré rolnictvo tužby a přání své. K hlavě
a daši pak patří i srdce a tu vězte přátelé milení,
že vlužilo čČlenstvoi veškeré rolnictvo českého výcho
da v duši spolku našeho jediné přání: Nabízíme Vám
srdce své, to upřimné, české ardce, nabízíme Vám je
celé, vezměte je s sebou tam na drušnou Moravěnku
a chovejte je co přátelský a bratrský odkaz a důkaz,
že patříme jedině k sobě a sobě. Shoděnároda če
skoslovanského a vzájemnosti naši: Žehnej Bůh!

Ta zahrála hudba naši národní hymna, kterou
tisíce českého lidu se vroucím zanícením spívaly.

Na to se hnul průvod Zeleným předměstím
ozdobeným do města. Sokolové a hasiči tvořili po
hyblivý špalír. V čele průvodu kráčeli poslanci,sta
rostové okresů a měst, moravští a čeští rolníci. Na
náměstí a před radnicí, kde očekávali Moravany sta
roste města p. dr. Formánek, městský děkan vdp.
Sloup a členové obecního zastapitelatva, utvořili Mo
ravané, čeští rolníci, pardabické dámy a selky v ná
rodních «rojích, veškeré apolky řady, za nimi pak
vyplňovali celé prostranné náměstí tisíce diváků.

„Na řečniště červenobílým plátnem potažené a
chvojím i kvítím v pozadí sdobené vystoupil pak
starosta města,pan dr. Antonín Formámek, známý
přítelMoravanůa rolnictva,Pravil:Drasípřátelé!Jeat
věra těžkou úlohou mluviti, kdyš srdce pří pohledu

na tuk velkolepé účastenství city překypuje. Jiš me
alovřečníků,kteřívítali Váspředhodrl p er
rojnictva bratranců Veverkových,mohli Jate seznati,

jak vsáznou, jak drahou jest námVaše návštěva,jsvděčné a nadšeně bijí vám náše srdce vstříc, že
v počtu tak valném savítali do středu našebo. A tý

ocit vděčnosti a bratrskou lásku přináší Vám vatříc
veškeré občanstvo našeho města, kteréš podnes zdobil

se jménem velkého vašeho rodáka s doby české slávy,
nasývajíc se s chloubou městem Pernštýnovým. (Boa
Blivý souhlas'. Jmónem města toho Váe srdečně vítám,
vida na Vaši návštěvě výmluvný projev bratrské lásky
jež vzájemně k sobě nás poutá| Po staletí namábal
se společný náš nepřítel, aby mezi Čechya Moravany
nasil zhoubné símé svárů a nedůvěry a dokud lidu
nevrátilo se národní uvědomění, zdálo se, že so dílo
jeho daří. Než sotva že památka slovanských apoštolů
poprvé shromáždila davy českého lidu s královetví na
památném na Velebradě, a s drahé strany bodrý lid
moravský v celých zástupech zavítal do slovanské
Praby, aby účast bral při kladení základního kamene
k chrámu českého umění — pukaly rázem ledové kry
nedůvěry s předsudků. Hlas krve zjednával si vády
větší platnosti, my toušili vědy horoucněji po vzájem
ném styku a vždy Zivěji ozývalo ue v nás vědoní, že
jeme sobě na uvětě nejbližší (Výborně) a še i
Moravan ve všech zemích české korany stejně jest do
movem. (Bonřlivá pochvala a potlesk.) /

A s hrdostí musím říci, še byl to v řadé ne po
slední náš čilý hospodářský spolek, kterýž svými opě
tovanými výlety do různých krajů sesterské Moravy
k vzájemnému poznání 8e našemu a k utužení bratr
ských svazků mezi námi výdatně se přičinil. (Sláva
mu!) Každý z výletů těch byl pravým národním avát
kem a-jako účastník jejich vzpomínám s povznesenou
myslí, jakým bratrským šárem plály naše i vaše zraky,
kdekoli a kamkoli jeme mesi vás zavítali a jak vroacně
ojišťovali jsme se navzájem věrným bratrstvím.

Dále pravil p. doktor, že návštěva Moravanů
v době, kdy nám i ten drobet práva vzali, má tím
větší význam. Přes národ těch vlastností, té práce a
těch darů ducha jakým Boha dík je národ český ne
přecházejí dějiny k dennímu pořádku. „Jen svorný
duch a mnohosti dá ke svornosti Bůb. Morava
Čechů nikdy neopustila, bojovati budeme svorně za

naše práva a proto opětně vítal Moravany jménemměsta, že jsme jedna krev, jeden národ a že jeden
osud je nám souzen. Řeč a jeho upřímné české: Na
zdar bouřlivě byly přijaty, hudba zahrálaa lid zpíval
píseň: „Moravo,Moravičko milá...

lavčí Moravanů,mladý rolník p. Staroštík
u Hunčovic u Litovle děkoval sympatickým avým hle
sem. Pravil, že Moravané přišlido Čech také, aby po
zvali české přátele k velikému výletu do našeho se
sterského vévodství slezského, bychom posílili našeho
Benjamina, našeho nejmladšího a nejvíce utiskovaného
bratra Slezana. Moravané Čechů nikdy neopustí a bo

jovati budou svorně za naše práva, za než dlepotřebybudeme dle potřebycedit i krev. Děkoval sa urítání,
které v Pardubicích se děje za největšího účastenatví
veškerých stavů našeho národa a provolal všem stavům
tohoto královatví: Na zdar! — Potlesk, střelba z hmož
dířů a zpěv veškerého lidu následoval. Na to se Mora
vané občerstvili v Besedě a ostatní účastníci v okol
ních hostincích. Po 11. hod. konal se manif. sježd rol
nictva, po čemž byl banket. Starosta p. dr. Formá
nek pravil připijeje Moravanům, še hraje v tomto
shromáždění jaksi úloha domácího pána. Pravil,že o
triumfálním sjezdu v Prostějově pronesena byla my
šlenka oplatit českým bratřím návštěvu. O uskutečnění
této myšlenky se přičinil nejvíce předseduSelské jed
noty, pan říšskýposlanec Staroštík, a připil mu tedy
zdravici. Pan Staroštík připil všem, kdožmají o
uskutečnění výletu záslahu v Čecháchi na Moravě,
pravil, že snaživý jednatel Selské jednoty mladistvý
rolník p. Vaca s Příkaz nejvíce se vynasnašil o dnešní
výlet, připil městu Pardubicím, veškerému měšťanstvu,
rolnictvu i panuVacovi. Okresní starosta pan Mar
kalous kladl důras na další pěstění shody českomo
ravskéa končil:VybudetenašiamyVaši.PanVaca
z Příkaz pravil, še pocit blaženosti, kterýdnasv Pardu
bicích a včera cestou v Chrudimi Moravané zažili, není
úplným. Schásí tedy třetí bratr ze Slezska. Rolnictvo
ve Slezsku se probouzí teprve ze spánku a jha roboty.
Návětěvračeskomoravského rolnictva a jeho přátel bude
míti proSlezsko desateronásobný význam našich ojezdů,

připil rolnictvu, Slesanům a tajemníka Slezské rol.
jednoty, panu Žikovi „Bouřlivý potlesk). Pan dr. Ho
rak vítal Moravanyjménem místního politického klubu
a pravil, še dnešní slavnost je oslavou koruny svato
václavskéa svornosti. Pan Karel Adámek s Hlinska
sašel do dob Karla Velikého, av. a lů Cyrilla a
Mothoděje, bojů a vyhynutí Polabanů, pak se oháněl
nezbytným u něho palcátem, husitským, dotkl se i
slov Palackého, jenše nemlavil tak moudře © obezřetně
jako tento největší Čech,a proti rosvážnějším radám
dra Kaisla, Eogla, Kramáře, Žáčka, ba i Stránského,
mlavil po Baxovska hyperadikálně. Řeč jeho budila
mesi rozvášnými lidmiÚčes. Posléze mlavil pan po
slanec Udržal a vybízel české rolnictvo k největšímu
účastenství při rolnických ejesdech, které se budoa ko
nati ve Slezsku a v Praze. Přerovnání jeho o Sigmun
dovi by p. dr. Pacák a Eogel sotva schválili.

Po banketu prohlédli si četní Moravané. .Mezi
nimi též místopředseda mor. zemědělskérady p. Seifert
památnosti městaa moseumv sámku, státní průmyslovou
školu, akciový pivovar, strojírnu firmy Josefa Fro
kopa vdova a synové, Fr. Dvořáka, statky pana Čer
venky a Kudrnáče, zemakou donucovací pracovnu,
vodní stavby s dob Pernštýnských a odebrali se pak
na národní slavnosti na Olšinkách, kde jiš od 4. ho
diny bylo hlučno, koncert a sokolské cvičení. Dámy
prodávaly zde u baffetu různé pochoatky, pokrmy a
nápoje. Slavnost vzdor zimě a poprchávání byla pře
četně navštívena, zejména téš rolnictvem s Hradecka.
Jelikož večer pršelo, uupořádán koncert na Veselce,
který skončen tanečkem. Po 1. hodině odjeli Mora
vané většinou domů za hlučných ovaci. Někteří pro
hlédli si Králové Hradec, města polabské aneb i MI.
Boleslav i Prahn. Okamžiky v Moravanech, v Chru

dimi a v Pardubicích strávené nikdy 5 novymisís paměti. Při badoucí návělěvě Čech slíbili mnohem
větší účastenství.



„„„Politický, přehled,
© politické sitmael promluvilv neděli

ar. Šílený v Bovačově. Zetnil se předevšímo ná
rodohospodářské Činnasti, ktsrou považuje ža nej
způsobilejší k vydobýti čelého právo našemu nářodu,

něvadě bes celého práva nebyly by nám dni
. státní právo sni: korunovece nic platny. Soublasíme

úplné s panem drei Šíleným, že zanedbáním
národohospodářských otázek (zvláště od r. 1889—
1900) utrpěl český národ mnoho škody, ale dě
lati dnes českému lidu laskominy na státní právo,
korunovaci a celé jazykovéi národní právo v době,
kdy nám vzsly i ta Gautschova nařízení, která
fakticky rozdělila Čechy na tři jazyková pásma a
popřála nám vnitřní úřední řeč pouze v ryze če
ských okresech — ač i to nám nyní vzato a na
Moravě a ve Slezsku ani na tuto se nepomýšlí,
zdá se nám býti přece trochu odvážlivo. Dokud
nemáme moci, prosaditi ve Vídni ani jediné čes
ské národní školy veřejné, zrušiti v moravských
městech přebytečné neb zbytečné školy německé,
dokud iv Čechách jsme vvdáni časté libovůli
dotud to půjde s uskutečněním českého státního
práva velice těžko. Jeho provedení znamená před
chosí souhlas s upravením poměrů v zemích ko
runy české — moravského, slezského a českého
sněmu. První dva sněmy mají většinu německou,
našim národním a státoprávním požadavkům ne
přátelskou a český sném nemá ani tolik moci
jednati v potřebách tohoto království, jak dlouho
k vvřízení palčivých otázek nutno, český sněm
nemá dnes ani tolik moci, aby upravil spraved
livě zemský volební řád, zemské finance, jazyko
vou otázku atd. Co pomůže teď vzpomínka, že
Český sněm 8. července 1619 se usnesl v Praze
na resoluci, že v království tom, které prohlášeno
za volební, může panovati jen ten král, který byl
národem zvolen a důvěrou českého lidu vznese
pou hodností královskou poctěn? Dnes platí u nás
posloupnost dědická, upravená pragmatickou senkcí
a nač tedy uváděti nynější naše politické zápasy
s usnesením a činností sněmu, který jako revo
luční Habsburgskou dynastií sesadil? ©Frásemi se
české politice na nohy nepomůže, ale s počítáním
se skutečnou naší mocí a s danými poměry.Jsme
rádi, že máme dědičného krále a dynastií; naší
snahou jest a musí býti jen k nim poměr náš
upraviti; o svobodnou volbu krále nikdo rozumný
u nás státi nemůže, poněvadž by se tím přivo
dily jen poměry, které při svobodné volbě králů
nezbytně musely přivésti rozvrat a konečný pád
a rozdělení Polska, Není-li p. dr. Šílený přízniv
cem radikálních a husarských hesel, která mají —
jek sám v Tovačověpravil—tu špatnoustránku,
že nepamatují na konec, pak měl necbati volbu
svobodnou iBílou horu na pokoji. Hospodářskému
programu a činnosti pana poslance Šíleného na
poli národobospodářském a školském vzdáváme
jinak všecku čest. Co se politických jeho tvrzení
týče, na ty šmahem přísahati nebudeme, Pan dr.
Šílený tvrdil, že byla jazyková nařízení již do
cela hotová u že nám nebyla dána za nějaké rak.
uberské vyrovnání. Pan dr. Šílený se asi nepa
matuje více, že páni poslanci dr. Pacák, dr He
rold, Stránský atd. souhlasili s nimi před problás

. šením, že p. dr. Pacák je prohlásil za 45 proc.
: splátku našich požadavků, že hájil zvýšení daní a

že klub dovolil svému členu p. dru Kaizlovi, aby
na základě 6. 14. provedl věci, pro něž veřejně
hlasovati neměla většina poslanců dosti odvahy
— z ohledu na voliče. Mý hájíme náhled, že se
sná voličům říci pravda. Tím, že jsme před ji
stými skutečnostmi strkali hlavy jako pětros do
písku, ani jsme jich neodstranili ani nezlepšili.
Kde a když je třeba býti radikálním, pak chceme,
aby se to dělo důsledně a vytrvale. To se však
obyčejně nedělalo. Co se týče říšské rady, tu my
Alí p. dr. Šílený, že zatím rozpuštěna nebude, ale
že dr. Kórber po přání císaře jazykovou osnovu
ipropiluje, tak aby ji sněmovna mohla přijati.
Pakli to však nepůjde a do obstrukce by měl jíti
maši poslanci, pak tato na zkoušku svolaná říšská
rada se rozpustí a Kórber bude poslán do pense.
Pan dr. Šílený neví, co se potom stane, ale my
slí, že půjdeme do obstrukce pravděpodobně my
Čechové. Sám bývalý ministr spravedlnosti dr.
„Ruber mu řekl, še Češi nemohou sí více dát U
biti, neš bylo v jasykoaých naříseních Gaučových.
Nemyslí, že by jednací řád byl oktroyován, Dr.
Šílený si přeje novou většinu, ale ne s Jawor
ským v čele. V alpských zemích zjistil pro utvo
ření nové většiny příznivý obrat. Čeští poslanci
všek sa každou cenu o utvoření nové většiny usi
dovati prý nebudou. Dr. Šílený se posléze prohlásil
pro velmi opatrné jednání a pro svormost v če
ském táboře. Řeč dra Šíleného obsahuje mnohé
velmi vzácné momenty. S čím nesouhlasíme, to
nepokládá patrně ani p, dr. Šílený za dobré, my
alil však asi, že radikálům musí se hodit nějaká
kosť, aby měli co hrýzti, nevrčeli a dali poslan
cům pokoj.

Moravští Němel nebudou pořádatispo
Ječný sjezd. Nacionáli mají zvláštní sjezd 22. čer
vence v Olomouci a liberáli 15. července v Brně.
Moravští Němci leží si tedy zrovna tak ve vla
vsech jsko naši Čechoněmci.

Ve Framcli nastaly do podzimku sněmovní
prázdiny, Vláda Waldeck-Rousseaua se tedy udrží

přes dobu trvání výstavy pařížské, ale situace její
sůstává kritickou, Generálové a plukovníci protiví
se vládním vojenským kresturám v ministerstvu a

trné na brzký pádvlády dreyfustovské.
V KHtalfi je parlament k práci opět způso

bilým a obě sněmovny podaly králi adresy od
danosti a věřnosti, :

V Basku prý bude zahraničnýmministrem
Novikov neb Ignstév. Tento prý zná nejlépe čín
ské a turecké poměry,ale není v Aoglii, Rakousku
a Německu jsko Punsláv oblíben.

© čínském povstání nemáme spolehli
vých zpráv. Příčinou pobouření Číňanů bylo prý
vyzývavé a bezohledné chování se Němců, Angli
čanů a Američanů proti Číňanům, vysokým man
darinům, ministrům, ano i členům císařského do
mu po porážkách Číňanů za války čínsko-japonské,
Zvláště němečtí vojáci a německý konsul nedbali
pražádných ohledů, zacházeli s« Číňanyjako s bar
bary, poručili si jen a hned vyhrožovali násilím,
pok li z ohledu na domácí obyvatelstvo a zvyky
nechtěli Němcům vyhovět, Císaře, syna nebes, a
vladařků, nesměl žádný princ jako rovný rovného
oslovit, protože dle čínských názorů je čínský cí
sař král králů, které považuje vlastně za své pod
dané, Pruský princ Jindřich si však audienci u
císsře vynutil a císařovna vladařka musila ve svém
palázi přijímati návštěvy evropských vyslanců.
Tím si dle názoru čínského císařský dvůr zadal a
nenávist proti Evropanům rostla. Zášť přešla též
na evropské missionáře a čínské křesťany, jejich
vyučence, jichž js v Číně přes 1 milion, vedle 20
mil. mohamedánů a asi 370 milionů Číňanů a
Mandžurů. Číňané jemnějších mravů ztráceli u
dvora půdy, ustoupili do zátiší a rozhodujícího
vlivu nabyl surovy prioc Tuam, jehož syn má se
po nynějším bezdětném vládci státi císařem. Ten
to se spojil s boxery, kteří se netajili úmyslem,
Evropany a křesťany povraždit anebo aspoň z Číny
vyhnat. Zprávy o zavraždění císaře a císařovny
čínské se nepotvrzují a císařovna prý naopak po
mocí prince Činga,Tuanga a jenerála Junga zmo
cnila se vladařství. Císařovna prý vyslance a Ev
ropany chrání a živí a místodržitelůmv jižní Číně,
kteří se k boxerům nepřidali, nařídila, aby Evro
pany a křesťany chránili. V čele Evropanům přá
telských místodržitelů je prý činský Bismark Lé
hungang. Dle jiných zpráv byl francouzský vysla
nec zrovna tak kruté zavražděn, jako německý šl.
Ketteler. Byli prý m. vypíchány oči, vytržen ja
zyk a byl prý poléván vřící vodou. Dle jedněch
zpráv utrpěli Číňané u Těncinu velikou porážku.
Dle nových zpráv jsou prý spojenci u Téncina ve
veliké tísni; mají nedostatek vody, řeka je otrá
vena morovatými látkami, vojáci topí se v bahně,
Dne 5. a 6. června útočilo 75.000 Cíňanů prudce
na 14.000 Evropanů. Číňané mají přes 100 vý
tečně obsluhovaných děl. Z jedné ruské setniňy
zbylo ze 120 mužů jen $ vojáků na živu. Japanči
a Aogličané utrpěli rovnéž ztráty krvavé. Japanci
prý přistáli v úterý v Taku s 22,000 muži, s 36
těžkými obléhacími hmoždíři a 120 polními děly,
dalších 23.000 Japanců dopraveno bude do Číny
v nejbližších dnech. 30.000 Rusů stojí prý u Ar
thuru na trati Kirin-Tokhikar. Boxeři provozuji
v Mandžursku a v severní Číně hrůzovladu. Princ
Taku prý se prohlásil za císaře. Z4 to císař Kvansi
lituje útoků na cizince a křesťany, Rakouská vláda
pošle do Číny 2 pluky vojáků, do nichž se vojáci
řadoví dobrovolně přihlásí, Rakousko musí prý
tak učiniti jako velmoc, poněvadž všecky velmoci
vojska a loďstva svá do Číny posýlají.

V jižní Africe dělají tlupy burů Angli
čanům značné nesnáze. Za g měsíců 42.000 An
gličanů padlo u raněne, 40.000 je nemocno a zbý
vajících 120.000 stálými boji a pochody pořad
více ochabuje a se tenčí.

Drobná. obrana.
Panu pastorovíPelíškovi ze Nem

těše u Čáslavi se obracejí útroby —jak
„Hus“ píše, nad tím, že školní rada nařídila,
aby učitel vedl děti katolické ku sv. biřmo
vání. V Semtěši jest totiž soukromá škola Ael
vetská, kam, že tam jiné školy není, chodí také
děti katolické. Nuže, světe žasní. A ty kato
lické děti má vést učitel k sv. biřmování. A
pozor! Dvěma ctrkvím najednou se tu děje
bezpráví. Učitel na helvetské škola jc laterán.
Jaká to šlamastika! Skola helvetská, učitel la
terán, děti katolické, pastorovy útroby obrá
ceny, konec světa se blíží. — Jsme -p. pasto
rovi tou radou, aby děří katolické do své školy
nepříjímal, útroby jeho 8e zase vrátí na své
místo a konec světa bude ještě na neurčitou

dobu odložen. Jestliže pe se vtipnému pánovipro „tu kuchařku J. H.“totiž Obnovu zase
útroby obrátí, učiní se v čas řádné oznámení,
aby se každý před koncem světa opravením
útrob spasiti mohl.

Drobné zprávy,
Všem veledůstojným a milým pří

zmívcům a dopisovatelům „Obnovy“,
všem přátelům a známým, s nimižpři od

chodo s Králové Hradce na Morava rozloačiti jsem
se nemohl,vzdávámnejupřímnější díky za to,
še mne v snahách mých podporovali. Jea
Moravan rodem a Čech smýšlením i srdcem, buda i
nadále poďporovativzájemnost Moravy a Čech, : kde
jsem polovici svého života ve veřejné práci prošil.
Svým přátelům a známým v Čechách jsem k dalším
slažbém ochotným. Na shledanou! S Bohem! Fran
tišek Štábl, v Brně, Besední dům.

Řádná schůze obecního zastupi
telstva ronala se ve středu dne 11. července 0 8.
hodině odpoledne za předsednictví starosty města, pana
Dra. Fr. Ulricha. Návrh, aby vyžádano bylo na c. k.
místodržitelství zavedení nucené jatečnosti, přijat byl
jednohlasně. Pan starosta přednesl zároveň důkladně
vypracovaný, podrobný jateční řád, kterýbyl schválen.
Svolení dalších úprav v městských jatkách, nutných
k jejich otevření bylo uděleno a povolen na ně další
n klad 67.400 zl. Zprávy a návrhy pevnostního odboru

řednesl náměstek starostův, pan architekt Viktor
Woinhanget, jenš navrhl, aby panu ačiteli Václavíkovi
přenechala se k stavbě parcela ve výměře 116 čtver.
sáhů poblíže nové továrny na trahlářský nábytek p.
Ladislava Knypla. Po návrhu pana referenta schválen
též náklad 451 zlatých na zřízení kanálu v ulíci
Rautenkranzově poblíže bloků živnostenských. — Je

likož stavby nových velkých domů na nábřeží Eliščiněbyly většinou dokončeny, doporučila městeká rada do
končení upravení nábřeží Eliščina a na železné zá
bradlí povoleno 1000 zlatých. Eliščino nábřeží podél
toku Labského až k hučavému mosta a důstojnickému
parku stane se zajisté nejkrásnější královékradeckou
promenadou. — Práce nábytkové pro měšťanekouchla
peckou školu zadány byly firmě pana Ladislava Knypla
za 1460 korun 20 hal. — Zpravodaj p. Dr. Zimmer
doporučil po usnesení al. městské rady zastaváren
skému odbora změnu stanov v některých bodech. Za
kontrolora obecní zastavárny zvolen člen zastapitelstva,
pen Petřiček a povolena mu za to remonerace roční
500 zl. — Dále sděleny byly podmínky, za kterých

olitické úřady svolily k vedení pitného vodovodu po
Pražském mostě přes Labe. SI. zastupitelství schvá
lilo podmínky c. k. místodržiteletvím žádané. — Pro
nájem dávky z lihovin ponechán byl dosavadním
pachtýřům Fránklovi, Kohnovi a pí. Nettlové za 2100zl.
ročně. — Změny orgamisačního statutu vyšší školy
obchodní v Hradci Králové předepsané výnosy mini
sterstva t. r. vzaty na vědomí. — Uprázdněné porce
špitálské zadány p. B. Říhovi a Barboře Čermákové.
Rozhodnuto o žádosti Fr. Holzbacha, dělníka v Žiž
kově, aby mu byla povolena částečná kapitalisace
důchodu, jejž mu poskytuje úrazová pojišťovna děl
nická pro království České. Kapitalisace povolena a
zadrží se mu 20 procent povoleného příspěvku. — Pan
starosta Dr. Ulrich referoval posléze o zdárném po
kroku uskutečnění elektrické tramwaye a dal též na
vědomost, že před 6 leťy podaný rekurs proti vymě
ření poplatků z koupě pevnosti byl příznivě pro město
naše vyřízen, an z poplatků sleveno 7.600 zl. Pan
starosta sdělil rovněž, že 16. července bude ne jednati
za přítomnosti stavebního rady p. Rytíře, zástupců
zemského a okresního výboru jakož i měata našeho 0
navržení regulace Labe okolo Hradce Králové, aby
jeden ze tří alternativních projektů byl vzat za ziklad
definitivního projektu k odvodněníokolí města.

Národ. slavnost veprospěch Ústřed
mí Matice školské konala se v neděliodpoledne
vzdor nepříznivému počasí za hojného účastenství
města našeho i širokého okolí. Dostavili se jmenovitě
hosté ze Smiřic, Jaroměře, Kuklen a Pražského Před
městí. Dámy prodávaly v baffetu různé zákusky a ná
poje, dále tu byl prodej doutníků, pošta a obvyklé
attrakce jako pouštění balonu, různé zábavy a tanec,
jemuž zvláště mladší generace holdovala. Vlastenecké
obyvatelstvo našeho města věnuje potřebné Ustřední
Matici školské přízeň avou v míře neztenčené. Kéž
by se tak i v jiných městech dělo!

ZíZdejší velitel brigády, c. a k. general
major Karel šl. Chizzola stal se velitelem c. k. země
braneckédivise v Krakově,>

Sportovní klub. Dce 22. t. m. koná se
výlet klabovní na Zvičina; vedení má oáčelník odboru
turistického p. O. Vojta. Na místo resignovavšího p.
JUDra Hrouzka zvolen náčelníkem odbora pro hry p.
ing. Stejskal. K závodům silničním dne 22. t. m, v
Polici n. M. pořádaným vyslán do sboru sondci zpra
vodaj klaba p. insp. Buriónek, Členem klubu stal 60
p. Adolf Křepelka, přednosta filiálky rak. ab. banky,
hosty odboru pro bry staly se pí. Stejskalova, choť
měste. duchovního a el. Patschova, Starostovi klubu
p. JUDru Fultnerovi zaslán ze scbůze výborové do
Paříže sportovní pozdrav. Konečně očiněna nutná opa
tření v příčině apolkové remisy,

martí. Konvent benediktinů v Broumově ozna
moje trachlivvu zpráva, že dle vůle Váemoboncího
zesnol v Pána veledůstojuýPán P. Gothard Tomáš
Schuppl, 0. S. B. osobnf děkan a biskupský notář
v Polici n. M, Narozen 24. září 1828 v Praze, vatou
pil do řádu sv. Benodikta r, 1848, na kněze vysvécen
29. července 1852; býval kdysi kaplanem v Machově,
v Martiokovicích a v Broumově, pak farářem v Bez
děkově, v Něm. Verneřovicích a posléz od r. 1886
v Polici. Jsa „ždy srdce dobrého, sloužil věrně Pánu
až do svého onemcenění, jež nastalo dne 9. července
ochrantím mozku a zesnu! tiše zaopatren av. svátostmi
v noci na 9, července b. r, Pobřeb drabého zesnulého
konal se ve středa dne 11. červecce o 10. hod. do
poledne v Polici n. M. ©

Pan Frant. Fischer, c. k. professorgy
moasia zde, věnoval 30 knih na zřízení koibovny pro
české meušiny, Upozorňujeme obětavé jednotlivce na
tento podnik místního odboru Národ. Jedno, Severo
české. Příspěvky na bnibovna přijímá pan MUDr.
Leopold Batěk.

Družstvo pro zřízení obllního skla
diště pro okresy Hradec Králové e Ne
chanice vešlo tedy šťastně v život a členové ředi



telatva pp. Váci. Skvroa s Čístěvsí předseda, A. Červý
ze Btěžer místopředceca a Koatník jednatel z Loche
mic konají pílné porady o tom, aby celou akci pro
postavení obilníLo skladiště přívedli do proudu a aří
zení jeho co nejdříve uskutečnili. Na veškeré obce
a hosp. besedy okresu hradeckého a nechanického
obrátili se s žádostí o hmotnou a morální podporu,
aby práce rychleji pnieračnvaly a k cíli dříve dospěti
se mohlo, Jest zajisté jedině v zájmu -a ve prospěch
rolnictva, by podnik takový svépomocný, od něhož
očekává rolnictvo ne li úplnou nápravu, tož alespoň
značných výslodků v ohledu zlepšení nušich hospo
dářských poměrů byl od veškerých kruhů zeměděl
ských podporován. Uberská vláda poznavší ohromno
důležitosť obilních akladišť, nanesla se zříditi 120 ta
kových skladišt obilních po celé zemí. Náš stát zvykl
rolnictvo pouze jako vrbu osekávati a co nejvíce z
rolnictva vytěžiti, Dříve neslo rolnictvo téměř veškerou

tíhu berních i vojenských břemen i ubytování vojska,
dnes platí poměrně nejvíce daní a vojska dodává nej
lepší syny své. Na nepatrnou podporu státu má tudíž
plné právo. Protože však stát své povinnosti k nej
důležitějšímu stava ve státě neplní, musf konečně rol
nictvo sábnouti k svépomoci a organisaci. Rolníci v
Dánsku, organisovavše se po obcích a okresích, uká
zali, seč dovedou. Náš lid chce viděti ovšem bned

výsledky. Přistoupí-li za členy obilního skladistě, uvidí
Jebo blahodárnost v době nejbližší, neboť dosud všecka
již zřízená obilní skladiště vydatné chrání zájmy rol
nictva a docílila všecka větší nab menší zvýšení
obilnfch cen. Žádame tedy korporace obce, aby
přiměřený příspěvek ba zřízení skladiště věnovali a

aby všecky spoluobčany v obvodu obce vyzvaly, aby
přiměřený počet podílů upsaly a vůbec, aby předsta
venstva obecuí i hospodářské besídky občany o důle
žitosti u výhodnosti obilních ekladišť poučovaly, Do
15. vrpua ať uení jediného malorolníka a statkáře na
Královéhradecku a Nechanickn, který by 1, 2, 3 neb
i více podílo dle velikosti svéko stutka neupaal, Po
IŠ. srpnu se totiž posavadní cena 1 podílu z 10 korun
značnězvýší.Obilní skladiště vHradci Krá
lové má všecky podmínky zdaru. Hradecké obilní
trby patří k největším v Čechách; rolníci « Hradecka,
Jaroměřska, Neehanicka, Chlumecka, Pardubicka, Ho
licka, Kostelecka, Rychnovska a Opočenska vyhledá
vají veletrby zdejší. I když v Pardubicích, Jaroměři
a v Rychnově bude obilní skladiště, budou míti hra
decké obilní trby eminentně důležitý význam. My
jsme v „Obnově“ pokládali vždy za důležito podpo
rovati akci pro zřizování obilních skladišť, která má
za účel, provésti lepší orgunisaci tržby obilní a osvo
boditi rolnictvo z nadvlády překopnictva, kteréž z pra
vidla nepatří ani do našich řad. Zřízení obilního skla
diště nebude se potkávati se žádnými valnými obtí
žemi u nás, protože subvence státu, země a nezůro=
čitelná půjčka, jakož i upsané již podíly a které se
ještě upíšou stavbu skladiště zabezpečí. Dary obcí,
besídek hospodářskýcha peněžní podpory ústavu, které
na Hradecku a Nechanicku pracují, vydají zojisté také
slušný obnss. Opatřiti provozovací kapitál, potřebný
k otchodu obilnímu, nebude nesnadno, poněvadž správa
skladiště přijaté obilí bude bleděti prodati hned u vý
bodou. Že obi'f roztříděné a řádně přečištěné se ve
velkém lépe prodává, netřeba vůbec podotýkati. Obil
nímu skladišti nabídne se zajisté vždy dostatek obilí,
neboť sdružené rolnictvo dodá vědy potřebný počet
obilí, takže se bude moci i armádě větší množství obilí
dodávati. Mužové, kteří jsou v předsednictva a v do
zorčí radě, jsou na Hradecka i Nechanicku vážení a

budou pro přičinlivosť i svědomitost svou požívati
důvěry.

Veliký koncert uspořádáv městskémdi
vadle Klicperově v sobotu dne 21. t. m. skladatel a

professor konservat, ve Lvově pan Vojta Kuchynka,
na kontrabas za spoloúčinkování koncertní pěvkyně
sl. Vlasty Malé z Praby a operního pěvce dra Zony
a Praby, nově angažovaného baritonisty Národatho di
vadla. Při klavíra bude náš domácí virtuos pan dr.
Scheiner. Koncert budí jiš nyní veliký zájem mezi
přáteli budby.

Průmysl věžových hodim. Propořádek
a veřejnosti důležitý tento průmysl nalezl v první mo

ravské výrobě věžových hodin F. Moravasa v Brně,

obec, kostelní neb farní úřad lehce dobré věžové ho

diny sobě poříditi. Vzorná tato velkodílna má prak
tické a výtečné modele, dokonalé vypracování a velmi
levné ceny, není proto divu, že i v cizině jsou Mo
ravusovy výrobky hledané. Podobný domácí průmysl
zasluhuje v každém ohledu odporučení a podporu a
upozorňujeme proto opětně kompetentní úřady a osob
nosti, by věžové hodiny, tento pro pořádek v každé
obci nezbytný předmět sobě u první mor. výroby hodin
Fr. Moravuse v Brně, Velké náměstí 8, zakoupili.

Výstava ručních prací ma dívčí
škole Výstavy ručních prací žákyň obecné i pokra
čovací dívčí školy pod vedením ct. Školských Sester
de Notre Dame vykazují každoročně píli žakyň i cho
vanek, jakož i avědomitou péči učitelek. Jakkoliv se
opakují na výstavě vzory, jež musí si každá žačka
osvojiti, přecejste nalezli jako každoročně několik

moderních novinek, cožnejlépe usvědčuje z tendenční
lži zdejší „Osvětu šidů“, jakoby školské sestry nepo
kračovaly duchem času. Výstava naplnila 8 veliké
síně a byla po celý den návštěvníky přeplněná. Ně
kteró práce, avláště all. Prokšové a Rindové budily
zasloužený obdiv,

Z Výprachtice. Obuovusv.misie (z r. 1899)
konali zde důstojní páni miesionáři z řádu nejsvětěj
vího VykopiteleP. Bornardin Čáka, superior, P. Ka
1el Soukeník, P. Bohuslav Matějů v oktávě Božího

Těla od 14. do 19. června incl. s překrásným výsled
kem, neboť 1808 věřících přijalo svaté svátosti aš
nepatrné výminky všickní osadníci. Pánům mjsmoná«
řům upřímné „Zaplať Pán Bůb!* ;

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 7. července 1900. 1 bj.

přenice k 13-60—1800, šíto k 10 70—1120, jedmera
k 8-50—9 40. oves k 680—7-30, proso k 00-00—00*00,
vikve k 12-00—16 50, hracho k 1600—19 50, jábly k
18:40—0 00, krup 16:00—31-00, bremhorů k 410—4 60,
jetelového semínka červeného k 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, máku k 33:40
olejky k 0'00—0-00, lněného semene k 16-50—17-90,
100 kg. žitných otrab k 10-00, pšenié. otrub k 11:00.
1 kg. másla k 2:00—2-40, 1 kg. sédla vepřového k
1-44—1'60, tvarohu k 0-28—-0:82, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 6:00—10-—, jedna kopa cibule k 00:40
0060, jedna kopa drobné zeleniny k 2—

W“ Dobrý "By

HOSTINEC
převezmu.

Ct. nabídky pod adressou „Dobrá
kuchyň 10“ do administrace t. L
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlici (v Čechách)

(bratr P. J. Reškudly, faráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

Ai Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku
: se na požádání franko zašlou.
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Několik spolehlivých

dělníků truhlářských

na práci nábytkovou
Josef Nevyhostěný,

závod truhlářský.
Hradec Králové. Nábřeží Františka Josefa.

Kulečník
menší soustavy,

piano, pulty obchodní

pěkných lamp,
dále 1 orig. sud 130 litrů bí

lého uherského vína
má levně na prodej

Frt. Starý v Kuklenách.
(Medlešický sklad piva.)

Konvikt
pro katolické

kandidáty učitelství

v radní Králové, Adaloorinum,

Do konviktu se přijímají žáci na zdejším
paedsgogiu studující na celé zaopatření. Mimo jí
delnu, studovny, ložnice a umývárny k disposici
hudební sál s pianem a harmoniem a jinými ná
stroji hudebními,

Písemné žádosti podány buďtež doložené
křestním listem a vysvědčením posledním pro
střednictvím příslušného farního úřadu na nejd.
Bisk. Konsistof v Hradci Kralové do konce srp
na t r

Bližší zprávy podá představenstvo,
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pensionát
Voršilek

v České Skalici
s krásnou zahradou. Ač vyučovací řeč německé
po způsobu school of Innguages, nemůže býti o
poněmčování ani řeči; vyučuje se též francouzsky,
anglicky, v kursu pokračovacím hudbě, malbě,
ručním pracím, vedení domácnosti, šití prádla std.

Podmínky sdělí
Představená.

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb uměuí církevního; též ahoto
vuje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Starší

práci, uměleckou cenu majíct, bedliváé opravoje,výrobky vlastní dílny
při cenách uejmír

8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní 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!
'oocCooooo0©o

Následkem úmrtí majitele

pana Viléma Feista

prodá 50 hoslinee
ležící těsně na pruské hranici v údolí Grůinborn
Orličném, jenž následkem hojné návštěvy ci
zinců jest známý jako výnosný. Hostinec se prodá
s veškerým živým i mrtvým inventářem za pří
znivých podmínek za slušnou cenu. Prostředníci
se vylučují a koupěchtiví račtež se přímo obrátiti
na dědičku,slečnu Maril Schlagnerovu,
Griisborn pošto Kunštát (Kromstadt)
okres Rokytnice.

bh
Oltáře, sochy a j.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisůcírkevních v každémslohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubioiob

opravuje jako i nově stavů

oltáře, kasate)ny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.



koupil velkou
partii GN“

které

9 daleko

We-Velký výběr ©
zlatých a stříbrných skvostů, svatebnich
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 o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

kal Vacek
oh C.k. státnímedal vysnemenaná ,

+ Pamět první moravská Výroha věžních hodin
u Chlumce

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

Rozpočty zdarma.

nabízí pro zimat a jaruí vysa
sování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisíce sazeni:
vzásobě. Levnéceny. Výborné

zboží. Poučnýcenník zdarma

Zahájení od 7. května

-až do konce září

Btávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ihned.

O00000000000000000000000000
A o . m v

eškerépůvodníšicí stroje K ř ó ý > |
pro domácnost a živnostníky a.

dodávápod G-letouzárukou,též na splátky listy

l bert.E. Sťourač, (exoffo)
ve Svitavech. 40 kusůza 60hal.

Cenníky sdarma Cestující se přijímají na stálý plat a na provisl. nabizi

| Biskupská knihtiskárna,

První Královéhradecká továrna nábytku. x

Ladislav Knypl v Hradci

prodá, se levně
jednopatrový dům čís. p. 17 v Kuklenách
v středu obce při hlavní silnici ležící, se
zahradou a polem, vše v jedné parcele,
Dotazy s přiloženou známkou na odpověď
vyřídí

Jan V. Balcar,
poštmistr v Kuklenách.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod Mehaaký a řozbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Bndova av. Václavské záložny.

Odporačuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše,
kasatelny, epovědnice, křístelny, komsoly, svícny,
lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a fravko.

jhodné nserování,B
Vydáváme letos kalendář

nákládem 6000 výtisků.

Dovolujeme“ si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dáň. Nabízíme:
celou stranu za 24 K
půl strany za 113K
čtvrtinustrany za8K

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové.

B
Stavební truhlářství.

Králové.

Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů
v Praze, Ferdinandova. třída. Váolav Vaoek, majitel.
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Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

(bobodníakademi
v Hradci Králové.

Ústav má tři ročníky a přípravku.

Do přípravky přijímají se absolventi 3. třídyměšť. škol nebo IV. třídy středních škol (tito pokud
prospěli aspoň u vyučovacím jazyce, zeměpise, děje
pise a v resiných předmětech), kteří jsou aspoň 13
let staří.

Do I. ročníku přijímají se ti, kdož mají vy
svědčení I. třídy ze IV. třídy střední školy bes zkou
šky přijímací; absolventi III. třídy -měšť. školy, kteří
mají na vysvědčení známky veskrze „dobré“, konají
přijímací zkoušku z češtiny, algebry a počtů. (Zfran
činy se zkouška nedělá. ..

Tyto podmínky přijímání žáků byly naříseny
všem obchodním akademiíma není mezi nimi rozdílu.

Přihlášky přijímají se ústně od 15. do 17. čer
vence a od 1. do 17. září. Třeba míti s sebou list
křestný neb rodný a poslední vysvědčení školní.

Písemně lze přihlásiti po celé prázdniny, za
šlou-li se doklady zmíněné.

Zkoušky přijímací jsou 16.červencea 17.září.kolné jest v přípravce 100 K, v ročnicích
200 K ročně.

Všichni absolventi mají právo jednoroční služby
vojenské.

Dotasy ochotně zodpoví a prospekt zašle ředi
telatví. Totéš podá také zpráv o. .

dívčím jadnoročním Kargg ODChOUNÍH:

při obchodní akademii zřízeném.

Prodám plano
křížové (Petrof) za 240 zl. nové koupeno
před 4 roky za 380 zl. Nabídky do admi

strace tohoto listu.

Fr. Tittelbach,
cv. uč. na uč. ústavu v Hradci Králové.

Hospodyňská škola
ve Stěžerách u Hradce Králové.

Nový XIV. škol. rok započne dne 16. září 1900.
Účelem školy hospodyňské jest, aby dívky, nabyvší

ve škole obecné přípravného vzdělání, vzdělaly se theo
reticky i prakticky tak, jak jest toho třeba ku správě do
mácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola tomuta
účeli vyhovovala má povahuinternátu a omnova učebná
jest tak uspořádána, že poskytoje příležitost nabýti vě
domostí, bez kterých se žádná hospodyně v nynější po
kročilé době neobejde. Vedle doplňování a rozšíření vě
domostí na škole obecné nabytých, nabývají zde dívky

odborných vědomostí v chovu zvířat domácích, sužitko«vání mléka, vedení domácnosti a výchově mládeže; dále
cvičí se ve všech pracech domácích, šití prádla a šatů,

-úklidu, vaření pokrmů jednoduchých i jemnějších, pranís žehlení, pracech v zahradě, mlékárně atd., vůbec vo
všech pracech, které jednou jako hospodyně a vládkyně
domácího krbu uměti mají. Vydatnou ačebnou pomůckoa
jest vlastní, vzorné zřízenéhospodářství s chovem dobytka
ovězího, vepřového a drůbeže, jakož i malá mlékárna na

zužitkování mléka a rozsáhlá školní zahrada.
Podmínky přijetíjsou následající:

1. Aby měla dívka propouštěcí vysvědčení se školy
obecné.

2. Lékařským vysvědčením (besxkolku) doavědčila, že
jest zdravé, a dívkám které již několik let řádně

olu nenavštěvovaly, opatřiti si jest vysvědčení
mravů od obce. .
Za celé saopatfení ve školní, společné domácnosti

platí sc měsíčně 32 K předem; školné obnáší 60 Kza rok.
Slavná okresní zastupitelstva: Král. Vinohradů, na

Smíchově, v Karlíně, na Mělníce,v Jaroměři, zřídili le

tos stipendia pro dívky svých okresů, k usnadnění návštěvy školy hospodyňské.
Bližší zprávy podá ochotně ředitelství školy.
Kdož má v úmyslu dceru svojí do školy naší dáti,

nehhť laskavé příjde si ústav prohlédnouti, aby se o všem
přesvědčil.

Jest záhodno, aby zvláště starší dívky přihlásily

se pokud možno záhy, neboť můžebýti pjako pouze 40chovanek a jiš nyní je slušný počet přiblášek.
Kuratoriam a ředit. školy hosp. ve Stěžerách.

Mm.Trachtová, 3. Leučný,
ředitelka. předseda kuratoria.

Konkurs.
Beseda v Hradci Králové vypisuje tímto
konkurs na propachtování živnosti hostin
ské č. p. 89 pozůstávající ze tří místností
v 2. poschodí, tří místností v přízemí, ku
chyně, 2 sklepů a z obsluhy místností

-© besedních.

Oferty podány buďtež do 15. srpna t. r.
správci domu panu c. k. správci Kohou

tovi, jenž též bližší podmínky sdělí.

P. T. obecenstvů.
Dovoluji si uctivě upozorniti na svoji výrobu
patentních sahredních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlowek, doporučenýchpro sbory
basičské zemakou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvku,vodu ze eklepa,petro
lej, líh a různé tekutiny. S na mytí
lahví a pivních trubeb vřelouvodou. Strefky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje ae bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev
niti ku každému výčepnímu kohoutku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
houtky, ucpávky, jehly, načínáky, kontrolní'
skla a různé pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzduchu s místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Táž mám na
skladěJihové lampy žárovky, kterépředčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky sasílám na zkouška
s na svoje útraty nehodící ee vezmu zpět.

Cenník sašlu na požádání zdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

ŘEAIEAOCK

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.

Vlastnívýroba moEňnje veškeré objednávky co nejsevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrxením Jeho biskupské Mi

losti. Bb P. 1 můj může se vykázati detnými pochvalnými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje soted kza
koa a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křeat, avícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

P 1.
Továrna na spracován ovoce,pálenka koňaků

4 výrodoěrů,
(dřívesávóď nasužítování: otec)

I. U.6. 3. Oomášeh,
ve Vys. Mýtě

doporučuje nátpondetianon lasní
koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

Heré v sávodějiš před lety: )byvše, dlou
hýmlešenímk takovéjakosti dospěly,Je jak touto,
"tak$ se stránkysdravotní,Po oa ey

:

ně oyhovujía při růsmých chorobách, sajmén
šaludku a ústrojí sašívacích vůbec, co pravý lék
osvěděstí se mohou,

Dáledoporučujevřelesvé ovocéa jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší

vání 'essencí, chemickýchbarev a jiných Idtek sdra
ví neuššťečných)vlasíné snalecky řísené výroby, ješ

Jabosí svou všem cisosemským výrobkům čelilimo i
Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i

ovocné, kleré se rovná nejlepším snámkám draso
placeným.

Kn konci dovoluje si ještě upozorniti ma své
speciality, jejíché výroběsvláštní péči věnuje.
Créme Bellealliunce a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Ballufieur a Créme de Maraschimo sej
ménapro dámylikeryvýlečná. X +

Žádajte eenníky/

uperfosfáty
,animální a minorální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaračuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnotelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
—— nahraditi. -—

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spes
ciální hnojiva pro kuloviny a obik:
Poštornskou sádra superfosfátovou —'

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno, u

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všudě
soutěže schopné: “

Továrna na :

uměláhnojivaÁ SGHR AN pokorně "a kyselinu sí- [A, a Lísku u.
rovou. u Roztok.

ÚstředníkancelářV PRAZE Jindřišskául. 27.

Žádejte české a křesťanské
výrobky.

Zasílám i menší obješnávky různých likerů -vyplacené x dovozného.Nejlépe
hodí se btilitrové deminony 1 litr 80 kr.

a 1 zl. 10 kr.

Třebenická slivovice 60 kr., 80 kr., 1 zl.
a Pro pány obchodníky a hostinské přimě

řená arážka.

ORP*Conníkyse zašlou.ij

-| Sklad třebenické továrny ©

A. DVOŘRÁCEK
Praha.

Jindřišská ulice č. 27. nové.
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Revoluce čí obrat pokojný?
Revoluce — násilný převrat ve státě

či vlastně v jeho řízení neb vládě, svržení
zákonného panovníka — jest něco, co kře
sťanství zapovídá, ale co 8e ve světě ča
sto děje a dálo.

Posvátná kniha jedna v celém světě zná
má vypravuje, jak po králi Šalamounovi na
stoupil na trůn jeho syn Roboam. Ale o trůn
stál též Jeroboam, který měl — jak se nyní
říká — též stranu v národě. Ale přivrženci
jeho nechtěli přece ničeho násilného se dopn
stiti a proto „všecko množství“ lidu mluvilo
k Roboamovi: Otec tvůj přetěžké jho vložil
na nás, protož ty nyní polehči panování otce
svého přetvrdého a jha přetěžkého, kteréž
vložil na nás, a budeme sloužiti tobě. — I ra
dil se Roboam nejprv se staršími a ti řekli
jemu: Jestliže dnes uposlecaneš lidu tohoto —
a prosbě jejích povolíš, a budešli jim mluviti
přívětivě, budout služebníky tvými po všecky
dny. Ale neučinil podle rady této, nýbrž podle
rady mladších a oznámil lidu: Otec můj mr
skal vás bičíky, ale já mrskati vás budu biči
uzlovatými. A co bylo následkem této neustup
nosti a tvrdosti? — Revoluce. — Lid rozlí
tostněný okamenoval berního úředníka Roboa
mova; král vsedl rychle na vůz a ujel. A krá
lem nad větším dílem království stal se Jero
boam, Roboamovi zůstala jen malá částečka,
jen pokolení Judovo.

Špatná rada, umíněnost, tyranie králova
způsobila revoluci. To kéž by uvažovali ob
zvláště za našich dnů ti, kteří mají hlavám
států rady dávati. — Některé listy nazývají
obetrukci, jak ji udělali mladočeši, revolucí.
Zapomněli ovšem, že ji udělali Němci o mnoho
dříve. Ale necht! Ať to byla revoluce. Ale
právě proto záleží nyní na dobr radě více,
než kdy jindy. A proto zrovna bláznovstvím
jest, křičí-li jistý německý lístek: Na Čechy
s puškami a kanony! Mimoděk napadá tu to
z toho příběhu o těch bičích uzlovatých. —
My však —ti „starší“ — voláme: Budiž vy
slyšena prosba lidu dobrého, loyálního, budiž
mu uvolněno, a bude nejlepším poddanými
na dále. Vždyť — byla-li ta obstrukce již ja
kousi revolucí — nezpůsobil ji lid sám ze Se
be, lid dobrácký, ale způsobila ji ta rada, o
níž jeme se dověděli v říjnu roku 1899, dle
níž se nám zase vzalo, co bylo velikým uvol
něním pro vás.

Ale nedělají se revoluce jen snad tím
způsobem. Posvátná kniha naše oznamoje o
předchůdci Roboamově: Král pak Šalomoun
zamiloval si ženy cizozemky mnohé. A když
již byl stár, nakaženo jest srdce jeho skrze
ženy, že jest následoval bohů cizích.

Bohužel, že i novější dějiny ukazují na
některé takovéhle Šalomouny při dvorech a
na trůnech. Jest n. p. jen potřeba otevříti dě
jiny posledních králů francouzských před re
volucí, vzpomenouti jen na jméno pověstné
Pompadůry a poznáme, jak cizoložství neb
smilstvo podkopává trůny. Za takových pomě
rů král — třebas na venek tyran —-jest hří
čkou v rukou žen, a následuje „bobů cizích“
to jest, za takové vlády hyne náboženství,
bují prostopášnost i v národě rozpontávají se
vášně, vážnost k trůnu klesá, až to mnohdy
končí — jako ve Francii — revolucí tak děs
nou, že se s výše trůnu jde až pod stínadlo.

Někdy se při té spoustě nahoře nejen
nechává uečinně náboženství hynouti, ale ná
sledování bohů cizích záleží taky v tom, že se
stát dělá i tyranem církve, že se její působení
hubí a maří a tak se zkáza mravní a 6 ní re
voluce jen urychluje.

Někdy se ovšem stává, že se i v dobrém
— v celku — národě provede revoluce něko
lika lidmi, ctižádostivými, sobeckými povaha
mi. A tu platí slova španělského jednoho spiso
vatele, že revoluce taková nadělá sice taky
škod mnoho ale více jen na majetku a blaho
bytu vezdejším; ale že národ ve svém celku
měl pevný základ náboženské mravnosti, zo
taví se brzy. Hůře však jest, když se revoluce

vyvinula znenáhla zkázou náboženství
a mravů dlouholetou. Tu revolací neklesává
v záhubu jen trůn, tu buď úplně zmírá národ
anebo seslábne, až na pokraj hrobu jsa při
veden.

Máme nejlepší příklady doma. Husitství
začalo, jak se zdálo, jen z nejčistšího zápalu
náboženského a přičítá se mu zásluha o po
češtění měst našich. Ale do husitství mísila
se zkáza povah, zkáza mravů. Páni a
města práhli po statcích katolických a po po
robě lidu selského a maloměstského, a vášně
mi těmi dali se unášeti. A při tom klesalo ná
boženství úprkem. Lid byl pleten tak, že na
konec nevěděl, co má věřit. Do národa takto
rozervaného dralo se tudíž lehce protestant
ství německé. A toho se chápali na novo cti
žádostivci po statcích práhnoucí, a zhýralá
prostopášná šlechta milovala luteranismas pro
zásadu Lutherova, že dobrých skutků třeba
není, jen víra sama že spasí. A tak se tu ob
jevil národ nebo raději český stát nábožen
sky i mravně zkažený. A právě z této
zkázy vyvinula se revoluce, kterou stropili
Češi i Němci protestantští proti králi Fer
dinandovi. Což divu, že revoluce ta přivedla
národ až na pokraj záhuby. — Jediné štěstí
při tom neštěstí bylo to, jak dějepisec náš,
hradečan Tomek píše, že se zavedením kato
lického náboženství dostala mravnost ná
roda zase na pevnou půdu. To tedy
z dějin hlásá nám slovutný laik.

A proto jest nám obzvláště za dnů na
šich tolik úzko, vzpomínáme-li na budoucnost
ubohého národa našeho.

Na jedné straně vidíme nepřátely jeho,
kteří s pra7ou cbutí šlehají nás „biči uzlova
tými“a tím právěnespokojenostaži ku
vzpouře nakloněnou vzbuzují.

Na druhé straně však vidíme, kterak
mnozí synové národa buď lhostejně hledí ku
zkáze náboženství a mravů anebo náboženství
dokonce i podrývají a v odporu proti nábo
ženství otců našich posilnění národa — Štva
nicemi protestantsko-novohusitskými —hledají.

Nedejž Bůh, aby se vyplnilo slovo: Hůře
jest, když se převrat vyvine z dlouholeté zká.
zy náboženství a mravů. Národ nábožensky a
mravně zkažený jest ovšem lehko k revoluci
doboati, ale konec toho býval až posud vždy
—záhuba až k smrti.

Tím ovšem není řečeno, aby si národ dal
všecko i ty uzlovaté biče líbiti. Ne! Nikdy!
Ať se blásí o své právo, ať se hlásí se vším
možným důstojným důrazem. Ale právě ten
důraz je opravdu důrazem nahoře, když po
chází od národa nezkaženého, nesesláblého.
Vykřičet se a napít a zazpívat: Hrom a pe
klo a dost — a třebas se ještě mezi sebou
servat; anebo, když to nenese ni zisk ni slávu,
se vším bouchnout, tak budou tím více se vy
skytovat ti jistí rádci a ty uzlovaté biče na
zádech našich.

Končím slovy: Jen ze zkázy náboženství
a mravů nahoře nebo dole plyne revoluce a
dělá spousty. Národ však nezkažený mravní
silou svou vydobude si obrat pokojný a tudíž
i blahodárný;a právě o ten usilují ka
tolíci čeští. Kéž by jim bylo rozaměno!

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 14. července.

(Potřeba správného šivotopisu Mistra Jana
Husa. — Výhody nové správy Nár. Divadla. —
Několik slov k poslaneckým kandidaturám./ Od
posledních tří desítiletí vchází v Čechách hlav
ně přispěním a uátlakem zahraničních kruhů,
jež více ani označovati netřeba, více méně v
obyčej, že se zde hlučně vzpomíná dne 6. čer
vence na smrt Mistra Jana Husa v Kostnici,
kde byl tento nevšední Čech následkem věro
lomného nedodržení daného mu slova od cí
saře Zikmunda upálen.

Po slovech biskupů, když byl Hus z ka
cířství usvědčen, „na roskas od krále Zikmunda
daný odložil falckrabě Ludvig Heidlberský zna

ky říšské a vzav vězně v moc svou, odevzdal
jej konšelům kostnickým s těmi slovy: „vez
měte Jana Husa, jenž dle nálesu krále pána na
šeho nejmilostivějšího a s roskasu našeho má co
kacíř upálen býti“.

Tak čteme v „Dějinách národa českého“,
jež sepsal František Palacký a sice v díle IIC.
částka L. str. 230.

Tento díl Palackého dějin, v němž pro
testant a bývalý kandidát evangelického kaza
telství nade vší pochybnost jasně a zřetelně
na základě nepopíratelných pramenů vykládá,
kdo Husa upáliti kázal a upálil, nachází sev ti
sících výtiscích v rukou českého lidu již pa
desáte let. A proto za padesáte těchto let tento
český lid vlastně neví, co mu o konci a smrti
Husově jeho za otce národa vyhlášený vůdce
a historik napsal. Tak pilně a dbale čte o své
minulosti v Palackém! Na místě toho poslou
chá agitaci lidí, jež byl hlavně letos katolický
pražský denní tisk povinnen za včas předem
upozorniti, aby se o Husovi sami dokonale
alespoň z Palackého poučili, co o něm mluviti
smějí a jak ho líčiti pravda připouští.

V ohledu tom jediná letos královéhradec
ká brožura „Oslava Husova“ věcné a platně
působila, kteráž opřena jsouc o historická data
nanejvýš účinně lid o významu Husově po
učuje. Co se letos ve příčině oslav Husa stalo,
čeho z jiné strany při tom zanedbáno, toho
více odčiniti nelze. Avšak ze strany vážné če
ské intelligence nezbytno jest působiti k tomu,
aby se jménem Hasovým rozmanití pánové ne
hausírovali v zájmu povznešení a rozčilení
popularity — vlastní. Proto třeba na to uej
důtklivěji nalehati, aby co nejdříve podán byl
českému lida podrobný, správný, vědecky spo
lehlivě spracovaný a o prameny opřený a fakty
doložený životopis a skutkopis mistra Jana
Husa. Přímo toho se dovoláváme, aby v před
ní řadě k této osvětové úloze povolané věde
cké korporace, jako jsou „král. česká společ
nost nauk“, „Matice Česká“ a „Česká Akade
mie věd“ o to pečovaly, aby co nejdříve ži
votopis a význam působení Mistra Jana Husa
byly za jejich dozoru a zodpovědnosti pro
český lid sepsány. Opatření díla takového
ostatně povinnen jest od korporací těchto žá
dati také „Spolek pro vystavení pomníku Hu
sovi v Praze“.

Tím zajisté a jedině dojde se k tomu, aby
český lid uabyl o Hnsovi představy správné.
Působení Hasovo z dějin českých vymazati
nelze a jediná katolická strana v Čechách v pro
ní řadě všdy k tomu pracovala, aby bylo po
drobné vylíčení jeho opatřeno a doposud je
diný katolík to byl a sice probošt vyšehrad
ský dr. Lenz, který na ten čas nejdokonalejší
a nejvěcnější knihu o učení jeho již před dva
cíti lety na vědeckém základě vydal.

Proto nezbývá, než-li aby (k vůli umálení
chybných názorů a k vůli zamezení dalších
agitaci) česká intelligence co nejdůtklivěji od
českých korporací vědeckých, jež země a stát
svými subvencemi vydržují, žádala o zjednání
příslušného a všeobecně žádoucího světla v
otázce Husově. Musí se na to nalehati a sice
co nejvážněji a máme za to, že veškerá intel
ligence jest v ohledu tom jednomyslná, aby co
nejdříve důkladný spis o Husovi české veřej
nosti do rukou se dostal a aby za správnost
jeho vědečtí činitelé ručili. Hus jako univer
sitní professor jest také „universitní otázkou“,

Pražští učenci laikové zdají se býti však
poněkud opatrní nebo pohodlní. Sami aní pro,
ani proti se neangašují, ač účelem vědy není,
aby mlčela, ale její povinností je pravdu hle
dali, pravdu mluvili, zejmena když k tomu je
jednak dostatek veřejných prostředků a jednak
je pravda potřebnou!

„Pražská věda“ podla v jakousi dřímotu»tak že o pražských elektrických dráhách roz
hodují na místě techniků ševci a krejčí ao
Husovi mluví lidé, kteří většinu jeho spisů
ani vyjmenovati, ani čísti nedovedou, tak že
nenmějí pověděti, co chtěl a činil Hus, ale po
vídají, co jim na jazyk přinese — slina,

* *
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V Praze se nyní náramně vyrážíme a ba
víme! Pomocí nejvlivuplnějších vůdců „národ
ní strany avobodomyslné“, čili jak nyní dorů
stající mládež ve své všeobecně dovolené kri

tičnosti všetečně říká a píše „lehkomyslná“,dostala se správa Národního Divadla do no
vých rakou. Mladočeští výtečníci mají doposud
málo „starostí“ a málo „nepřátel“, proto mu
sili převzíti zodpovědnost ještě také za „Nár.
Divadlo“, z něhož v přední řadě vypuzen byl
dlouholetý řiditel Fr. A. Šubrt.

Část viny toho nese ovšem sám. Spoléhal
a důvěřoval příliš skutečnosti a zapomněl po
čítati 6 možnostmi, jež ho náhle přepadly a
skutečnost jim masila ustoupiti.

Pan řiditel Šubrt potěšen tím ovšem není.
Ale velice se všeobecně líbí, že jenom tak ti
če nedal se zahnati do koutka. Jako starý
obratný žurnalista ve správě v sedmnáctém
roce své činnosti při Národním Divadle roz
svítil bepgál, v němž zejmena nynějšího inten
danta Národního Divadla p. dr. Jos. Herolda
s křišťálovým pancéřem ukázal v celé jeho —
maličkosti. Tolik nevyvrátitelné pravdy p. dru
Heroldovi nepověděl ještě nikdo tak závažný
jako řiditel Šubrt a zajisté se nemýlíme,že je
to začátek konce laciné slávy p. dra Herolda,
který se tím dostal do mody. Všude se se
smíchem o tom vypravuje, jak si s ním p. ři
ditel Šubrt jako s míčem zahrál. O následov
níky v tom nebude nyní nouze.

Nová správa divadelní pak může si všuk
jenom gratulovati, že bude míti tak zkušené
o, v péře obratného, neunavného kritika a

rádce, zkrátka autoritu, při všech svých pod
nicích, jakou se, jí zajisté pilně a rád ukáže
býti pan řiditel Šubrt. Ten nám ručí za to, že
buďto nová správa bude výbornou, anebo že
bude brzy uásledovati vlašťovičky, až se budou
na podzim stěhovat.

To pak všeobecně budí obdiv, proč mla
dočešti předáci se tak vážně v divadelní otáz
ku zapletli. Jako by neměli dost na těch vý
čitkách, jež se nyní ze všech stran na ně po
řád sypou! Nové správě Nár. Divadla nebude
nikdo žádný možný případný nezdar zazlívati,
ale celá veřejnost za všecky možné jeho ne
úspěchy učiní zodpovědnými mladočeské osob
nosti, jež ji Národní Divadlo jako přísedící
zemského vývoru svěřily.

My ovšem bychom si upřímně přáli, aby
„Národní Divadlo“ kvetlo a šťastně působilo
dále, osobnosti nám nejsou nijak rozhodující
mi, neboť my dokonce očekáváme, že se v no
vé bře kusy, jako je „Pražský Žid“, více na
jevišti „Národního Divadla“ neobjeví.

* *
o

Přijetí kandidatnry živnostníka p. Krato
chvíla ze Žižkova za zemského poslance za
města Rychnov a Dobrušku, posuzuje se V
Praze všeobecně jako ztráta politického kom
pasu v Rychnově a v Dobrněce. Pán ten byl
již jinde vlídně jako kandidát poslanectví od
mítnut a sice z důvodů věcných. Jak čas uká
že, poznají vřátelé jeho v Rychnově i v Do
brušce, že k poslanectví nestačí jenom nejlepší
vůle býti poslancem a v Praze panuje udivení,
že ve městech těch nepřihlásil se o mandát
alespoň živnostník domácí, neboť jich je tam
celá řada, kteří nad p. Kratochvtlu dokonce
vysoce vynikají. Spůsob kandidování p. Kra

FEUILLETON
Letní symfonie.

Napsal J. Čáslavský.

Nechci se nikterak chlubiti, ale to mohu
směle říci, že mám hudební sluch a vkus výtečný.
Kdo prohrabal a prohrál folianty různých not,
může tak o sobě směle říci.

Ctím Mozarta, Beethovena, Chopina, zbož
ňuji Smetanu a Dvořáka, ale přednost dávám
před těmito mistry přírodě. Ta mne nadchne více,
než sebe krásnější umělá komposice. Víte jak
a kdy?

S touhou nesmírnou čekám vždy léto. Tu
vezmu knihu a hůl a zatoulám se v Boží přírodu.
Každý kvítek mluví ke mne řečí tisícerou, ale
nejraději naslouchám letní symfonii.

Lehnu si na kraj lesa, rozložím znavené údy
do trávy, klobouk hodím stranou, napnu Uší a...
vnímám tu nejvelebnější symfonii světa.

Ve vrcholech stromů mouchy, včely, vosy,
komáři, žlabatky zvučí jako tlumené zvuky dud,
hlas kosa vpadá v to melancholickými tony flétny,
švitoření pěnice připadá mi jako mluva houslí,
řebot chřástala jako práskání pozounů a crčení
kobylek a hvízdot cvrčků jako accompagna střed
ních nástrojů. Kukačka vpadá v to zvuky trianglu
a zamračené nebe svým hromobitím dotvrzuje
tuto symfonii úderem velikých tympanů, Uchvatná
hudbs, nad níž neznám cennější na světě. Vy
držím tak celé hodiny naslouchati té tejemné sym
fonii a dosti naslyšeii se nemohu, Ani blížící se
bouře, ani hrom a blesk nevyruší mne z tohoto
požitku...

Ležel jsem tak v trávě v posledních parních

tochvíla jest u vážných mužů nepřípustným.
On nekandiduje jako mladočech, ale ve přípa
dě zvolení « mladočechy prý půjde! Co je to
za divnou řeč na začátku dvacátého století?
S kým by nyní měl jíti, snad ne e p. Irem?
Písmo sv. praví: Vaše řeč buď ano, nebo nel
A proto podobné podmínečné kandidování má býti
všemi stranami a fo nejprve živnostníky samítnu
to a potíráno. Ostatně pro živnostenské otázky
mají živnostníci celou řadu zvláštních poslan
ců za obchodaí a živnostenské komory, af jen
ti pánové stojí na výši doby a potom stane
se poslanecké kastovnictví „zbytečností“, ze
jmena když se ukázalo, kam vede.

Co by rozšafní a moudří rolníci dnes za
to doli, kdyby „rolnických“ poslanců, jichž
nechceme jmenovitě uváděti, - nemělill Snad
upozornění toto postačí k porozumění, že je
na čase, aby „hon sa mandáty“ byl jak uálaží
omezen a aby se především za poslance kan
didovali a volili v první řadě mužové k tomu
spůsobilí a vhodní.

Politický přehled.
Předseda mimisterstva | dr. šlechtic

Kórber, dlel těchto dnů u císaře v Išlu a Halt
stadtu. Tajné konferenci mezi nim a císatem se
připočítává veliký politický význam a má sc za
to, že již v krátké době dojde k nějakému roz
bodnutí. Zdá se, že převládá náklonnost pokusiti
se ještě jednou o řešení jazykové otázky smírným
dohodnutím mezi Čechy a Němci. — Jak ale ty
bývalé ssmiřovačky« dopadly, tak by dopadlo i
toto a bylo by škoda času i peněz, aby se nová
akce v tomto směru zase prováděla. Ze Němci
od svého programu reustoupí, to nasvědčuje tón
jejich časopisů — a že my se nepoddáme, o tom
svědčí mnohé schůze a tábory lidu, které se nyní
na všech stranách vzhledem k nynější politické si
tuaci konají. Dle podmíněné ochoty německých
konservativců, vyslovené v »L. Volksblattu« dalo
by se souditi, že snad dojde k obnovení pravice.
Jest to však jen domněnka s my pochybujem, že
by se stala skutkem.

Polský týdenník „Momitor“uveřejňuje
ostrý článek proti polskému kolu a zejména proti
jeho výtkám české obstrukci. Polské kolo tvrdí,
že česká obstrukce poškodila státní potřeby. «Ale

vyměřiti spravedlnost všem národům, tvořícím
stát... Stát, který nemůže činiti po právu svým
národům, není hoden, aby se za něj pohnulo pr
stem. Otázku českou a české požadavky jazykové
máme za slušné a spravedlivé, neboť jich národní
a jazyková práva nelze pokládati za promičená.
Vyměřiti spravedlnost českému národu jest mno
hem pilnější a vážnější státní potřebou než vše
liké jiné »nezbytnostie, poněvadž Čechové jsou
národ a Čini(el, na nějž Rakousko může vždycky
spoléhati, poněvadž Čechové nehledejí nijakých
ideálů za hranicemi říše rakouské. Padnov-li však
Čechy, padne i Rakousko! Jazykový boj, vznícený
Němci, jest jen velkoněmecká invase, jest pro
středek vědomě smýšlený, aby se urychlilo roz
padnutí Rakouska na kořist Pangermanie. Práce
Němců rakouských započatá obstrukcí a pokraču
jící popíráním práv národa českého, jest táž práce,
jako hakatismus v Poznaňsku. Tvrdí-li tedy pol
ské kolo, že mu jde předem o prospěch a bu
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dnech a zase naslouchal jsem letní symfouii. A
když jsem se naposlouchal do syta, rozevřel jsem
noviny a ku podivu . . .! ——Symfonie v parla
mentě!! — Zrovna četba k mé náladěl!1

Téměř hltal jsem ty drobné řádky. Poslan
cům našim bylo bezpochyby líto, když jezdili do
parlamentu, že na rozích plno cedulí: »Koncert«
— »veliký koncerte, — s»koacertpromenádníe...
a proto v těch psích dnech sami arranžovali ve
ko. symfonii.

Nic platno, My Čechové jsme národ muzi
kantský, to nszapřeme nikde a nikdy. Máme sice
naše národní písně příliš plačtivé a sentimentální,
ale dovedeme zahráti též bandurskou, že se až
zdi otřásejí. Dlouho si dáme líbiti mnobo, velmi
mnoho, ale konečně i ta holubičí povaha vzkypí
a dovede se brániti náležitě. Potřebujeme jen in
puls a pak dobrého dirigenta. —

Poslouchali jsme dlouho a skákali dle pís
ničky, jíž nám pískali jiní dosti dlouho, ale ko
nečně ty falešné tony a to nepřirozené udávání
taktu od vrchních kapelníků nás omrzelo. Muzi
kant hraje a poslouchá a píská na svůj nástroj
tak dlouho, pokud to nepřesahuje míru požadavků
od dirigenta. Chce-li dirigent, aby basista pískal
klarinet, špatně s takovou“ kapellou pochodí. A
ku podivu! U nás chtěli, ač jsme dobří muzi
kanti, abychom hráli stále a stále sekund a Němci,
aby hráli prim a sola, ač prý takovým talentům
a takovými nástroji ani z daleka vykázati se De
mohou.

Přirozeno, že v orchestru nastala revoluce.
Starý Sokol uchopil se nástroje první a Češi se
stavili orchestr sami a sehráli svůj part jak náleží.
Ve Vídni si sice zacpávali uši, ale celý český ná“
rod tleskal a volal: »Výborně, výborně! Opa=
kovat!|«

doucnost říše, jest povinno veškerou svou silou
podporovati národ český v jebo zápase o práva
jazyková. Jíti však společné « Němci, znamená
pracovat na prospěch Pangermanie, na škodu Ra
kouska i vlastní zemé«.

Sněm království Českého svolánbude
prý během měsíce září a vláda bodlá prý mu po
dati vedle některých hospodářských předlob také
ještě některé osnovy zákonů, týkajících se jazy=
kové otázky a změny volebního řádu.

Tábor lidu konán byl ve Vej. Meziříčína
Moravě. Shromážděný lid jednohblasuě se vyslovil
pro obstrukci, aby práva koruny české nebyla dále
šlapána v prach!

Změna v místodržitelství králov
českého signalisuje německýkonservativní +Gra=
zer Volksblatt.« Hrabě Coudenhove prý v nej
bližší době odstoupí a jeho nástupcem stene prý
se!princ Ferdinand L =bkovic, O původu této zprávy
štýrsko-hradecký list se nezmiňuje. VÍ patrně, proč.

Místodržitel dolnorakomský br. Kiel
mansegg, jenž hodlá odstoupiti, bude prý vystří
dán hr. Thunem, zemským presidentem ve Slezsku.

Němečtí mnaciomálové chtějí získati od
padlíka dr. Išku, aby jim pomáhbsl šířiti heslo:
Pryč od Říma“ a připravovati půdu Prušákům.
lověk jako je dr. Išks, který povrhl svou vírou,

jest ovšem také schopným opovrhovati svou ná
rodností. Nebyl by ovšem z těch patentovaných
»ylastenců« ojedinělým.

Židé v Bumunaska mají radost, že se
připravuje změnav ministerstvo. Předseda nového
kabinetu má totiž býti Petr Carp, který zároveň
bude ministrem zahraničních záležitostí. Poněvadž
židé jsou jeho miláčci (vlastně židovské peníze!)
jest nad tím jásot v Israeli.

Řecko sesiluje své válečnéloďstvo. Proza
tím způsobem jským to jde. Tuzemští i zahrani
čtí řečtí vlastenci uspořádali subskripci, jejíž vý
nos odevzdali králi, aby za něj opatřil dvě velké
pancéřové lodě.

V KXndišízuří hlad. Oblasť hladem zasažená
čítá to milionů obyvatel. Ačkoliv Angličané těží
z Indie čistých 720 milionů korun ročně, jest oby
vatelstvo tak utiskováno a berním šroubem stla
čeno, že sotva může životní své potřeby uhájiti.
Nyní tam panuje veliká nespokojenost proti hra
bivosti Anglie a snad to nebude dlouho trvat kdy
vypukne vzbouření proti nim. Možná, že Angli
čanům se dostane odvety za to, co spáchali na
ubobých Burech.

Revoluce v Čímě V Číněnastalajiž pra
videlná válka mezi vojskem evropským s jedné,
s Boxery a pravidelným vojskem čínským s druhé
strany. V jednotlivých bitkách »štěstí“ válečné až
dosud se střídalo, avšak ztráty na obou stranách
jsou zaačné, Nejvíce ztrát utrpěli z vojsk evrop
ských Angličané, Rusové, kromé těchto Žaponci,
kteří poskytují vojskům evropským značné posily.
V provinciích hupeiské a bonanské bylo posled
ních dnů za strašných muk zavražděno dvacet 6i
síc čínských křesťanů. Mnoho tisíc boxerů postou
pilo k Vei-Hai-Vej. Všechna spojenecká vojska
učinila útok na město Tientsin a po dlouhé, kr
vavé bitvě jej dobyli. Ztráty spojeného vojska byly
veliké. Katolická missie v Mukdenu byla rozbo
řena a tamnější kupecké krámy vypleněny, Čínský
císař vydal výnos, kterým nařizoval, aby se voj
sko čínské spojilo s boxery. Výnos tea byl za
chycen. V přístavech čínských kotví čínské lod
stvo V Šanghaji, Kantonu a jiných velkých pří

(O
A ku podivu. Bezpochyby, že nejsou tem

nahoře dosti muzikální. Tahle česká muzika se
nelíbila, aby se brala od repetice. Dr. Fuchs vzal
taktovku, zaklepal a dle pravidel muzikantských
zazněly ještě asi tři tekty »Codv« fortissimo:
»Sláva, Sláva!a a bylo fine. —

Symfonie se skončila. Jaký způsobila dojem,
neví se. Spravedlivá kritika ještě nepromluvila.
Ale tolik jest jisto, že asi sotva promluví, nebcfť
Vídeňáci klassickou muziku nemilují, ti jsou jen
pro marše a valčíky. Strauss jest jim tisíckrát
milejší než Beethoven. Nemůžemezté strany tedy
mnoho čekati.

Já bych dle svého úsudku koncerlu tomu
dal přednost před dosavádními jinými, poněvadž
v něm střídaly se hudba i zpěv. Zejména prý Po
láci a především Javorski upjatě poslouchal, když
se spustila: »Slovan jsem a Slovan budu'« —
Starý Javorski prý kroutil hlavou a nemohl si
honem vzpomenouti, kdo to jest ten Slovan. —
Inu ve stáří se paměť ztrácí a proto mnobá chyba
se omlouvá. Snad až přijde domů, řeknou mu
tam, že Polák jest taky Slovan.

Symfonie ta byla mohutna. Zvuky její za
létly až k nám do Čech a zanechaly dojem nevy
líčitelný. Tleskalo se a volalo se: »Bravo, bravole

Jest si jen přáti, aby účinky té symfonie vy
tříbily vkus těch, jimž byla zahrána, a nelíbila-li
se, aby na program příštího koncertu byly dány
skladby, jež by slyšetí mohli bez rozechvění a bez
nervosního rozčilení všichni nejen užší kruhy, ale
i celé publikum širší. — V řádném koncertu mu
sejí přijíti všechny hlasy a všichni účinkující
k plstnosti, jinak povstává disharmonie, chaos,
zmatek a veřejná ostuda.

AG UH



stavech tvoří válečné lodi čínské dosud stále ještě
nepopíretelnou, ba zdrcující převahu proti dosud

měrně ještě velmi malému počtu loďstva spo
jených mocností. Také ony tvoří část oficiální
Óíny. Jak, kdyby se ony také přidaly k národnímu
hnutí boxerů a zřejmě se postavily proti loďstvu
cizinců, kleré přiváží daleké cizince pobíjet čín
ský národ? Vidíme, že boje v Číně mohou na
býti netušených komplikací a vzplát v požár větší,
než jej očekávali smělí výbojníci Západu,

Válka jihoafrická. V poslední době
vzbudily pozornost zprávy o neúspěších anglické
armády v jižní Africe, kde Burové v několika
větších bitvách způsobili Angličanům kruté po
rážky, jak sám lord Roberts musil do Anglie
oznámili. Zajímavou zprávu o válce sděluje nám
»Paris Nouvellese, Francouzský žurnalista, p. Ar
thur Lynch, jenž byl vyslán redakcí »Le Jour
nalu« co válečný zpravodaj do Pretorie, nedal o
sobě asi po šest měsíců nijské zprávy, tak že mělo
se za to, že zahynul. Nyní ale pojednou se vrá
tl do Paříže. Vypravuje, že bojoval v řadách
Burů a poslal do Paříže celkem 25 dopisů se
zprávami o válce. Ale ani jeden z dopisů těch
nedošel — anglická censura je zadržela, O válce
vyprevuje pan Lynch toto: »Válku zavinila jedi
ně »Cbartred Companye, jíž brozil Spadek, kte
rým by byly bývaly kompromitovány osobnosti
nejvyšších kruhů anglických. K ubražení deficitu
bylo zapotřebí zlata z Johannesburgu. Válka není
ještě dlouho ukončena a jsem přesvědčen, že ge
nerál Botha připraví světu mnohá překvapení.
Buři neprohrali doposud ani při jediné větší akci
a doufám, že se přes to, že jich ubylo, nikdy
nevzdají. Nejednou jsem byl v borách svědkem
zápasů deseti Burů proti stonásobné přesile a po
znal jsem, že se britské vojsko nikdy neosvědčilo«

Drobné zprávy,
Zpráva redakční. Řízení „Obnovy“ujal

se dne 16. července p. redaktor Alois Vobejda Pro
večeký, jenž získal si na Moravě obratnou redakcí
listů „Stráže“ a „Kozany“ zvačného jména. Nový p.
redaktor „Obnovy“ jest též dobrým řečníkem, jak
Jjobo čusté přednášky v katolických epolcích morav
ských dokazují, Žádáme všecky dosavádní pp. příznivce
listu rašebo, aby zachovali mu i na dále svou vzácnou
přízeň. Vydav. drožstvo.

Konvalinkův večer. Boseda« Hradci
Králové konala ve čtvrtek dne 12. července b r. ve
svém eále Čestný večer na rozloučenou a téměř dva
Cetiletým členem svým p. prof. Bedř. Konvalinkon —
zn nevšedně ochotného účinkování pí. A. Jančové,
choti městského ingenienra, koncertní pěvkyně, slav.
zpěváckých spolků Elišky a Slavjana, „Blaťáckého
kvartetta“ p. c. k. auskoltanta Fr. Kvasničky a hu
debního spolku Filharmonie. Večer tento čistě uměle
cký a koncertní, jenž byl vybraným obecenstvem ze
všech krabů Hradeckých velmi četně navětiven, zahá
jil proslovem, jejž k tomu cíli ochotně sepsal J. Za
řičanský (p.prof. J. Vocásek) a přednesl jednatel Be
sedy p. JUDr. Boh. Tolman. Po té vystoupila Filhar
monie, aby sehrála „Dvě věty z Mozartovy serenády
pro smyčcový orkestr“, a když p. prof. Konvalinka

„zasedl k pultu, aby účinkoval jako Hradečan napo
uledy, přišla deputace s p. živnost. inspekt. Trappem,
t. č. předsedon Besedy — a odevzdala Iuučícímu se
p. professoroviskvostný vavřínový věnec 8 nádhernou
stuhou, jenž pocelý večer věnčil pultpana professora.
Další čísla programu zpěvná přednesena precisně jak
pp. ochotníky tak i el. spolky mile pobavila obecen
stvo. !Panf A. Jančová známa svými uměleckými vý
kony obecenstvu Hradeckému, tentokráte palma svoji
opětně rozmožila přednesem arie z opery „Nocleh
v Granadě“, p. Fr, Kvasnička ukázal se zcela dobrou
aguisicí tenorovou pro Hradec a dělal učiteli svému,
mistru Pivodovi zapěním jeho solové písně pro tenor
— Když jsi drabá Andulinko — ozdobu i čest Slav.
pěvecké sbory: Eliška dvojzpěvem pro soprán a alt
„Sluníčko boží“ od J. Bendla a Slavjan „Modlitbou
ze Smetanových Braniborů“ skvsstným to sborem
mužským, jakož i oba epolky emfšeným sborem Dvo
řákovým „Večerní les“ vystoupili důstojně. Zejména
„Slavjan“ tentokráte se překonal a repraesentoval se
jak počtem, tak zpěrem znamenitě. Produkci ukončila
jiš téměř o 12. hod. Filharmonie valčíkem z Čajkov
ského serenády pro smyčcový orkestr, — Sbory řídil

E řiditel kůru J. Wůnech na pianě doprovázel ailbarmonii dirigoval dirigegt její p. M. Nepeřený
majitel hudeb. ústavu v Hradci Kr.Během této zába
vy promluvil p. předseda Besedy Trapp, sby uznal a
ocenil zásluhy p. professorovy a rozloučil se s ním jak
jménem spolku, tak i všech přítomných hostí, načež p.
professor v delší řeči dojemné, v níž vycítil každý,
jsk bolno bylo mluviti, kdy srdce žalem kypělo a
slzy draly se z očí ven, rozloučil se s přítomnými a

čkoval za skvostné dary zejména Filharmonické
Jednotě za skvostný stříbrný stojan, jejš odevzdala
téhož dne deputace toho spolku sestávající z pánů
JUDra Scheinera, Ludvíka Knepra a M. Nepeřeného
a Besedě, za věnec — končil přemožen city: „Žebnej
Vám tu Bůhl“ — Pan profesnor Konvalinka odchásí
s Hradce z důvodů čistě rodinných vraceje se do své
ho rodiště a v kruh svého bratra a sester, což omlou
vá vyrvání člověka tak ušlechtilého, charakteru vzác
ného, učitele a paedagoga vzorného, hudebníka a pěv

ce neúmorného všem těm, kdo odchodu jeho jak postrádati, tak i želeti budou. A za všechno to, co do
vedl p. prof. Konvalinka v Hradci zs 18 plných let
vykonati, kéž dojde i jinde odplaty, k čemuž jemu
voláme: Žehnej Vám i tam Bůhí

Studentská noclehárma bude zřízena

n radci Králové. Nalézati se bude ve vyšší obchodní skole.

Bisk. Borromneum v Hradci Král.
Studentský seminář „Borromaenm“ mělo koncem roku
124 chovance, s nichž 82 obdršelo vysvědčení prvé
třídy a vyznamenáním Ústev trvá již 40 let a za tu
dobu vynaložil mnoho tisíc zlatých ve prospěch chu
dých studentů. Letošním rokem dosadil ústav 10.000
korun na režijní výloby, tekže „Borromaeum“ jest
největším mimořádným příznivcem zdejšího c. k. gym
mnasia, čímě doplňujeme tamní výroční zpráva. Plat
sa celé zaopatření obnáší v Borromaeu 150 zl. ročně,
coš již jest značná úleva, neboť dnešní dobou nelze

pro zvýšené drahotní poměry nalézti levnější byt stuentský, nežli za 170 zl. ročně. Ovšem celý plat
v Borromaeu platí pouze třetina chovanců, všichni
jiní platí méně, aneb zhola nic. Dobročinná půsub
nost se ještě zvýší, až bude vystavěna nová budova,
ku které v těchto dnech počínají se jiš klásti základy.
Stavba rozpočtena jest na 130.000 sl. a bude trvati
ploá 2 leta. Nová budova bude vyhovovati všem po
dadavkům zdravotním a pedagogickým.

Sjezd ablturientů ©. k. gymnasla
v Hradel Králové = 1. 1972—1880 ve
dmech 15. a 16. července vydařilse stkvěle,
Sešlo se 26 druhů, aby po dlouhé době 20 let jako
mužové etiskli si pravice“ aby obnovili vzpomínky
z let studií a aby oživili ducha přátelství a lásky.
Zvláště dojemná byla první schůze dne 15. t. m.
v Grand-Hotelu. Jei ty to? Ta hlava šedivá že jest
hlavou druhovou? Poznávají se a nepoznávají. Již
i otec přišel mezi děti, jež sešly se 88 všech stran. —
Pau vládní rada Červenka přišel do bývalé své třídy.
Drah přes draha se tlačí, aby ukázal vděčnost a lá
sku učiteli srdce zlatého a zásluh neocenitelných. —
Dne 16. t. m. o osmé hodině v chrámu P. Marie ko
nány služby Boží za zemřelé učitele, dobrodince a
epoložáky. Všichni přítomní zapěli píseň „Bože před
Tron velebností“ a dojati vykonali modlitby za zem
řelé. Následovala návštěva gymnasia. Bylo vzpomínek
k poznámek roztomilných. Všichniodebrali se pak do
Borromaes a tu bývalí chovanci uspořádali dojemnou
ovaci ctihodné sestře Arméle. Kollega Dr. Lohař po
děkoval ctihodné westře za všecky druhy a dceruška
kollegy Řezníčka podala téže skvostnou kytici věno
vanou bývalými chovanci. Na to účastníci sjezdu dali
se fotografovati u pana Julia Russa Nálada při ban
ketě, který k největší spokojenosti upravil pan hote
lier Morávek, byla nadšená. Přítomným učitelům p.
řed. Kinmparovi, panu vládnímu radovi arvenkovi,
p. řed. Hajnovskému, p. prof. Hronovi, p. očiteli tě
locviku Přibíkovi i přítomnému panu řediteli gymn.
Steinmanovi připil vřele kollega prof Mach. Pan

fessorů věnoval přípitek bývalým žákům, projevil po
těšení, že všichni dosáhli postavení přiměřeného stu
diím, že nezklamali naděje a přál zdara další po
žehnané práci. Žertovně i dojemně pronesli zdravice
kollegové Dr. Geduldiger a „pan otec“ Hářa. Žerty
střídaly se s dojemnými vzpomínkami. — Časkvapil,
nastalo loučení. Zdaž sejdou se všichni a pozdraví
opětně drah draha? — Nebyla by zpráva úplná, kdy
bych zamlčel, že sjezdu súčastnilo se i více dám.
spanilomyslných chotí některých kollegů. Nescházel
ani bývalý stařičký školník pan Nábělek. S láskou
jsme ve vešli a v lásce jeme se rozešli. Zdař Bůb
vjednanému sjezdu po 25 letech

Zavedení nedělního klida v úřadech
státních, po nich uáslodovaly dobrovolně advokátní i
notářské kanCeláre, rozšířeno bylo ministerstvem spra
vedlnosti i na knihy pozemkové, které v neděli zů
stanou uzavřeny. Nablédnonti do nich možno v neděli
pouze se svolením soudce služba konajícího a to jen
v případech nejnutnějsích.

Na vyšší obchodní škole v Hradei
Králové bylo koncem školního roku 173 žáků,
vesměs národnosti české. Dle náboženství bylo 159
katolíků, 10 protestantů a 4 židé —Prošpěch byl cel
kem uspokojivý. Vysvědčení s vyznamenáním obdrželo
41 žáků. Nadace požívali 3 žáci. Přihlášky žáků
nově na ústav vstopující přijímají se ústně od 1.
do 17. září v úřadovně ústavu. Třeba míti s sebou
list křestní nebo rodný, poslední vysvědčení školní
(při přechodu ze střední školy opatřené poznámkou
obchodnou) a písemné avolení rodičů ku studiu na
vyšší obchodní škole, ač-li nejsou rodiče sami při zá
pise přítomni. Mimo to lze se přibláeiti po celý čas
prázdnin písemně u ředitelství obchodní školy
v Hradci Králové ©Třeba zaslati současně 8 přihláš
kou doklady svrchu uvedené,

Sjezd sborů dobr. hasičů v Novém
Hradci Králové. V nedělidne 15. červenceko
nal zdejší hasičský sbor veřejné cvičení. Celý den byl
dnem slavnostním. Veliké množství praporů vlálo
z mnoha domů a již z rána oznamovaly rány z hmo
ždířů, že se bude díti něco velkolepého. — Slavnost
počala tím, že se místní sbor korporativně súčastnil
mši evaté. Po té odebrali se uvítati bratrské sbory,
které z vůkolí v hojném počtuse súčastnili. — Po té
byl průvod s hudbou po NovémHradci, kdež se účast
níci o 11. hod. odebrali ku echůzi. Odpoledne o 2.
hod. bylo troubeno na poplach, při čemž provedliha
siči zdejší cvičení ae stříkačkou na obecné škole. Po
vykonaném cvičení byl společný koncert v zahradě p.
Fr. Mužíka, kdež se všichni vespolek až do večera
dobře bavili. — Večer odcházeli jednotlivé sbory pro
vázeny jsouce hudbou. K závěrku byl pak věneček.
Na přítomnéhosty učinila krásná tato slavnost moc
ný dojem. Ukázali naši hasiči, že bez hlučných frásí
dovedou znamenitě národního ducha pěstovati, což se
při slavnosti úplně dokázalo.

Utopil se v neděli dne 16. t. m. při kou
pání v řece Orlicí i2letý chlapec Fr. Kopecký z Mal
šovic. Mrtvola jeho byla drahý den nalezena. — Dne
18. £. m. odp. utopila se ve zmíněné obcí a řeceSletá
dceruška zdejšího váženého a oblíbeného poštovního
officiála pana Frant. Krčmy. Žalost rodičů nad ztrá
tou milovaného dítěte jest nesmírná.

V Annenských slatiamých lázních
v Bělehradě v Čecháchobnášel počet hostí uží
vajících koupele slatinných až do 11. července 1900
(nečítaje v to hosty na letním sídle a passanty) 409,

„ „Ať šíje fráze. Boj proti tak řečenému„kle
rikalismu“, rekte katolicismu, nevyvolala a neudržuje

u nás převda nebo nějaké faktum, které by bylo vyšloz klerikalismu a učinilo jej nenáviděným; zařivou ne
návist proti katolicismu a klerikalismu zplodila a
udržuje u nás jedině prolhaná, drzá fráze, ktorou di
roké masy lidu, nezvyklé mysliti a souditi, považují
za bernou minci; falešný peníz za pravý. Kdo by
chtěl příklad k našemu tvrzení, podáme mu jeden
z doby nejposlednější. Vynalézavost v obora pohlednic
etala se přímou rafinovaností, které nemohli neužiti
také „přátelé“ katolicismu a českých dějin. Vydali

pohledový lístek s nadpisem: „Pohřeb českého písem
nictví na dvoře arcibiskapa Zbyňka“. Vidíme tam

haldu knih ppolati v obni. Lístek propad! konfiekecia po námitkách byl propuštěn; nyní se mu děje re
klama. Ostalo přitom, že dne 16. července roku 1410
pražský arcibiskup dal zabaviti a zničiti „české pí
semnictví“, jen aby lid historie neznalý se domuí
val, že ten klerikál Zbyněk Zajíc z Hasenburka dal
naprosto vše zmařiti, co k českému písemnictví nále
želo. Tak se fabrikojí nepřá:elé katolicismu, jemuž se
dá nenáviděnéjménoklerikalismus. Nevysvětlíse,
že se jednalo pouze o knihy Viklefovy, neblahé ono
semeno, které bylo zárodkem tolika nešťastných bouří,
jejichž stopy podnes nejsou zažehnány. To by netáblo,
kdyby se řekla pravda; proto ae musí říci lež. A
proto: ať žiie fráze a lež, ti nejlepší spojenci v boj
proti klerikálůml

Blesk zapálil. V úterý dne 12. t. m. 010.
hodině unesla se nad Novým Hradcem Králové prudká
bouře. Hrom bil téměř bez přestání! Uhodilo do ně
kolika stromů a také Co domku pí. Hejemanové, kde
blesk vnikl do všech místností; v jedné rozbořil kamna

vatelů domku blesk neublížil. Na půdě byl oheň ha
siči brzy uhašen, tak že ani tašková střecha poško
zena nebyla. Na půdě shořelo větší množství peří.

Čtenářsko-hospodářská beseda v
Libčanech za spolopůsobení sboru dobrovolných
hasičů tamtéž pořádá v neděli dna 22. července t. r.
velkolepou veřejnou zábavu ve stromořadí u „pan
ských sklepů“. Program pestrý a bohatý elibuje hoj
nost zábavy. Kroje národní zapůjčeny od p. Frýdy
z Prahy. Provedeny budou tance národní, jež pilně
byly nacvičeny. Solové výstupy, zvláště ale historické
maseum kron'ky Libčanské počínaje 8. stoletím mile
pobaví. Učel zábavy nese se za osvěžením ducha ná
rodního. Čistý výnos věnován bude místním účelům
dobročinným. Vzhledem k bohatosti programu i šle
chetnému účelu očekává hojné účastenství gelého okolí,

Sňatek. SI. Aninka Syrůčková z Krátonob a
p. Jan Vozáb z Roudnice dovolují si oznámiti, že bu
dou slaviti sňatek evůj dne 24. července 1900 0 11,
hodině dopoledne v chrámu Páně av. Jakuba v Krá
tonohácb.

Obecná kuchyně v Hradci Králové
konati bude valnou bromado v sobota dne 21. čer
veoce 1900 o 3. hod. odpoledne v místnostech spol
kových. Program: 1. Zpráva jednatelova. 2. Zpráva
pokladufkova. 3. Zpráva revisní. 4, Volba předsta
venstva. 5. Volba dohližitelů k účtům. 6. Volné ná
vrby. K hojnému účastenství uctivě se zve.

Z Kutnohorska Rolnickáschůzekonaná
dne 29. června soustředila v sobě přední zástupce na
šeho hospodářského venkova, kteří prodchnutí láskou
k důležitým otázkám rolnickým sešli se, aby poro
kovali o myšlence ož déle hladinu veřejností rozčeřu
jící — o skladišti obilním. Debata vedena řečníky obe
znalými a intelligentními nesla se jedním směrem, aby
co nejdříve přikročeno již ku praktickému provedení
ovšem vždycky 8 náležitou obezřelostí a solidností.
K palčivé této avépomoci připojena byla i otázka o
zvýšení cen mléka. V tom však nebylo docíleno do
hodnutí a záležitost prozatím odkázána výboru hospo
dářského spolku. Konsumentům tím spadl kámen se
srdce, neboť platiti za bídné mléko, které v městě se
hodně okřtěné prodává ještě větší ceny bylo by pro
mnohé rodiny těžkou ranou. Souhlasíme u názorem
řečníka, který pravil, že za dobré mléko by se nez
dráhal snad nikdo přidati, ale bylo by bývalo dobře
navrbnouti rolníkům, aby prodej tento sami do avých
rukou vzali a nenechávali ho v rukou překupníků na
mnoze málo poctivých anebo anad i židovských, jak
se u jedné jinak poctivé a křesťanské mlékárny i děje.
Orgunisace a svépomoc jakož i vyloučení třetí raky
to jedině rolnictva prospěje!

Z Kutné Hory. (Výstava).K hromadným
výstavám přihlásilo se i Turaovako. K dobrodincům
výstavy přibyl svob. p. Hrubý z Jelení a věnoval 100
K.výstavě, Stavba starých pavilonů pokračuje rychle,
nové zadány jsou p. Gallatovi a Kalašovi. S výstavou
spojeno bude i rozdělování cen za chov koní a sice
19. srpna. Za ceny ustanoveno jest 80 dukátů a při
měřený počet státních medailíí jakož i medailíf země
dělské rady. — (Srážka „Fůgnera“ s německými vojáky)
při výletě „na Hutích“ bude míti dohra před soudem,
před nějž obesláni jsou někteří účastníci pro celou
řadu zločinů. V obecenstvu vyvolala afféra tato značné
rozhořčení. — (Do národní rady) povoláni byli z Kutno
horska pp. poslanec J. Macháček, okr. starosta Alois
Výborný, dr. Vlasák, dr. Metelka, stavitel Č. Dajbych,
starosta Chlopáč, starosta Chalupa a T. Aupěka.

Z Chocně. Máme zde mnohoslavných mužů.
V poslední dny proslavil se zde zase jeden tím, že
poslal panu biskupovi pohledkn s Husem a nápisem:
„Bjhle kacíř“. Nedal pozor, že ei lidé všimnou, co kdo
hází do truhlíka. Ví-li ten pán o Husovi tolik jako
vědí v Chocni téměř šmahem na př. že Choceň byla
již v čtrnáctém století husitská, tak mu radíme, aby
se dal vyblejsknonts podpisem:„Ejhle hlapák!“ Bude
dobřa trefen.

Z Ronova. Nedávnou nás konána byla ve
řejná schůze lidu, svolaná zdejším spolkem křesťan
sko-sociálním. O rolnickém programu našem předhoj
nými posluchači řečníl dp. farář Vlček z NovéVsi.
Vyčerpav program uvedl řečník, kterak jednotlivé po
litické strany rolnické potřeby obstarávají. V debatě,
která sa rozproudila, dotčeno též strany česko-lidové.
Řečník dokázal, že strana ta toho názvu užívá ne



vem. Pro své spojenectví se sociálními demokraty
a šidy nemůže býti ani českou, ani lidovou. Tím méně
můše upřímně smýšleti s rolnictvem, které řádnou ho
spodářskou organisací musí se od vlivu židovatva
emancipovat, kdežto česko-lidová strana této emanci
paci uvědomělé překáží. Strana páně Masatíkova byla
na této schůzi úplně odsouzena, čímž naše okolí řadí
se ka projevům, které odevšad zaznívají v ten smysl,
že strana, jejíž generál Hilenera hájí, všudy v Če
chácb musí býti potírána.

Z Horního Studemee. Dne 3%.července
1900 bude se odbývati ustavující schůze nového ka
tol. spolku „Mužů a jinochů“ v Rovném v hostinské
místnosti p. Františka Břízy o 3. hod. odp. Program:
1. Zahájení echůze dp. farář. 2. Zahajovací řeč p. A.
Drápalíka, kand. filosofie. 3. Přednáška: „Proč se spol
čajeme“, p. Ant. Drápalík, kand. filosofie. 4. Před
náška hospodářská dp. Vlčka, faráře z Nové Vsi. 5.
Volba výborů. 6. Volné návrhy. Drahá schůze dne 29.
t. m. v Oudavech o 3. hod. odp. v hostinci p. Fr Lu
poměského: „Právaa povinnosti rolníka v obci, okresu,
semi a státu“, přednese p. A. Drápalík, kand. filosofie.

Z Police nad Metují. Od 24. červnado
8. července konána u nás av, Missie.Řídili ji Otcové
Redemptoristé z Prahy a úspěchem znamenitým. Plné
8000 duší přistoupilo ke atolu Páně. Každý stav měl
svůj den společného sv. přijímání, což vzorně zacho
váváno. Slavnosť svěcení missionářského kříže byla
velkolepá a důstojným Otcům z řádu Vykupitele vzdal
vděčný náš lid nejapřímnější dík.

Od Vysoké. (Neštěstí, svěcení,rybářství,žně.)
Při stavbě železničního mostu u Radboře na nové
dráze Kolín-Kácov-Černčany byl v pátek dne 7. čer
vence smrtelně zraněn při atavbě zaměstnaný dělník
kovářský Boh. Mach z Kořenic. Týž v době poledního
odpoči nku hověl sobě bezstarostně ve stínu, kdyžopo
dál při lámání skály vystřeleno a letící úlomek padl
jemu na hlava. V bezvědomí a stavu beznadějném
odvezen do okresní nemocnice. — Týž den v Misko
vicích přejeto bylo povozem statku Radbořského bleté
dítko p. Fr. Homoly, rolníka tamního. Těžký povoz,
jehož kočí prý apal při jízdě, způsobil mu mimo jiná

' pohmoždění zlomení nohy na 2 místech. Jest již na
Čase, aby zlozvyk ve zdejší krajině panující, totiž ry
chlá jízda uvnitř obcí, byl jédnou odstraněn. Bývá to
trapná podívaná, když koně těžkou prací udření, jaké
u nás většinou viděti, před vjezdem bičají ae z hlou
pého furianství; v polích pak jede takový obyčejně
loudavě dál. Žs se v lidnatých dědinách Podvysocka
"při takovém zlozvyku nestalo již neštěstí větší, jest
s podivením. — V obci Tuchoticích byly za přečet
ného účastenství věřících z celého okolí v neděli dne
8. t. m. vykonáno posvěcení nové vkusné zvonice,
kterou sobě tato také nábožensky uvědomělá obec se
značným nákladem zajisté k nemalé okrage osady po
řídila. — Velký zájem ve zdejších krnzích rybářských
budí pokus některých podnikavých sportovníků zdej
ších e chovem pstrabů v naši krajině. Prozrazujeme
zatím jen, že již utvořeno nové družstvo pro chov
vzácné ryby té a podaříli se pokus ten, bude otevřen
mnohému majiteli pod pramenem obyčejně neplodného
pozemku nový zdroj příjmů. Přejeme jim vždy čistou
vodu a mnoho zdaru! — V krajině naši započato Be
sklízni řepky, kteréš ovšem je trvalé nestále počasí
na újmu; slibuje letos pěkný výtěžek. Při nedostatku
a drahotě pracovních sil hospodářských nuceni byli
rolníci zdejší i v tomto případě jaksi ku svépomoci;

zakonpilič si přemnozí stroje žací z osvědčené továrnyKnotek a sp. v Jičíně, na které ovšem sekáči zdejší
hledí s nedůvěřivým úeměvem.

Z Červených Peček. Zdejší křesťansko
katolický vzdělávací podporující spolek „Svornost“
konati bude v neděli dne 22, měsíce července
t. r. o 4. hodině odpolední měsíční spolkovou schůzi
ve spolkových místnostech v hostinci p. Josefa Ku
chaře s následujícím programem: 1. Čtení protokolu
minulé schůze. 2. Sdělení spolkových zpráv. 3. Před
náška důstojného pána Františka Kratochvíla, kate
chety z Kutné Hory: „Život a doba Karla IV.“ 4.
Placení měsíčních příspěvků a přihlašování se nových
členů. 5. Volné návrhy. I nečlenům vatap volný.

Cyrillské exerelcle v Jičímě uspořá
dá diecésní jednota cyrillská v Hradci Králové a far
ní jednota cyrillská v Jičíně, k nimž zve členy všech

SE jednot, veškeréduchovenstvo,řediteleků„ účitelstvo a přátele církevní hudby. V úterý
81. července uvítání, přátelská schůzka a zábava
ve dvoraně v hotelu Hamburku, kdež se budou ko
nati též veškeré přednášky, praktická cvičení a zába
vy večerní. Ve atředu I. erpna v děkanském
chrámu Páně bude zpívaná měs av., při které literá
cký sbor jičínské farní jednoty zapěje pětihlasou měi
pro emíšený sbor in honorem s. Raphaelis Archangeli
od dra Witta op. 33., introit: „Nanc scio vere“,
graduale: „Contitaeseosprincipes“a communio
„Tu es Petrus“ chorálně, ofertorium „Contitues
608 principes“ pro 4 smíšené hlasy od dra Witta,
Pange lingua v E dur pro 4 emíšené hlasy od Joa.
Fórstra. Po požehnání píseň „Skrytý Bože“. O9, hod.:
Zahájení exercicil předsedou diecesní jed
noty cyrilleké. Na to do půl 11. hod.: Theoreti
cko-praktické cvičení chorální řízením Dobrosl. Orla,
docenta círk. zpěvu při bisk. kněšském semináři v
Hradci Králové. Od 11. do 12. hod.: Přednáška Váol.
Faykse, katechety měšť. škol v Hořicích: „Kterak
možno rozšířiti a uplatniti myšlenku cyrillskou“.
Odpoledne: Od 2. do půl 4. hod.: Pokračování
cvičení chorálního. Dobroslav Orel. Od 4. do 5. hod.:
Přednáška Karla Ungra, řed. kůru v Němec. Brodě:
„0 působení ředitele kůra“. Od 5, do */,8. hod.: Cvi
čení vícehlasých zpěvů ke mši av. 3. dne, kterouž
provedou P. Ť.účastníci exercicií, řízením Č. Pilaře,
fed. kůru v Hořicích. O 6. hod.: Večerní pobožnost
v děkanském kostele sv. Jakuba, při kteréž provede
místní litargický sbor následojící zpěvy: 1. G.Gor
ezyeki: „Sepulto Domino“, motetto pro alt a 8 muž
ské hlasy. 2. Dr. Fr. Witt: „Stabat Mater“ pro smí
šené hlasy s průvodem varhan. 3. Ign. Mitlerer: „Je
rusalem sarge“, motetto pro smíšený sbor 4hlasý. 4.
„Adoramus Te Christe“ promužský dhlasý sbor od
neznámého skladatele ze XVI,století. 5. Jak. Ouad
fiieg: „Ve hvězdný kraj se ubírá“, píseň k uctění P.

Marie pro thlasý smíš, sbor. 6. Z obecné písněmoč
ní (Nápěvy Oltáře č. L. str. 81*) Kyrie: „Hospodine,
všech věcí Pane“ a Sanctus (Náp. str. 80*): „Nej
moudřejší Boše“. 7. Igo. Mitterer: „Ave Maria“ pro
3 ženské hlasy s průvodem varhan. 8. Orl. Lassus:

18 krátkých mottet“. Z těchto č. x., 8. a 4. 0. Fr.
. Skuherský: „Pange lingaa“ v F dar, při němž

bude vystavena Nejsv. Svátost, načeš udělí se pošeh
nání. Na to píseň: „OJesu, spáso moje“ (Náp. Oltá
ře str. 15%).V 8 hod, večer společná pěvecko -hudební
zábava dle zvláštního programu. Ve čtvrtek dne
2. srpna, v den sv. Alfonsa Marie z Liguori, bisku
ps a učitele církve. Dopoledne: V 8 hod. epíraná
měe sv. v děkanském chrámu sv. Jakuba, při kteréž
řízením řed. Fr. Jiráska místním sborem cyrillským
provedena bude 4hlasá mše prosmíš. sbor a varhany

Panis angelicus“ od Fr. Kosnena, op. 17. (vyd. u
L. Schwanna v Důsseldorfě). Introit: „Spiritas Domini
super me“, Graduale: „Memor fai“, Communio: „Sa
cerdos magnus“ chorálně, Offertorium: „Honora Do
minam“ pro soprán a alt s průvodem varhan od Ja

pa Brauna, one lingus v B dar pro 4 smíšenéhlasy od Em. Sasky. Po požehnání píseň: „Ho spodine,
ulitaj nás“ (Náp. Olt.str. 66%).Od 9. do půl 11. hod.:
Cvičení cborální. Dobrosl. Orel. Od 11. do 13. hod.:
Cvičení staročeských rorátních zpěvů, řízaním Mono.
F. J. Lehnera, předsedy Obecné jednoty cyrillské v
Praze. Odpoledne: Od 2. do půl 4. hod.: Cvičení
vícehlasých zpěvů ke mši sv. 3. dne. Č. Pilař. Od 4.
do 5. hod.: PřednáškaFr. Hrabíka, kapitolního ob
řadníka a předsedy křížovnické jednoty cyrilleké u
sv. Františka v Praze: „O některých litargickych zá
konech hudby církevní“. Od 5. do půl 7. hod.: Zkou
ška na zpívané litanie a na mši sv. 8. dne. V 7 ho
din večer v novoměstském chrámu Sedmibolestné P.
Marie: Zpívané litanie chorální ke všem avatým v
kratším znění (Náp. Olt. str. 86*) a průvodem varhan
provedou P. T. účastníci. Při vystavení Nejsv. Sváto
sci píseň: „Chvéj se tvore“ (Náp. Olt. str. 64*), po
litaniích Pange lingua chorální a po požehnání české
„Te Denm“ od Fr. Fóratra pro 1 emíš. hlasy. Po 8.
hod. společná pěvecko-hubební zábava dle zvláštního
programu. V pátek dne 3. srpna, v den slavnosti
nalezení těla av. Štěpána, jáhna a prvomučeníka. Do
poledne: O půl 8. hod.: Zpívaná mše sv. v novo
městském chrámu P. Marie, kterouš dílem chorálně,
dílem vícehlasné provedou P. T. účastníci exercicií.
Po té učiní výklad o varbanách řed. Frant. Jirásek.
O 9. hod.: Závěrečná přednáška předecdy místní far
ní jednoty cyrillské: „O potřebě reformy lidového
zpěvu chrámového“. Na to výlet do Prachovských
skal, jenž tak bude zařízen, aby P. T. účastníci mohli
odjeti z Jičína ve 3 bh,63 m, odpoledne. — Exercicie
konají se bezplatně, dobrovolné příspěvky na uhra
zení výloh vděčně však se přijmou. Noclehy bude lze
obdržeti buďto zdarma, aneb v hostincích za mírnou
cenu. F. T. účastníci nechť se přihlásí v čas (nejdéle
do 28. července) s udáním, jakého noclehu si přejí a
zdali i výletu do Prachovských skal se míní účast
niti, u Jos. Vomočila, staršího kaplana v Jičíně
(děkanství), po příchodu pak do Jičína v hotela
„Hambark“, kde jim byty blíže naznačeny budou.
V témže hotelu obdrží P. T. účastníci obědy po 50
kr, neb v mírných cenách dle jidelního lístku. Také
o večeře bude tamtéž postaráno za ceny mírné. Ka
cvičení chorálu jest třeba, aby každý účastník měl v
rukou: 1. Theoreticko-praktickou rukověť chorálu řím
ského od Dobr. Orla. Cena výtisku nevázaného 3 K,
vázaného 3 K 60 h. 2. Epitome e Graduali Romano,
vydané u B. Pusteta v Řezně.Cena neváz. výtisku
3 K 16 h, váz. 8 K 36 h. Ku cvičení v kostelním
zpěvu lidovém užije se Nápěvů k „Oltáři“. Cena vý
tisku brož. 30 b, váz. 44 h. Rorátní zpěvy budou ve
cvičiti dle vydání pořízeného Mone. F. J. Lehnerem.
Tyto knihy, jakož i jiné hudebniny pro reformu círk.
hudby potřebné v době exercicií bude míti na skladě
knibkupectví p. Jos. Za jíčka v Jičíně. Aby se mohl
dostatečný počet výše uvedených knih v čas objed
nati, žádoucno jest, aby P. T. účastníci při přihlášce
své k exerciciím spolu poznamenali, kterých knih si
přejí a zdali vázaných neb nevázaných.

Stavba movéhochrámu Páně v Ná
ehodě. Spolku pro vystavění nového chrámu Páně
ev. Vavřince v Náchodě věnovali: vldp. P. Jan Matouš,
děkan ve výsložbě v Hronově 20 K, p. P. Jos. Voj
těch, kaplan v Náchodě 20 K, Anonymus 12 K, p.
Josef Brusák, c. k. okr. komisař v Náchodě 10 K,
pí. Anna Kočnarová v Náchodě 10 K, p. Ant. Koč
nar ml. 10 K, pan Josef Kočnar 10 K, p. Bohumil
Kočnar 10 K, p. František Kočnar 10 K, p. Jaroslav
Kočnar 10 K, p. Karel Kočnar vesměs v Náchodě 10
K, pí. Františka Svobodová v Náchodě JO K, p. in
ženýr, jenž nepřeje ei býti blíže jmenován 10 K, p.
Josef Burdych v Kramolně 4 K, p. Bohuslav Koštál,
učitel měšt. škol v Náchodě 4 K, pan Josef Malý v
Úpici 4 K, pí. Františka Rychterová v Náchodě 4
K, al. c. k. okresní hejtmanství v Litoměřicích 3 K,
pí. Hedvika Alinové v Náchodě 2 K, p. Alois Svě
cený, c. k. berní adjuukt na Král. Vinobradech 2 K,
p. Ant. Třasák, řidící učitel v Přišovicích 2 K, pan
Josef Třasák v Broumově 2 K, pan P. Dr. Fischer
Colbrie, c. k. dvorní kaplan ve Vídni 1 K, p, P. Kar.
Kotrbelec, farář v Pouchově 1 K, p. P. F. Macháček,
zámecký kaplan v Malečově 1 K, V. B. ve Vídní III/L.
60 h. Šlechetným dárcům vzdávají oe vřelé díky.

Ze Smiřice. V sobotu dne 14. t. m. byl
zakončen u nás školní rok pro zdejší měšťanské a
obecné školy slavnými službami Božími v zámeckém
chrámu Páně, kterých súčastnili se zo sl. místní škol
ní rady p. Jos. Hojný, předseda a purkmistr města,
pp. členové Kottland, Míchal ja Zehetmayer c. a k,
vrchní správce, celý sbor učitelský, četné obecenstvo
a veškerá školní mládež s praporem školním. Po
ukončené bohoslužbě odebralo se žactvo do svých tříd
u slav. místní školní rada provázena velezasloašilým
řiditelem škol p. P. Skořepou a katechetou vlp. J.
Víkem navštívili postupně všechny třídy, kdeš před
seda místní školní rady p. J. Hojný oslovil žáky
upřímnou řečí, dal od jednotlivých pánů učitelů před
staviti místní školní radě žáky nejpilnější, ta i team

žáky neposlušné; prvé pochválil, k vytrvalosti vyzval,
drahé otoovsky napomenul. Na to sbromášdil se sbor
učitelský ve sborovně, kdež srdečně p. předseda po
děkoval sboru a odevsdal, jsk pravil, ne dle sáalub,
ale dle možnosti; každému ze sboru 20 koram jakosto
remuneraci od al. místní školní rady. Po té přišli
rozloučiti se všichni šáci toho roka vystupající z mě
šťanských i obecných škol. K nim promluvil na ros
loučenou několik ardečných slov katecheta škol, na
češ ze žáků jeden jménem ostatních učitelstva děko
val. Kéž kráčí po cestách pravých, aby stali se z nich
fádní občané jednou a užiteční členové společnosti
lidské! Slavné místní školní radě psk za lásku její
ku škole patří všechno uznání a vřelý dík!

Druké vydání „Husovy oslavy“. První
náklad brožury této o DO00 výtiacích rosebrán byl
v jednom týdnu, takže uspořádáno bylo drahé vydání.
Docházejí stálo objednávky na celé stovky výtisků,
jež čítáme při větší objednávce po 2 kr. Neobyčejný
tento úspěch odporačuje brožaru nejlépe. Objednávky
obratem vyřídí administrace. „Dělnické Noviny“ píši
o spisku tomto: „Antor vládne vtipným pérem.
Takové brošurky něco jiš vydají. Každé slovo
má ovůj význam a každá kapitola svůj účelný, pěkně
zaokrouhlený děj. Jeme přesvědčení, že tato brožurka
rospráší se mezi lid během měsíce. „Časovým Úva
hám“ všecka čest, že dovede si opatřiti autory, kteří
i našim nepřátelům masí imponcvati. Číslo 10. „Oslava
Husova“ jest opět jedním z nejlepších čísel, která
nám bylo tak často pochváliti a doporučiti. Sezná
mením čtenáře našich listů s obsahem čísla 10. ne
docílili bychom tobo, co docíliti chceme: jeho ocenění,
Nejlépe učiníme, když k němu řekneme: Vezměte čís.
10. „Čavových Úrvah“ o oslavě Hasově, čtěte a pře
svědětese samio důležitostiapravdětétobrožurky“|

Vuxhůru ma Velehrad! Na Velehraděna
Moravě budou obvyklé výroční slavnosti a sice eucha
ristický sjezd a slavnostní schůze apoštolátu sv. Cy
rilla a Methoda pod ochranou bl. P. Marie, 80. a 81.
července. 1. srpna jest pouť a akademie akademiků.
Přihlášky přijímá farní úřad na Velehradě.

Obecní zastapitelstvo v Nov. Byd
žově zřídilo v městě elektrické světlo. Jak se to
vyplácí jest z toho vidět, že za jeden rok měli deficit
6000 zl.

Arcivévoda Balmer diel těchto dnů v
Jičíně. Při jeho uvítání vlály prapory pouze ze stát
ních budov a z hotelu Fiacherova.

Volbydo okresního zastupitelstva
okresu poděbradského mělytentovýsledek:
Za venkovské obce zvolení pp.: Alois Váňa ze Semic,
Al. Maller z Pátku, Václ. Paroubek z Křečkova, Jos.
Roblíček z Odřepes, Fr. Havelka ze Sán, Ant. Olta
z Pískové Lhoty, Jan Svoboda z Velkých Chvalovie,
Václav Trnka z Vosečka, Václav Vejtraba z Vrbové
Lboty. Za město Poděbrady zvolení pp.: Vojtěch
Hlaváč, purkmistr, Jan Hellich, lékárník, Jos. Pek,
obchodník. — Ze městskou kurii pp.: Karel Kříž s
Peček, inž, Fanta ze Sadské. Za obchod a průmysl
pp.: V. Hajsl, ředitel cukrovaru v Libici, Z. Fischer,
ředitel rafinerie v Pečkách, Leopold Dostál, majitel
cukrovaru v Poděbradech, Vojtěch Kechart, majitel
pily v Poděbradech, Alois Spěváček, sládek tamtéž a
J. Rennelt, ředitel luč. továrny v Pečkách.

Nezdar munohoslíbnéhočeského ped
míku jest nám pobříchu zaznameuati, A čím radost
nějšími pocity vítáme každý nový Čin na poli na
čeho průmyslu, tím žalostněji dotýká se nás každý
nezdar, který takový čin, stihne. Tak v obora vý
roby koberců, záclon s pod., eš do nedávna odkázání
jsme byli cele na továrny, které po většině byly v
rukou nám nepřátelských, anebo docela vyvážely se
2a ně od nás poníze do ciziny, Teprve v posledních
letech založena byla dosti znamenité továrna Čery
chova v Jaroměři, která vyráběla skvostné koberce,
zaměstnávala velký počet dělníků, a docházela v šír
ších krasích netejeného oznání, Ale žel, podniku
vedlo se v poslední době čím dále, tím bůře, až mrvil
v nedávné době úplně býti zastaven, Proč? Továrna
za celý rck nestačila prodat, co za jediný měsíc vy
robila. Tak hotové sboží ve akladišti“se hromedilo a

njímalo závodu ficaoční afly. Konečně se majitel, jenž
měl v továrně investováno na 1'/, mil. zl., rozhodl,
še výrobu zarasí a továrnu zruší. Drahé, skvostné,
moderní stroje prodal za staré železo obchodníka do
Hradce Králové. Takový je osud českého podnikatele!
Hřích by byl, takový úkaz nechati bez povšímnutí!
Plamenným písmem měl by se suznamonati a posta
viti před oči celé české veřejnosti, aby probudilo se
v ní svědomí, aby volalo k ní blasem hromovým:
„Hledď, tys tu měla krásný, mnohoslibný, vlastní „český“
závod, ale tys mo dala zajíti — proto že jsi kupo
vala v cizině l“

Přírodní zjev. V Policin. M. objevilase
dne 15. t. m. ve */,9. hod. večer ve výši jen několik
stupňů obnivá koule červené barvy, pohybující se od
jihovýchodu k severozápsda, která zanechávala xa
sebon jen zvolna hasnoucí chvost.

Na útěku s donucovacích pracoven.
Z pardabické robotárny uprchl v těchto dnech 44letý
káranec Jos. Slavík, který s jinými uoadroby zaměst
nán byl při poluí práci v tamním dvoře. Podobně si
pomobl ku svobodě 26letý káranec donucovací pra
covny na Hradčanech František Hejtmánek, příslašný
do Všerab u Stříbra. Uprchlíci stiháni jsou nyní čet
nictvem.

Protestantský kmihkupee F. Horálek
z Praby ioseruje v „Mor. Orlici“ celou řadu „husit
ských“ splsů, Ale důmyslnětočným písmem podotýká:
„Jen ze hotové“; patrně zná svůj „husitský“ národ.

Hranice vzplála. R. 1421, tedy 6 let po
Bosově smrti, „z přesvědčení“ postavena byla v Klo=



kotech u Tábora hranice. Byla asi větší než ona v
Kostnici, všdyť na ni postaveno osob padesáte, mezí
nimi i kněs Kanič a ti všickol učením hesitským od
kojení podstonpili emrt, byli upálení, ne sice koncilem
kostnickým,ale bueitoa nejborlivějším, Janem
Žižkou. Palacký o nich pravi: „Šli prý veselo na umrt,
pravice, še ještě téhož dne královati budou s Kristem
na nebesích.“ (Palacký, Dějiny národa českého“ díl
HL atr. 242.)

Hus — a „Hasité“. V dopisechJanaHasa
s Kostnice do Čech zaslaných čteme: „Jáť chtěl se
spovídati a spovída! jsem se pak jistému doktora
maichovi, kterýš mě vyslyšel pobožně a velmi krásně
1 dal rozřešení.“ — A naši „Hasité“? Ti mají pro
mnicha nadávky — a pro zpověď — posměch!

„Škelskému Obzoru“. Pověstnýsvým
článkem „Velebné boty“ Školský Obzor uveřejnil v
posledním čísle lokálka: „Co všechno není u kate
chety hříchem“, v níž obviňuje katechety jednak
z hříšných poměrů s učitelkami, jednak označuje je
jako rozsévače svárů mezi učiteletvem. Žepak není
ani místo ani osoba uvedena, ale neřesti ony všem
katechetům přičítány, vídno, že jednalo se Škol. Ob
zora opětně toliko o štvaní proti katolickému ducho
venstva, ve kterémě obora vyniká i nad nejhorší
plátky socialistické. My, katecheté, můžeme s klidným
svědomím odvolati se k těm, kteří nás znají, nám
své dítky avěřují. Mohli bychom ostří obrátiti proti
Škol. Obzoru a psáti: „Co všechno není n učitele
hříchem“ — ale považujeme stav učitelský za tak
vznešený, že vady a chyby jednotlivcův, nechceme
přičítati stavu celému; proto přenechávéme Škol. Ob
zora milerádi palmu —sprostoty!

Za rozbité pulty přiobstrakcičeskýchpo
slanců v parlamentě muselo zaplatit předsednictvo
českého kloba 567 K 80 b.

Z židovské domácnosti. ŽidLeibKorn
rejch v Kamienci v Haliči dověděv se, že dcera jeho
Blima chce se státi katoličkou, svázal jí race anoby,
a brozvým trýzněním chtěl ji zavražditi. Na pokřik
děvčete sběhli se sedláci a vyprostili ubohon oběť z
rukou krvelačného otce.

Židé v Rumunsku netěší so takovésvo
bodě jako u nás. Zákony tamnější chrání lid před
vyděračetvím. Proto 8e nyní z Rumunska vystěhovalo
20.000 židů a poctili svoji „vzácnou“ návštěvou
naše „katolické“ — Rakousko.

Boj proti kříži. „Alkotmány“sděluje,že
na uherské koraně, vyvěšené nad branou nemocnice
sv. Rocha v Pešti chybí kříž. Odstraňování kříže s
korany uherské stává se v poslední době syetematic
kým a jeví se jako dobfe promýšlený boj proti kříži,

Politický list pro němě založísev Praze.
Jest to prý jedna ze „životních“ otázek, aby se učili
opovrhovati mistry, ačiteli, řemeslem a aby byli vplé
téní do věcí, jimž nerozumějí.

Co je důležito školákům vědět. Praž
ský knibkupec Vilímek vydal „Kalendář malého čte
náře“ na r. 1901 určený pro školáky, kde ve článku
„00 je důležito věděti každému občana“ mimo jiné
dobré věci poučuje školáky také o tomto práva: Po
čtrnáctém roce může si každý voliti své vyznání, může
tedy syn nebo dcera starší l4 let přestoupiti též k
jicé víř:, než jakou mají jejich rodiče“ Po našem
rozumuby MalýČtenář“i jeho kalendářlépe učinili,
kdyby občanům-ěkolákům větěpovali, že blavní jejich
„Právo“ je: Rodičů poslonchati a nepončovati jich o
směně víry, poněvadž víra není převlékání kabátu, a
čtrnáctiletý klak nemá tolik rozumu, aby ee mobl roz
hsdnout a dokonce jich nenávidětí „přestoupit k jiné
víře než mají rodiče“. Spisy pro mládež mají u dětí
vážnost k rodičům pěstovat, nikoli oslabovat.

Ostudný lusert přineslapředněkolikadny
„Nene freie Presse“ : Dítě mladé židovky, které ao
teprvé kolem 15. července narodí, dá se židovské nebo
křesťanské rodině za vlastní. Dotazy pod chifrou

(4. 120" poste rest. Celovec“. Sdítětem, které dosud
8e nenarodilo, jíž se provozuje čachbrl A to se ne
ostýchá židovský list otisknout!|

Tolstoj byl pravoslavným synodem ruským
uznán za nepřítele církve pravoslavné, poněvadě v ro
mánu svém „Vzkříšení“ popírá božství P. Krista a
trojjedinosť Boží. V případě, že byl zemřel, nemá býti
cirkevně pochován a ani mše svatá se za něbo slon
žiti nesmí.

Česká lékařka v Americe. Marie
Stoch-Šmídtová s Merklína stala se na universitě
v Chicagu lékařkoa.

Trojmnásobmný dekter. Na německéuni
versitě v Erazepromován byl na doktora bohosloví
dne 5. července farář Michal Mogolič ze Stillfriedu
v Dol. Rakousích. Narodil se r. 1840 v Nov. Městě
v Krajině. Před několika lety promován byl na dok

fora Blosofie ve Vídni, nyní zase už složil rigorosum2 práv.
Počet katolíků v Čechách, naMoravě

a ve Sleseku, dle rozdělení diecási jest následující:
Pražská arcidiecése čítá 3,090.520 duší, olomoucké
1,702.000, diecése Královéhradecká 1,481.009, litomě
řická 1,501.000, českobudějovická 1,120.000 a brněn
ská 1,053.000,

Odpadlík lška, který na cizozemskéuni
versitě dle tak zvané „promotio in absentia“ dostal
titul „doktor“, ačkoliv nikdy pr va nestudoval a jeho
titul mu v Rakonsku platným není, píše vědy před
své jméno: „JUDr.“, to jest Jaris niversi nebo Juris
utriusgae doctor. Tím ale páše podvod, uváděje ve
řejnost a úřady v omyl falešným předstíráním. Nebo
JUDrem. on není. HodnostJUDr.jest specificky
rakouská. Jen v Rakousku byli doktoři dříve za
jaris utrinegae (práva obojího, beider Rechte: civil
ního či světského a církevního či kanonického), nyní
pak sa „in universo jaro“ doktory promováni, a sice

vždy veřejně, slavnostně, nikdy sa zavřenými dveřmi.
lška všar na řádné rakouské universitě práva neab
solvoval, předepsané přísné zkoušky veřejně a in per
sona nekonal a nikde promorán nebyl, neboť práv
nický doktorát se vůbec in absentia nendílí. Dokad
tedy Iška neprokáže, na které právnické fakultě práva
řádně absolvoval, rigorosa dělsl a veřejně promován
byl, podvádí veřejnost a úřady a divíme se, že tyto
proti němu dle zákona dosud nezakročily, zejména
zákonných výrazů o nabytí předatíraného doktorátu
právnického od něho nežádaly?

Husova oslava. Po ohromnýchagitacíchblavně se strany národních socialistů, terým se ne
jedná tak o Husa jako o demonstrace proti církvi a

něžstvu — je bilance Husových „manifestačních“
oslav přece jen slabá. Alespoň po stránce mravní.
S jedné stránky je však bilance ta utěšená. Vypilo se
totiž veliké množství piva, vykouřilo se hromadu ci
gar, muzikanti ei vydělali, šenkýři měli slušné příjmy,
mnohá hrdla ochraptěla, slanečky, úhoře, cibulky a
nové naložené okurky šly na dračku. Jiné neštěstí se
nestalo, aš na vrchu Žižkově by se bylo málem str
hlo; prozatím prý padlo jen několikfacek a hromada
lidí se válela a jiní ponich šlapali; to nš je zajisté
dokonalá „oslava“, Prodavači povidel pak si stěžují,
že po různých pronesených „řečech“ cena povidel
úplně klesla pro ohromný jich nadbytek.

Zemská školní rada vydala minulého
měsíce tento výnos: Zálešito zvýšení ulužebníchpříj
mů učitelstva vedla v krazích ačit, k projevům, kte
ró se služebným postavením očitelů erovnati nelze.
Učitelé mají míti na mysli, že i mimo školu zůstá
vají učiteli a že nevystupujíce na veřejnost, mají za
chovávati povinnosti stava svého. Těmto povinnostem
odporuje, jestliže jednotlivé kruhy učitelské příkrým
způsobem kladou „požadavky“ u věcí, ve které jsou
oprávněny pouze pronášeti přání; jestliže k podpeře
takových pržadavků sami nebo se zástapci jiných
tříd společenských provádějí nedovolenou politickou
agitaci; jestliže pokoušejí se o to, aby osoby, které
povolány jsou působiti při úpravě platův učitelských,
hrozbami terrorisovaly; jestliže proti snesením ve
školeké kommisei zemského sněmu učiněným „veřejně
zcela rozhodně protestují“, Poněvadž takové chování
jednotlivých učitelů bez odporu jest e to, aby při
pravilo učiteletvo u veřejnosti o sympatie k jeho 8na
hám a tím aby stížilo dosažení cíle, t. j. zlepšení
hmotného jeho postavení, proto učitelstva samému
musí býti ponecháno starati se o to, aby ve veřejném
vystupování zachována byla náležitá míra. — Proto
zemská šk. vyslovuje nelibost nad počínáním, jež od
poraje kázní, jest na úkor vážnosti stavu učitelského
a jeho vychovatelskému působení a vyzývá učitelstvo,
aby zdrželo se podobných nědovolených projevů.

Jaroměřská „Budeč“ konaladne 7.čer
vence dopoledne scnůzi, do které od mladších p. uči
telů směru radikálního pozvání byli zem. poslanci J.
Jaroš, statkář z Čáslavek a MDr. J. Moravec, lé
kař ze Dvora Králové. Schůze ta byla prý hlavně
namířena proti posl. Jarošovi, že jako člen klubu ze
mědělců neslibuje na sněmu zemekém vymáhati ta
kové služné učitelstvu, jakého ono si přeje. Jednání
bylo velmi živé a trvalo přes S hodiny. Posl. Jaroš
statečně a přesvědčivě hájil stanovisko ové a nedal
se výkřiky mladých radikálů másti ani nikým terro
risovati. Posl. dr. Moravec sliboval učitelům, že bade
se přičiňovati, aby služební příjmy byly jina zvýšeny
dle jejich přání a ujišťoval, že bude za tobojovati,
aby škola byla svobodná, na nejširším základu za
ložena. Ani v této schůzi nezapomněl na klerikalis
mus, jenž ho ve dne v nocí straší, ale na semitisnius
zapomněl.

Strašidelný obecní úřad. Onehdymělo
býti u obecního úřadu v obci Bečvarech u Kolína ja
kési úřední jednání. Povolané strany nemálo byly
překvapeny, když v obecní úřadovně spatřily místo
starosty — ženskou mrtvolu. Starosta totiž devolil
jistému občanu, jemuž zemřelažena, poažíti obecní
úřadovny za umrlčí komoru.

Hilemer „prý“ jest přece šílencem. Tak to
alespoň tvrdí denní listy. „S jistých míst“ naléhá ee
totiž na to, aby Hileper prohlášen byl za nepříčet
ného a to na základě následujícího případu: Hilener
byl aci před třemi týdny společně s jinými vězni na
procházce ve dvoře věznice. Jeden z vězňů učinil naň
posuněk, jímž mu naznačoval že jej čeká šibenice,
Hilaner se rozčilil a dal se s vězněm do rvačky, při
kteréž — mimochodem řečeno — špatně pochodil,
dostal totiž od ostatních vězňů výprask. Na základě
této vznětlivosti soudí prý se na jistých místech, že
Hilener byl již dříve nervosním a časem i nepříčet

na tom nejvíce záleší, aby byl propuštěn na svobodu.
— Není tomu dávno, co tidé se sjeli v Brně a tam
bylo veřejně proneseno: „Hilaner popraven býti nesmí
— a nebude. — Nyní zdá ae, že se to židovské
proroctví vyplňuje.

Němečtí „dobrovelmíei“. „Dobrovolníci
v předl“ Jako lodní kapitán vydal provoláníněmecký
ministr vojenství a jak německévládě blíské listy sdě

lují mohla býti z počtu do Čínypřihlášených přijatajen čtvrtina — 600 mužů. Německý ministr vojenství
měl z velikého počtudobrovolníků tuže radost jako má
ministr financí,kdyš státní výpůjčkajent několikrát pře

saná. „Ejhle, jaké jest smýšlení lidu, ejhle naši čínští
obrovolníci“, jásaly německé listy. Ale každá krásná

věc má svůj rab, také německé „dobrovolnictví“. „Vor
wůrta“, časopis to, který otiskuje tajné výnosy a do
medu vládních referátů rád mísíavon krůpěj peluňku,
staví německé „dobrovolnictví“ do zvláštního světla.
Tak na př. Bavoři mosili býti vyzváni, aby také opa
třili dobrovolníky pro Čínu, načež Bavoři ui vymínili,
že jejich dobrovolníky smí komandovati jen bavorští
důstojníci. Na pluk těžkých jezdců došlo též vyzvání,
ale tito si myslili: „Co Prašáci si nadrobili, ať si také
sami enědí“ a z těžkých jezdců do Číny nehlásil se
nikdo. Ale přece jsou dobrovolníci i z toho plaku. A
jak se to stalo? Bylo jich prostě 8 vylosováno a ti
jako dobrovolníci „zpřinacení“ půjdou doČíny. V Ně
mecka ve všem vládnouti mnsl přísná kázeň a rozkaz
i — v dobrovolnictví čínském.

Na kněze Věcemi budou dne25. t. m.
Jeho Biskopskou Milostí: Jan Brabec s Hrbova, Jan
Bruckner z Nížkova, Celar Josef z Chradimi, Ezer
Karel z Hannchen, Havran Karel z Litomyšle, Hoke
Josef z Ledče, Honek Josef ze Zubří, Hrobsky Frant.
ze Zeliva,Káva Josef z Třebechovic, Komárek Frant.
z Paběnic, Kopecký Josef z Horních Rapotic, Kosel
Rudolf z Mittelaltbuchu, Lankaš Václav z Barchova,
Lath Baltazar z Mohren, May Theofil z ČeskéHerálky,
Novotný Frant. ze Stolan, Pácal Josef ze Sobčic, Se
merád Otakar z Chradimi, Strnad Frant. ze Slatiňan,
Schembera Alois z České Třebové, Šimberský Jan z
Rajce, Ždárek Jaroslav z Vysokova. Na jáhny svěcení
budou ze III. roč.: Černý Karel ze Sadské, Dostál
Frant. z Tarova, Pavel Josef z Vel. Jesenice, Pícha
Josef z Borové, Stránský August. z Freiheitu.

Dary ma „Adalbertinum“ Pp.konkar
renti věnovali 22 zl., vdp. vikář Schmied 10 zl., vdp.
děkan Syřiště 10 zl. „Zaplať Pán Bůh“.

V Chrudimi při příjezdu moravskýchrol
níků odehrál ae v jednom tamnějším hostinci násle
dující výjev: Asi 25letý mladík v Čamaře, s červa
ným karafiátem pobíhal od stolu ku stolu a roz
mlouval s bodrými sedláky moravskými. Nadšeně
mlavil o vzájemnosti česko-moravské ale když se
mu chmelovina již vrazila do hlavy, počal vele
biti — Husa! Přitočil se k jednomu rolníkovi a
pravil: „Ale vy tam na Moravě neslavíte památku
našeho „mučedníka“ Husa, jako my pokročilí synové
království“ ; to tu tak máte býti, když všude hoří ohně,
rudá zář zaplavuje nebe — na památku, jče i tam
ve Švýcarsku hořela hranice — — „kterou vy, „no
vodobí“ Husiti zalejváte pivem“, — nečekejte na
další „dachaplnon“ řeč odvětil mu suše rolník a sedl

n kJinému stolu. Mladík tedy se svým Husem poořel.

Ústavy pro nepolepšitělné pljáky
lihovim se zřizují ve všech státech, jenom u nás
ne; v Americe jest jich 30, v Anglii 7, ve Švýcarsku
6, v Německu 18, ve Švédsku 2, v Norsku 1. V jed
nom švédském ústavu bylo za jeden rok z pijáctví
vyléčeno 65 proc, a polepšeno 15 proc. všech chovanců
ústavu. Jest dokázáno, že lze pijáctví vyléčiti.

Neškodilo by 1 u nás, V Ruskujest ži=
dovský advokát připoštěn k smírčím soudům, kde roz
hoduje se o rozepřích do výše 300 rublů. Jinam ne
smi ani páchnout.

V mouui nalézá se vdova Anna Fialová v Břez
hradě p. Kukleny. Dne 3. t. m. udeřil blesk do její
chalupy a zabil dvě krávy, jediný to majetek trpce
zkoušené vdovy. Nyní se nalézá se 4 nezaopatřenými
dětmi v bídě největší. Šlechetuí dobrodincové seprosí
aby ubobé nějakou, byť sebe nepatrnější částku k
umírnění bídy přispěli.

Bývalý srbský král Milan meškány
ní v Karlových Varech. Příliš vítán není. Vysvítá to
aspoň z „výstrahy“, již Karlovarští živnostníci uve
řejnili ve Falknovském listě „Volkaville“ a kterou
přinášejí nyní české j německé listy. Stojí tam: Mi
lan, jenž dříve býval králem v Srbsku a nyní je bez
zaměstnání, mešká ode dne 24. června se svým prů
vodem v Karlových Varech a bydlí v hotelu Puppo
vě. Proto že se mnohokráte přihodilo, že týž Milan
dělal dluby a neplatil, tak že ošizení musili se do
volávati zakročení rakouských občanských soudů, va
rujeme živnostníky a zvláště hoteliery Karlovarské v
jejich vlastním zájmu co nejdůrazněji, aby jmenova
nému Milánovi ničeho nepůjčovali ani nesvěřovali. —
„Výstraha“ konfiskována nebyla.

Na Alpách sníh. Ze Švýcarskadocházejí
zprávy, že od posledních dnů jsou i rozsáblé doliny
pokryty čerstvě napadeným sněhem. Rozkočné známé
město Interlaken mezi brienzským a tbunským jeze
rem zasněženo jest úplně. Také bory Rigi a Pilatus
nad Lacernem strmící pokryty jsou sučhem téměř až
k úpatí.

Laciné husy. V Číně stojí basa dle našich
peněz jenom 12 kr.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 14. července 1900.1 hl,

pšenice k 13-00—18 30, žíto k 10-40—1080, ječmena
k 920—9:70, oves k 6-40—7-10, proso k 00:00—00*00,
vikve k 13*00—14-00, hrachu k 15-00—18'00, jáhly k
18-40—0'00, krup 16*00—40-00, bramborů k 8 80 —11-20,
jetelového semínka červeného k 44:00—56-00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 30-00

olejky k 14-50—16'80, Iněného semene k 00:00—00'00,
100 kg. žitných otrub k 12:00, pšenič. otrub k 11:00.
1 kg. másla k 2:00—2-40, 1 kg. sédla vepřového k
1'40—1'60, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek k 8 00—10-—, jedna kopa cibule k 01-60
01'80, jedna kopa drobné zeleniny k 0-80—4:00

V Králové Dvoře n. L. dne 14. července 1900
pšenice 0000 00:00, žito 11-30, 11-30, 00"00, jedmen 00:00
oves, 6:60 7-20, hrách 00.00 90-00, čočka 00:00 00-00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00'—, 00-— kroupy 00-— 00-—
brambory 4-40 8-00, vejce (kopa) 300 0-00, máslo 2:04,
2-12, tvaroh 28 bh, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1*30, maso skopové k 112, se
no k 7.00, sláma k 8-40, k oves 15-60.

Výkaz za červen 1000.

Clenové družstva splatili (dle čísel).
skuteční po 5 zl.: 69., 88 (1-25), 160., 164

166 (1'25)., 182., 202. — 27 zl. 80 kr.

přispívající po 2 zl, 60 kr.: 162.,228., 239.,
302., 186 (1:25), po 626 kr.: 12., 31., 40., 41., 44.,
62. po po 50 kr.: 296., 356., 389 — 10 zl. 60 kr,

Dary na Adalbertinum od p. t. pp. děkan
Jan Blafek 200 zl., Anonymas 33 zl. — 233 zl.

Z vik. Kutná Hora: po 10 zl. Josef Vašák,
po 5 zl.: V. Spurný a Jos. Vašák, po 4 zl.: J. Petr,
po 8 zl.: Ferd. Fridrich, Fr. Můller, Al. Novák, Fr.



Boss, Fr. Tauchmao, po 1 sl. 60 kr.: Vil. Knejel =
40 ui. 50 kr.

Z vik. Králíky: po 80 sl.: V. Tejkl,po 10zl.:Jan Nosek, pod zl.: V. Hlavsa, J. Herman, M. Rubek,
po 2 zl. 50 kr.: J. Dvořáček, Jos. Červenka, po 1 sl.
26 kr.: Fr. Chvojka, Jos. Jelen, Fr. Morávek, K1.Ně
meček. Fr. Světelský, V. Šklíba, A. Víšo, J. Zakriegi,
po 1 5!.: Ad. Hubálek, J. Zbořil po 50 kr.: V. Hanué,
Fr. Bovorka, Ot. Radouš — 77 sl. 50 kr.

Josef Halet:, děkan 12 sl, Duchovní správa v
Heřmaní 8 zl., Al. Chaloupka v Chlebích7 zl. 60 kr.,
Ig. Horký 7 zl. 40 kr., po 5 zl.: Felix Bárta, Josef
Bečička ze Skutče, J. Habal, Josef Svejdar 4 zl. Vik.
Hoetinné 3 zl. 20 kr., Jal. Váňa %zl. — 59 zl.60
kr. celkem 454 zl. 60 kr.

Řádného dělníka

truhlářského
——= přijmedo práce ihned —mm

Josef Netuka,
truhlář na Slezském Předměstí u Hradce Králové,

DR MDDRM

JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakož 6 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho s jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

P. 1.
Továrna na zpracování ovoce, pálenka koňaků

a výrobu likéru

(dříve sávod na sužítkování ovoce)

A.A6. I. Oomášek,
ve Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,
fak i se stránky sdravotní, všempožadavkům úpl
ně vyhovují a při růsných chorobách, zejména
šaludku a ústrojí tašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčiti se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
bikéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra
ví neužitečných) vlastní snalecky řízené výroby, ješ
jakosti svou všem cisosemským výrobkům čelili
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším snámkám drase
placeným.

Kn konci dovoluje st ještě upozorniti ma své
speciality, jejichš výroběsvlášlní péči věnuje.
Créme Bellealliance a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefleur a Créme de Maraschimo sej
ména pro dámy likery výtečné.

Žádejte cenníky!

Vs InserováníL===]
Vydáváme letos kalendář

nákladem 8000 výtisků.

Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dáři. Nabízíme:
celou stranu za 24K
půl strany za 13K
čtvrtinustrany za8K

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové.

o
ž

Hospodyňská škola
ve Stěžerách u Hradce Králové.

Nový XIV. škol. rok započne dne 16, září 190.
Účelem školy hospodyňské jest, aby dívky, nabyvěí

| ve škole obecné přípravného vzdělání, vzdělaly de theo
reticky i prakticky tak, jak jest tobo třeba ku správě do
mácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola tomuto
účeli vyhovovala má povahu internátu a osnova učebná
jest tak uspořádána, že poskytuje příležitost nabýti vě
domostí, bez kterých se žádná hospodyně v nynější po
kročilé dobé neobejde. Vedle doplňování a rozšíření vě
domostí na škole obecné nabytých, nabývají zde dívky
odboruých vědomostí v chovn zvířat domácích, zužitko
vání mléka, vedení domácnosti a výchově mládeže; dále
cvičí se ve všech pracech domácích, áití prádla a šatů,
úklidu, vaření pokrmů jednoducbých i jemnějších, praní
a žehlení, pracech v zahradě, mlékárně atd., vůbec ve
všech pracech,které jednou jako hospodyně a vládkyně
domácího krbu uměti mají. Vydatnou učebnou pomůckou
jest vlastní, vzorně zřízené hospodářství s chovem dobytka
ověsího, vepřového a drůbeže, jakož i malá mlékárna na

zužitkování mléka a rozsáhlá školní zahrada
Podmínky přijetíjsou následující:

1. AD měla dívka propouštécí vysvědčení ze bkoly
obecné

2. Lékařském vysvědčením (bez kolku) dosvědčila, že
jet zdravá, a dívkám které jiš několik let řádněkolu nenavštévovaly, opatřiti si jest vysvědčení
mravů od obce.
Za celé zaopatfení ve školní, společné domácnosti

platí se měsíčně 42 K předem; školné obnáší 60 K za rok.
Slavná okresní zastupitelstva: Král. Vinobradů, na

Smíchově, v Karlíně, na Mělníce,v Jaroměři, zřídili le
tos stipendia pro dívky svých okresů, k usnadnění ná
vštěvy školy hospodyňské.

Bližší správy podá ochotně ředitelství školy.
Kdož má v úmyslu dceru svoji do školy naší dáti,

nehhť laskavě přijde si ústav prohlédnouti, aby 60 o všem
přesvědčil.

Jest záhodno, aby zvláště starší dívky přiblásily
se pokud niožno sáhy, nebot může býti přijato ponze 40
chovanek a již nyní je slušný počet přiblášek.

Kuratorium a ředit. školy hosp. ve Stěžerách.
M. Trachtová, J. Loučný,

ředitelka předseda kuratoria.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní 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.

Táž na splátky bez zvýšení con!'oooooooovooooOooo0o

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporačnje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi.
losti, Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporučuje setedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.————,,,,,
Prodá se

10 svasků úplně zachovalých Ottova na
učného slovniku za 30 zl. (Krámská cena 80 zl.)
Velebným pánům zvláštní výhoda (od int.) Na

bídky do adm. t. 1. „Ottův Blovnik.“

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pieárna a dílny na Letné č. 612-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Bndova av. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle. Boží hroby, kříše,
kazatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svícny,
lustry, pulíiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísvní.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatnéa franko,

Antonín Sucharda,
sochaf a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb uměuí cirkerníhoj též zhoto
vaje sochy uvětců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu ící, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakož| za řádnou prácí při cemách mejmír

nějších. S úotou veškezou

P. T. obecenstvu.
pstentních zabradních i pošárových ročních

©

jh

Antonín Sucharda.

Dovoluji si uctivě upozorniti na svoji výrobu

stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchbertovek, doporučenýchpro sbory
hasičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na u.očůvku,voda ze sklepa, petro

© Jej. líh a různé tekotiny. Stěíkačky na mytí
labví a pivních trubeb vřelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děja se bez
vyvětriní a pěnění piva, etrojek lzo upev
niti ku každému výčepnímu kotontku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
hoatky, ocpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzdachu z místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
skladělihové lampy žárovky, které předčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a konfe.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou, Berlovky zasílám na zkouška
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník zašlu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

KXKXXXXXXY|

E,
právěvyšloč10.000 výtiskůvdem

kg- druhé vydání -Ss
10. čísla »Časových Úvah«

Jelava [Us0v8
od F. R. Skalického. Stran 36. Cena 8 h.

Při větších objednávkách 60%, slovy.

Časový spisek pojednává nejprv o nynějších.
oslavách Husových. Probírá pak pravověrné učení
Husovo a ukazuje. že ani liberálové ani prote
stanté nemají příčiny k Husovi se hlásiti. Rozbírá
dále bludné učen. Husovo a uvažuje o revisí pro
cessu kostnického. Ke konci oceněna jest refor
matorská činnost kazatele betlemského. Na zá
kladě přísné pravdy historické probírá spisek po
pularním slohem všecky stránky otázky Husovy.
Loni vydaný spisek o Husovi byl rozebrán v ně
kolika týdnech v 15.000 výtiscích ve 3 vydáních,
takže nový tento spisek přijde vhod katolickým
naším kruhům.

S
Obeocmí

kovárnu
pronajme obec Plačice.

Nabídky buďtež činěny nejdéle do 15
srpna t.r. a 0 podmínkách lze se osob

ně informovati u obecního úřadu
v Plačicich.



X Stavební truhlářství.

Umělecký ústav

malin 12 SLA
MB-nalbu<

B. ŠKARDA BRNO.
Tkrát prvními cenami vyzna

menán

Cenniky, rozpočty atd.
i veškoré odborná rada

zdarma.

vyHradci Králové.
Ústar má tři ročníky a přípravku.
Do přípravky přijímají se absolventi 3. třídy

měšť. škol nebo IV. třídy středních škol| (tito pokud
prospěli aspoň u vyučovacím jazyce, zeměpise, děje

ise a v realných předmětech), kteří jsou atpoň 14
let staří.

Do L. ročníku přijímají se ti, kdož mají vy
svědčení I třídy ze IV. třídy etřední školy bez zkou
ky přijímací, absolventi III. třídy měšť. školy, kteří
mají na vysvědčení známky veskrze „dobré“, konají
přijímací zkoušku z češtiny, algebry a počtů. (Z fran
činy se zkouška nedělá.

Tyto podmínky přijímání žáků byly nařízeny
všem obchodním akademiím a není mezi nimi rozdílu.

Přihlášky přijímají se ústně od 15. do 17. čer
vence a od 1. do 17. září. Třeba míti s sebou list
křestný neb rodný a poslední vysvědčení školní.

Písemně |ze přihlásiti po celé prázdniny, za
šlou-li se doklady zmíněné.

Gkonéky přijímací jsou 16. červencea 17.září.kolné jest v přípravce 100 K, v ročnicích
200 K ročně.

Všichni absolventi mají právo jednoroční služby
vojenské.

Dotazy ochotně zodpoví a prospekt zašle ředi
telství. Totéž podá také zpráv o

divělm jadnoročním Kazse Obchodním
při obchodní akademii zřízeném.

Superfostáty
Nejlevnější

hnojivo fosforačné do všech půd,
zaračaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost,
Nevyhnotelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský Jedek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro koloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchníma hnojení jetelišť a konservov.fchlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

"Továrna na v Břeclavi, ©

mělé hnojivaÁ ý (H Ř Á M Poštornéa kyselinu sí- . a Líska u
, rovou, u Roztok.

ÚstředníkancelářV PRAZE jindřjšská ul. 27.———

okna chrámová

hovující.

továrna na piana

v FEIradoiE rálové.

VVacek,
závod “

školkářský CM
vPamět| || ( lníku

a Chlumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké strorny pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny. Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

a
„>.1

„o

Zahájení od 7. května

až do konce září

Oltáře, sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena r oku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

E OED OPOO NET)

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudiy, faráře re Výprachticich)

ai doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstva
i svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
j všech kostelních paramentů.

M Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku
s se na požádání franko zašlou.

O LU O O ODE 6b.000b

prodánbe:oOe

Ho

ně.0.0.6.08.600:8.0.0:0.0.080008000Edě

(Vedle biskop. residence.)

C. k. státní medailí vyznamenaná
I

výroba věžních hodin ||
vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonelé jakosti.
Hozpočty zdarma.

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

hraběcí správa lázní ihned.

Odporučuje se

pensionát
Voršilek

v České Skalici
s krásnou zahradou. Ač vyučovací řež německá
po způsobu school of languages, nemůže býti o
poněmčování ani řeči; vyučuje se též francouzsky,
anglicky, v kursu pokračovacím hudbě, malbé,
ručním pracím, vedení domácnosti, šití prádla atd.

Podmínky sdělí
Představená.

Konkurs.
Beseda v Hradci Králové vypisuje tímto
konkurs na pronajmutí živnosti hostin
ské č. p. 89 pozůstávající ze tří místností
v 2. poschodí, tří místností v přízemí, ku

besedních.

ORerty podány buďtež do 15. srpna t. r.
správci domu panu c. k. správci Kohou

tovi, jenž též bližší podmínky sdělí,



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 8 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 26 v Brmě, Renuergasse č. 18 ve Vídmí IX. Harmoniegasse 8.

g$*> Illustrované cenníky franko a zdarma.

eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod G-letou zárukou, též na splátkyl oert E. Sťourač,
ve Svitavech.

Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisí.

+ Na velkostatku Rychnovském bude se |P
| dne 25. Července 1900ráno v 10 hodin v místno-?
| stech hraběcí jízdárny v Rychnově n. K. prodá
| vati zimní ovoce ve veřejné dražbě, k čemuž se
| koupěchtiví s tím doložením zvou, že také záro

+ veň offerty podány býti mohou.TTPTTTTTT TT TTFFTTFT
Cenníky zdarma

+
KEVTTTŤ

„
Josef

Í ) ma | Ne hoštěj 7| Následkemúmrtí majitele

U os: M Ji M s Ň 1 truhlářskýzávod A
6 3 a 1 Ta s

M ES M ; vHradciKrálové M ň 56 0 160| nábřeží Frant. Josefa,

ležící těsně na pruské hraniciv údolí Grůnborn
, Orličném, jenž následkem hojné návštěvy ci

sklady zinců jest známýjakovýnosný.Hostinecse prodá

doporučuje své zásobené==- k 5

DAv ě
v a „ Mx7 5 74 Ed, 1C PO, “"8 M 8P s, je z" -X “a ýE

prodá, 9 Jamné
jednopatrový dům čís. p. 17 v Kuklenách
v středu obce při hlavní silnici ležící, se
zahradou a polem, vše v jedné parcele.

300827/ < —
Ů U s veškerým živým i.mrtvým inventářem za pří

| a: nábytku znivýchpodmínekzaslušnoucenu,Prostředníci
T se vylučujía koupěchtiví račtež se přímo obrátiti

a přijímá zakázkyma úplmé zařizovámí bytů | na dědičku,slečnu Marii Nehlaguerova,
v každémprovedeníza cenymírné. Griinbora pošta Kunštát (Kronstadt)

SRB Taktéž přijímá všecky práce v obor ten přiná- | okres Rokytnice.ležející.-ji ně hnh
Wy“Velký výběr "Uz —ALTO

zlatých a stříbrných skvostů, svatobních mr
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

Dotazy s přiloženou známkou na odpověď
vyřídí

Jan V. Balcar,
poštmistr v Kuklenách.

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisežný znalec c. k. okresního soudu.

Obrázkové cenníky na požádání zašle.

IMá by te I. Lu
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garaitury. Pérovky.

dvík Knepr | Úplnévýbavynevěstám.|
v Hradci Králové, Malénáměstíč. 117 Ceny mírné.

vedle záložny. Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.

PETR KOPAL č OPOL.
w EXradciF rálové

koupil velkou i pracích které
partiiBE“slunečníků . a bluzek, daleko

+52 pod výrobní cenou nabízí. ==
Majitel a vydavatel Pelitické družstvo tiskové v Hradci Králová. — Zodp. redaktor Jam Sluka. — fiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králové,



na půl roku SA — A

Žně.
Překrásný jest pobled na úrodnou požeh

nanou krajina přede žněmi, když — jako jestto letos v mnohém kraji českém — klasnaté
obilí nelehlo. Věřícího člověka srdce bývá tím
pohnuto ku vzpomínce na Stvořitele, nevyzpy
tatelného původce přírody. „To vše učiněno a
zařízeno pro člověka, aby mohl bydleti na této
zemi. Jak moudrý a dobrotivý jest Stvořitel
náši“ — Tak 8 obdivem a díkem nedávno
„řekla duše má“.

Takovým apodobným způsobem mělo byse ve školách učiti přírodopisu. Bylo by to
zasóvání semene drahocenného, z něhož by
svým časem vzešla vzácná žeň. Nebof na věky
zůstane pravdou: Co budeme síti, to budem
i žíti. Zůstane to pravdou i v duchovním čili
mravném ohledu.

Ve Francii jsou rok od roku smutnější
žně. Podává nám o nich zprávu n. p. Alfred
Fonillé (Fuillé), člen vysoké školy, která se
zabývá přemýšlením čili studováním mravno
sti. Píše: „Dnes víme, že u nás mládež nedo
spělá páchá téměř dvakráte více zločinů, než
lidé dospělí. A přece mládeže máme ani ne
zcela 7 milionů, kdežto zletilých jest více než
37 milionů. Roku 1880 byla většina zatčených
lidí mladší než 21 let a téměř všecky dopu
stily se těžkých zločinů. Tak v jediném roce
1880 n. p. 30 vražd, 39 zabití, 3 vraždy při
buzných, 2 otrávení, 114vražd dítek, 4212 pora
nění, 25 žbářství, 233 proti studu, 458 velikých,
11.862 menších krádeží. Nyní — po dvaceti
letech mají se věci ještě hůře. Krásný to roz
počet o naší nadějné mládeži“. — Tak píše
tedy onen Fouillé.

A jiný s takovýmito počty se zabývající
francouzský spisovatel, Gnilliot píše, že na ob
žalované mládeži možno pozorovati bezměrnou
zdivočilost, neobyčejnou necudnost, vychlon
bání se zločiny, což se na starších zločincích
nevidí. (Dle Hl.)

To jsou zajisté smutné žně. Ale platí o
nich: Co se zaselo, to se žne. Poukazuje na to
sám Fouillé, ač ne právě katolík, a praví:
„Nikoli mluvnice, nikoli pravopis, ne počítání,
ne dějiny nebo znamenitý zeměpis zameziti
mohou zločiny dětí. I když dítko zná „regulu
de tri“, i když zná předhoří hollandská a je
zera americká, jeho vášně se tím nemění. I
když paměť naplněna jest příběhy, jmény a
číslicemi, tím nebyly v duši jeho probuzeny
ony pojmy, které plodí vznešené smýšlení a
neřest na úzdě drží. Učitel nemá vzdělávati
pouze paměť,nýbrž hlavně svědomí“.

Pěkná to slova, a ukazují, proč se tolik
neřestí ve Francii klídí. Zasilo a zasívá se

-beznáboženskou školou do srdcí bezbožectví
a proto klidí se „bezbožnictví“, mravní spousta.

Právě totiž svědomí jest to, co uám o
nezkaženém člověku vůbec hlásá Boha, jakož
to zákonodárce a soudce trestajícího. Právě
svědomí lidské hlásá, že mravnost není jen
tak něčím, co jest obsaženo ve frásích —
„lidekost, šlechetnost, vznešenost“ atd., nýbrž
že je to zákon daný člověku bytostí
vyšší, na níž člověk jest závislým.
A právěkřesťanství svědomí lidské
vzdělává.

Křesťanství totiž nejen, že mravní zákon
čistě a dokonale hlásá, ale ono též působí,
aby svědomí nespalo, tupé nebylo, nýbrž sku
tečně mluvilo. Křesťanství dodává pak člověku
síly, aby podle zjemnělého hlasu svědomí jed
nal. Křesťanství pak vrací člověku i pokoj,
když byl poklesl, vedonc ho k polepšení, nu
pravení, zjednávajíc odpuštění.

To je tedy, co onen francouzský pán žá
dá, to jest to, čemu on říká „vzdělávání svě
domí“. A tážu se: „Zdaliž pak je na světě
člověk, který tyhle věci se svým svědomím
provádí, není-li to člověk věřící, že svědomí
je hlasatelem zákonu Božího?“ A dále tážu 86:
„Kdo asi to činí nejdokonaleji? Zdali člověk,
který jen tak něco nenrčitého o Bohu si my
slí, anebo křesťan?“ A poněvadž křesťanských
vyznání je vice, tážu se dále: Který křesťan

|

nejusilovněji „vzdělává“ své svědomí, zdaž ten,
který ho nikomu neotvírá, anebo ten, který
svým náboženstvím je nucen podrobným vy
znáním i nejtajnější úmysly — neřkuli činy —
duchovnímu vůdci zjeviti?

Mlavívá se ovšem proti tomu a lidská
marnivost se tomu vzpírá a náboženství, které
toho nežádá, nabývá tím více obliby, ale tolik

žádné zkošenosti mluví jsko slepí o barvách
anebo jako papoušek o filosofii.

V tom ohleda nejzkašenější jsou praví
katolíci a proto volají: Žádáte,aby učitel vzdě
lával i svědomí — nuže — nejlepším učitelem
takovýmje katolicismus.

Ale právě ten jste ze škol, z rodin, ze
života vypudili; na místo něho dali jste bez
božectví, Vzali jste mládeži vzdělávatele svě
domí a nyní se divíte, že vaše fráse o lidu
milnosti a mravnosti tak špatnou mládež vám
vychovávají. Co jste seli, to žnete. Bezbožectví
nemůže nic jiného zploditi, než bezbožnictví
— mravní spoustu.

A jestliže i u nás mravní spousta roste,
není toho nic jiného příčinou, než nevzdělání
svědomí. Vinu toho u nás nese částečně škola,
která na papíře, na vysvědčeních dává sice
rvní místo nauce náboženské, ale ostatně pří
iš malou váhu klade na vzdělávání svědomí.

Částečně pak vinu tu nese „liberalismas“ čili
bezbožectví života. A nevím, která škola, jestli
ta s těmi lavicemi a s tou chladností k nábo
ženství anebo ta škola „života“ s tou vzpou
rou proti každé autoritě a s tím rozkošuictvím
škodí více Ale jisto jest, že i u nás ty mrav
ní žně jsou rok od roku Špatnější, ačkoliv i
u nás máme mlavnic, čítanek atd. dle přísných
ministerských nařízení překrásně upravených
celé haldy. — (CoRakousko novými zákony
svými — hlavně proti katolictví namířenými
— si nasilo, to i klídí.

A proto nejen v náboženském, ale i v po
Jitickém ohledu máme rok od roku smutnější
žně.

Zdá se mi, že i Rakousko i v tom ohledu
potřebujeučitele, který vzdělává svědo
mí — a není nikoho, kdo by se k tomu lépe
hodil, než křesťanství.

Tak se n. p. povídá, že jsou rádcové
koruny, neb aspoň takovými býti chtí, kteří
praví, že se Čechům neobližaje. Tu je zapo
třebí, aby se těm pánům ohlásil čistě a doko
nale zákon Boží o tom, že stlačováním národa
některého na stupeň národa druhé třídy, ač
musí stejně platiti daň penězi a krví jako jiní
se ubližuje, těžce břeší. Dále je zapotřebí, aby
se křesťanstvím svědoraí téch pánů z ospalo
sti budilo, a živým bylo čili aby se ozývalo,
když se páchají křivdy a nespravedlnosti Ko
nečně pak obzvláště Rakousko má zapotřebí
vzdělavatele svědomí, aby bylo vedeno k po
lepšení se čili k napravení křivd v politickém
ohledu na Slovanech spáchaných.

Dosavádní vzdělavatel svědomí Rakouska
— liberalismus — se špatně osvědčil, on prá
vě svědomí to na bezcestí a k otupělosti při
vodil. Dle jeho učení se stalo, co posledně
český národ jako velikou křivdu cítil, totiž
zrušení jazykových nařízení.

A proto se osvědčilo, co kdo zasel, to i
klídí. Zasel násilí a vyrostla obstrukce nejen
v říšské radě, nýbrž v celém národě. Co se
nyní chystá táborů lidu, co budou 8 tím za
starosti a práce aby z toho nepovstala nějaká
opravdová bouře. Ale národ český tuhle setbu
nezasel,ta se zasívá po dlouhá leta
z Vídně. A proto nepostačí okamžité půso
bení proti obávané bouři, musí přijíti jiní za
sóvači, jiná setba. A dokud tohle se nena
hlédne, jiné žně Rakousko míti nebude.

Starokatolická agitace mezi Čechy.
Jest to prazvláštním úkazem unás, že v

době, ve které vedeme s Němci nejtužší
boj za svou budoucnost, napodobují právě
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oni živlové v našem národě, kteří se tak
rádi vydávají za největší národnoí horlivce,
každý sebe zpozdilejší směr a každý výstřed
nější úkaz ve veřejném životě Němců, byť i
stál v příkrém odporu s našimi snahami, S na
Šimi zájmy a 8 naším cílem. Tím právě podá
vají dotyční živlová důkaz, jak jsou v odporu
jejich slova s jejich skutky, jak se nedovedou
vymanit z německého vlivu, z duševní poro
by, jak mělký jest jejich úsudek a že jest jim

střednostúčelem a věcnárodní jen pro
středkem. Natakové živly, které následkem
nedostatku pevných zásad ke všemu se dají
strhnouti nebo navésti, není ovšem v národním
našem zápase docela žádné spolehnutí, ano oni
nám svou lehkovážností a svou neprozíravostí
v boji s Němci spíše škodí.

K pošetilým a zpozdilým úkazům, které
po Němcích i u nás jsou způsobem směšným
nápodobovány, počítáme právem také agitaci
starokatolickoa. Němci, kteří si nevědí bujno
sti co počíti, poněvadž se nalezají v plném
užívání práv národních, vzpomněli si i na to,
že by měli míti i víru německo-národní a za
hájili k tomu účelu agitaci ve prospěch tak
zvané starokatolické církve, kterou považují
za církev německo-národní ve smyslu Schóne
rera a Wolfa. Největší německo-nacionální zu
řivci, nejurputnější odpůrcové Čechůa nejhor
livější agenti Praska propůjčili se k této agi
taci. Člověk normalního mozku by myslil, že
nápodobení tohoto úkazu, který celou svou
podstatou a celým svým vznikem má tendenci
protičeskou a protislovanskou, není v národě
českém možno, zejména však že není možno
dávati takovémuto opičení se po německých
nacionálech pláštík český, národní a vlaste
necký. A přece se to bohužel děje. Agitace
pro starokatolickou víru se svými velkoněre
ckými záměry odvážila se i do oašeho středa
a nalézá u lidí pošetilých nebo všech zásad
prostých sluchu. Již z politického a národního
stanoviska se musí tato agitace co nejrozhod
něji odmítnout. Každý pokus, kterým nový
rozkol v řadách našich nastati má a kterým
síly naše tříštěny jsou, jest poškozováním na
šich národních i politických zájmů. Náš boj
jest nebezpečný a nesnadný, i kdybychom všu
de a ve všem svornost zachovávali, co pak teprv,
když nesvuorností se sami oslabujeme,
nebo když, jako se děje starokatolickou agitací,
nepříteli přímo nebo nepřímo prospiváme a za
nástroj proti svému národu mu sloužíme: U
nás agitace ve prospěch starokatolické víry
nevyšla ze žádné potřeby neb zájmu národa,
nýbrž z potřebya zájmu jednotlivcova.
Prušácký ráz a podstata starokatolického huutí
se nikterak nezatře, dávají-li si čeští agitatoři
prašáckého třeštění škrabošku hasitskou. Hus
by starokatolické rejdy zrovna tak ostře od
mítl, jako původce jejich. Můžeme to tvrditi,
poněvadž vznik a původ starokatolické agitace
mezi Čechy známe. Aby jej seznaly i širší
kruhy, posloužíme krátkou bistorkou. Asi před
rokem konal se ve Vídni sjezd starokatolický,
kterého se súčastnili také někteří Rusové. Byli
to ovšem Rusové, kteří pravoslaví stotožňují
se slovanstvím a jimž jest šíření pravoslaví
hlavním úkolem a účelem. Mlavilo se mezi
jiným také o tom, že by zanesení starokatoli
cké agitace mezi Čechy bylo prospěšno. Ruso
vé, kterým bylo namluveno, že starokatolictví
jest podobno busitství, prohlásili, že by tako
vou agitaci hmotně podporovali. S pravoslavím
prý to u Čechů nejde z místa, proto by si
přáli, aby se aspoň starokatolickou agitací způ
sobil mezi katolíkyrozkol a církvi katoli
cké aby nastaly nesnáze. Připomínáme,
že od těchto Rusů třeba dobře rozeznávati
Rusy národuě a dobře slovansky smýšlející,
jakých jest rozhodná převaha. Ale kdo by měl
agitaci zahájiti mezi Čechy? Všeobecně bylo
uznáváno, že se k tomu farář Nittel nehodí,
poněvadž se o něm ví, že jest horlivým pří
vržencem Wolfa a že kromě hesla „Pryč od
Říma“, byl také původcem hesla „Pryč od
Prahy!“ Po delší poradě uznán byl za způso



bilého protuto agitaci Odpadlík lška, který se
neměl čeho chytit. P. Iška se také v novýúkol uvázal a nyní pracuje na vinici Wol
fově s „český m nadšením“. K usnadnění
agitace také vydává jakýs čkvár, který se tisk
ne u dra Grégra, pohrobního husity, jehož ně
mečtí předkové proti husitům bojovali. Bylo
b zajímavo zvěděti, tiskne-li dr. Grégr zmí
něný lístek zdarma a z lásky k staré české
církvi, která byla jeho předkům trnem v oku
nebo dostává-lí za tisk plat a kdo vede ná
klad. O P. Iškovi jest známo, že v Bernu ne
měl ani krejcaru. Kdo tedy platí celou staro
katolicko-měmeeke-husitskou agitaci v Če
chách?

Politický přehled,
K situnel. Vyskytlase zpráva, že Čechům

nabídne se výkupné v oboru školství, aby upustili
od obstrukce. Patrně tu jde o druhou Českou uni
versitu. Ministrpresident dr. Kórber, předložil cí
saří — mimo jiné — též nový přiostřený jednací
řád sněmovny, vypracovaný až do nejmenších po
drobností. Dle výroku panovníkova dá se soudit,
že k oktrojování jednacího řádu sněmovny došlo
by teprve tehdy, až by selhaly všecky ostatní
prostředky uzdravit parlament. — Baron Gautsch
byl povolán k císaři do Išlu, čemuž se přikládá
politický význam, Má se za to, že nové minister
stvo Gautschovo jest již na obzoru. — Dle usne
sení polských poslanců, kteří s Jaworskim nesou
hlasí, má se přikročiti k obnovení nové pravice,
upustí-lí Mladočeši od obstrukce. Rozumí se, že
že eN. f. Presse« nad tím usnesením zoufá a hledí
ho zavčas překaziti,

ská šlechta, Na poslední schůzi kon
servativních velkostatkářů z Čech bylo výslovně
usnešeno, že konservativní šlechta vytrvá na straně
českého lidu. Tím ovšem byly v nivec obráceny
ony domněnky, jakoby konservatívní česká šlechta
chtěla se odtrbnouti od mladočeské strany,

Dr. Ebemhoch a $ 14. Dr. Ebenhoch
v Budapeštském Tagblattu plaiduje pro oktrojírku
jednacího řádu a jazykového zákona. Je prý pro
německou sprostředkovací řeč, avšak poněvadž prý
uzákonění narazilo na veliký odpor a dnes prý
německá řeč jest fakticky sprostředkovací řečí, tož
prý mají se ponechati nynější poměry.

Stařlčký chorvátský vlastemee. bi
skup Jos. Jiří Strossmayer dll nyní v jižním Štýr
sku v lázních rohateckých. Někteří Germáni ro
batečtí usmyslili si uspořádati v tamním lesíku
slavnost ve prospěch německé školy, kterou šul
verein založil pro slovinské děti, Jakési dvě Ber
mánské slečinky přišly také k biskupu Stross
maverovi, nabídnout mu vstupenek ku slavnosti.
Strossmayer však slušně pozvání odmítl, dodav,
že jako chorvatský a slovanský biskup nemůže
Ppodporovati dílo, sloužící jedině k poněmčování
slovinského národa,

Schůze Schdnererovců v Aši. Sjezd
jejž konala německo-lidová strana v Aši, na vlas
podobal se, pokud se týče zevnější stranky, všem
jejich dosavadním projevům politickým. Konán
byl totiž ve znamení nenávisti vůči Cecbůmi říši
a současně také ve znamení nenávisti vůči kato
lické církvi.

Istrljský směm konal se dne 23. t. m.
schůzi, do níž však slovinští poslanci nepřišli.
Pozvání, jež jim k této schůzi zemský hejtman
byl zaslal, vrátili zpět, jelikož bylo italské,

Holandsko chce také poslati do čínských
vod tři válečné lodě, Válečná moc holandská na
moři je dosti značná. 15 panceřových lodí, 12 pan
ceřových monitorů, 5 dělových člunů, 5 fregat a
velká řada lodí menších.

Raský, nedávno zemřelý ministr zahranič.
ních záležitostí hrabě Muravěv otrávil prý se —
dle soukromých zpráv některých polských listů z
Petrohradu — ze starosti a žalu nad obratem vécí
v Číně, k vůli němuž prý mu car činil výčitky,

Z pruského Polska. Přesto,že německý
nejvyšší správní soud Poprve v roce 1879 a později
opět 5. prosince 1897 rozhodl, že nelze zakazo
vati dle platných německých zákonů schůze jen
proto, že na nich má jednáno býti polsky, zaka
zují německé úřady přece jenom schůze takové,
— Jak pak, kdyby se tak u nás zakázaly schůze
Schěnererovců? To by bylo křiku!

Ve Franeli mezi nacionalistykyne rozště
pení ve dvě trakce, monarchistickou a republikánskou.

Ze Srbska docházejí vzrušující zprávy
Neřťastný slovanský stát, Špatná dynastie a ne
blahé rozmíšky Politické, kterých oba králíci vy
užitkovali pro své nekalé rejdy, uvedly tuto krásnou
zem na pokraj zkázy, Jak špatný má zvuk dy
nastie Obrenovičů, vysvitá z toho, že žádný tatík
i z nerovcenného rodu nechtěl dceru svou svěřiti

míře vyplnila pravda přísloví: »Jablko od stromu
nepadne dalekol« Po tolika koších, které byl
dostal, překvapil Alexander celý svět: zasnoubil
se s bývalou dvorní dámou své matky, paní Ma
Šinovou, jež 0 15 le: je starší svého nastávajícího
mladého manžela, ale nicméně dosud vyniká im=
Ponující krásou. To by konečné nebylo žádným

neštěstím, že kral vybral si za choť ženu z lidu,
ale v Bělehradě je známo, že paní Mašinorá před
lety, kdy Alerender ještě nosil krátké kalhotky a
nevěděl, co je láska, nebyla lhostejna jeho otci a
co to při vášnivé povaze Milenově znamená, každý
si domyslí. Proto exkrál slyše tuto obromující no
vinu, ibned se vzdal místa nejvyššího
velitele v srbské armádě a radějichce dě
lati facíra, než by paní Mašinové říkal »Vaše Ve
ličenstvo“, Také ministerstvo ihned odstoupilo.
Ale ani lid není nadšen touto volbou. Ví se, že
jeho mladý král nevolil dle hlasu srdce, nýbrž
vášně a z hnévu, že na několika místech, kuledal
zaklepati, příkře byl odmítnut: víse, že Alexander
předčavně vyspěl a předčasné stárne aže pak bude

vladařkou paní Mašinová, známá svou resolutností
a energií.»Goreptencem, knimž se zmija
vnori, gore mužem, imiž žena vlades«.
Věci v Srbsku budou se dle všeho rychleji teď
vyvíjeti. Hodina Černého Jiří na orloji světových
dějin nadchází. Jen srbský národ ať již nevezme
žádné pohromy a dočká se té chvíle, kdy vysvitne
jemu v temau, jež nad celou zemí se sklenulo,
slunce lepších dob, šťastného a klidného rozvoje.
Za Obrenovičů však to nebude.

V Tramsraaln bojuje se dále se střída
vým štěstím. Boerové v poslední době měli ně
kolik úspěchů. Bojovalo se u Betlehemu, kde
Angličané musili ustonpiti, K prudkému boji do
šlo 19. července u Palmilfonteinu. Anglické zprávy
o bitvě jsou vyhýbavé. U Honingepruitu Boerové
zmocnili se celého vlaku s anglickými vojáky. Při
některých srážkách oznamují Aogličané jako ko
nečný výsledek ústup Boerů. Tato taktika Boerů
odpovídá celému nynějšímu vedení války. Učiní
nepříteli škody a ustoupí, aby se proti němu
shromáždili jinde. Povážlivé jso. pro Angličany
zprávy o bojích kolem Pretorie. Boerové objevili
se na několika místech kol města a opevnili se v
některých posicích, z nichž Angličanům nepoda
řilo se je vypuditi. Angličanům je na této válce
nejtrapnější, že dosud trvá. V posledníchbojích
u Derdepoortu východně od Pretorie padlo čtyry
sta anglických vojínů,

Revoluce v Čímě. Počet boxerské sekty
možno páčiti na 30 milionů hlav. Již to nasvěd
čuje, že evropské velmoci mají před sebou práci
ohromnou. Dle posledních zpráv bylo opět umu
čeno v misii koarajské 82 misionářů, Na mand.

žurské hranici byli Rusové dosud v obraně. Nyní
však musejí se ujati taktiky útočné, Německo chce
společně podniknouti výpravu do Mandžurska již
vzhledem na svůj rozsáhlý obchod ve východní
Sibíři. Ruský ministr války Kuropatkin bude jme
nován vrchním velitelem ruského vojska v Číně,
v kterémáto případě pak nepochybně převezme
velení celého mezinárodního vojska, — Dne 24.
t. m. odpluly dvě rakouské válečné lodě do Číny.
Německý císař dostal od čínského vyslance dopis,
v němž jménem čínského císaře jej žádá, aby
převzal v Číně vedení za účelem obnovení dří

vějších klidných poměrů, Dle zpráv z Washing
tonu počne spojené vcjsko evropské postupovati
k Pekingu 30. t. m. — Stále panují ještě po
chybnosti, zdali zprávy zvěstující, že vyslanci v
Pekingu žijou jsou pravdivy. Z mnohých stran
vyslovuje se náhled, že vyslanci jsou v čínském
zajetí chováni pro ten případ, aby se jimi bránila

Ína proti postupu cizího vojska, kdyžby toto
chtělo nějaké město bombardovati, Řeknou prý
Číňané: »Budete-li stříleti na to neb ono město,
tedy popravíme některého ze zajatých vyslanců«,
A nebudou to žádné obyčejné spůsoby utracení,
nýbrž budou to muka vybraná, kterými budou
mučit vyslance. Lze si představiti, do jaké situace
mohou býti uvedeny státy civilisované, octnou-li
se vůči volbě buď nepoužíti válečných prostředků
nebo vystaviti své vyslance nejhroznějšímu mučení.

Drobná obrana,
Útrpný úsměv vzbazají dlouhé úvahy

o Husovi v listech liberalismem prosáklých.

žasná ignorance se zde látá popoň zvučnýmifrázemi — a ty nyní táhnou. Bylo by k tomu

potřebí mnoho trpělivosti na všecky nesmysly,teré jsou nyní v husitské horečce na trpě
livý papír vnášeny odpovídati. Všimněme si
ko př. „veleučeného“ čtrnáctidenníku NStráže na
Cidlině.“ Tam jakýsi J. P. tvrdí zcela oprav=
dově, že husitism „po celou dobu trvání a ve
všech svých odstinech byl náboženstvím de
mokratickým.“ Milý pane, vy jste tomu dal!
Přečtěte si aspoň trochu, co o tom všempíše
protestant Denis, který na husity tak snadno
nedopustí! Na začátku XV. stol, nebylo o ne
volnictví v Čechách ani slechu; za to po kr
vavé řeži lipanské ukázal husitism kopejtko
zcela aristokratické. Naplňoval již před tíma
naplnil po bitvě té ještě více žok zhýralého
panstva, které své náhlé moci užilo na zotro
čení nižších vrstev. Po bitvě lipanské se busi
tism zbožnějším husitům tak znechutil, že za
kládali novou sektu —jednotu českobratrskou.
Když se těchto lidí Rokycana tázal, proč od
padají, odpovídali, že je k tomu dohání špa
tný příklad zvrhlých husitských kněží. Z ce
lého volání po reformaci zbyl jen kalich.“
Dále nemůže „učený“ J.P. odpustíti Římu, že

každou poobyb ost v příčině věrouk kládal za hřích. te, milý pane, jak Táboři
řáli „svobodě svědomí“. Veliký počet kněží

šných sami Táboři odpravili, že tito chtěli
sloužiti mši sv. — v ornátech. A kališníci na
opak zřídili proti Táborům hotovou inkvisici,
je podlehali za oběť zase jejích „Spolubratří“
táborští. A coš kdybyste věděl, jakRokycana
spílal slovy nejpotupnějšími nejen katolíkům,

e i jednotě českobratrské, že se jinak bratří
odvážili věřiti než on! Nevíte též asi, kdy po
věrečnosti bylo v Čechách nejvíc. Winter vás

čí, že právě za doby husitské. Koprníte
hrůzou nad krutou válkou křižáckou; a tone

víte, že si panstvo vojny samo přálo, aby mohlo v kalných vodách pro sebe loviti? A bylo
tak kurážné, že se k těm křižákům
ním tažení na Prahu samo přidalo a bojovalo

roti vlastním souvěrcům. Čtěte o tom Tom
káv dějepis Prahy. (Když Žižka na Vítkově
zvítězil, dostalo ovšem kuráž znovu.) Nebu.
deme se dále vaší učeností obírati; pouze ra
díme: Méně „nadšení“ a více stadia. Zbude-li
času, poukážeme ještě na jiné chvalozpěvypřeočených hlav.

as“ zle se durdí na dra. Pekaře, kte
pravdivě ve své přednášce vyznal a nezapřel:
„Tolik o náboženském zápalu a hnutí, bude
vám, velectění, známo, asi tak patrně jako
mně, že my děti devatenáctého století, jímž
více méně je cizí tento svatý zápal máme vel
mi málo právaoslavovati po této stráuce Husa
a dobu jeho. Hus, y dnes s hrobu vstal, ne
chičl by máti nás, národodvrátivší se od jeho

hlubších, nejvroucréji cítěných ideálů.“ Kdo jen
trochu k hosiadě nynější přihlédne, musí dátí
dru. Pokařovi za pravdu. Ale „Čas“ reptá zle,
klada na náboženský význam Husův důraz
hlavní. Prý jeho význam národnostní jest jen
podražný. Jen v tom jest chyba, že „Čas“ ne
uvádí fakta z přítomné scenerie, kterými b
dra. Pekaře ze lži usvědčil. Tolik Hasovýc
oslav už bylo, tolik piva se při nich vypilo,
ale mravní obrod, opravdový vznět nábožen
ský spl dosud. Těší nás jen tolik, že u pvo
střed zmotaného víru přec jen některá myslící
hlava pro strach židovský zřejmé pravdy netají.

Jake venkovskýmiaistrant latině,
rozumí „spisovatelka“ Irma Geislova našimpoměrům.
V posledním čísle „Krakonoše“ líčí slavnost Husova
a zobrazuje mladého kněze katol. jako otroka, klerý
závidí lidu, že může ctít „mučeníka“ Hasal Tedy
kněz závidí lidu, když tento slepě se vrhá v náruč
rafinovaných, liberálních pohlavárů, kterýmse o nic
jiného nejednáleč o vlastní hmotný prospěch,
topení sv. církve a hanobení kněší! Hus jest jim jen
praktickým prostředkem k dosažení účele, aby oše
metné nauky liberalismu se u nás ujaly. Otrokem
jest spíše ten, kdo proti svému přesvědčení
pouští vylhané a na effekt připravené fráse o Rusovi
do světa,protožeslouží lží a za tu lež jest pla
cen, než ten kdo dobrovolně, na základě ryzího pře
svědčení hájí pravdu a šíří církev svatou, učitelku
to národů. Spisovatelka pojmenovala „duchaplný“
svůj výplod „Jiskry“, Bylo by dobře, kdyby se ty
jiskry proměnily v světlo, které by ozářilo poněkud
její zatemnělý rozum, aby podobné nesmysle, jimž se
musí každé dítě uamáti, do světa nepouštěla,

ři prv

Drobné zprávy,
Cirkevní zprávy dlecésní: V Pánu

zesnul: p. P. Gothard Schuppl, O. S. B, b.
notář, děkan, duchovní správce v Polici, T 9. čer
vence (naroz. 1828, vysv. 1852); p. Bernard Ho
ráček, děkan v Chlumci n. C, + 20. července (nar.
1830, vysv. 1863). Vyznamenáni jsou: p.
Václ, Vaněk, č. konsist. rada, b. vikář, děkan a
farář v Záboři jmenován skutečným konsist. ra
dou a assessorem; p. Mat. Mára, farář ve Zbý
šově, osobním děkanem; p. Ant. Schreiber, farář
ve Žlebech, b. vikářem okresu Čáslavského; p.
Frd. Kutscher, b. notář, děkan v Marešově, správ
cem vik. okresu Trutnovského; p. Jos, Kudrnáč,
děkan v Žacléři,vikariátním sekretářem; p. Jos.
Pacholík, děkan a farář v Roztokách, b. notářem.
Ustanovení jsou: p. Karel Jánský, admini
strator, za faráře v Uhersku; p. Vácí. Kudrna,
farář Kunětický, za faráře v Bělé u Pardubic;
p. Václ. Vaško, admin. Kocléřovský, za administr.
do Rokytníku; p. Jindř, Kolář, kapl. Ponikelský,
za administr. do Stěžer; p. P, B. Krieshofer, O.
S. B., za proz. administr. v Polici n, M. Upráz
něné místo: Chlumec n, C, děkanství, patron.
hrab. Zdenka Kinskýho, od 21. Července; Kuně
tice, fara patron. nábož. matice, od 23. Července.

Valnáhromada III živnostenského
společenstva v Hradei Králové. Dne21.
července 1900 konala se řádná valná hromada III.
šivnostenského společenstva v Hradci Králové ve dvo
raně zdejší živnost. čtenářské jednoty. Schůze byla
jak obyčejně slabě navětivena, dostavilo se ze 150
členů pouze 16. Pan starosta Fiala zahájiv achůsi
přednesl zpráva jednatelskou o činnosti společenstva
sa rok 1699 a uvedl, že po přání lonské valné hro=
mady zaslal stručnou zpráva o průběhu téže místním
časopisům, které ji také uveřejnily a usneseno, aby
se tak i letošního roku stalo. Dále sděluje pansta
rosta vyřísení podaných stížností a sice řezníků vpří
čině vybírání velkých poplatků z porážky dobytka na

jatkách, pekařů ohledně neoprávněného prodeje tak



svazého venkovekého chleba domech a cukrářů
obledné neoprávněného prodeje cukrářekého sboží o
trzích výročních, následovně pak sděluje výsledek po
daného protestu III. divnost. společenstva proti ob
myšlenému zrušení výročních trbů v Hradci Králové.
Dále sděluje p. starosta, še ze spisů společenstva r.
1899 došlých povšimnutízasluhuje vyzvání c. k. mi
nisteratva o u o podání dobrosdání společenstva

v aš obnovení celní smlouvy s vládou Uberskouohledně zvýšení cla s doveseného obilí, mouky a vína
do „ připomíná, že společenstvo se blavně připo
jilo k dobrosdání, které v té věci podala pražská živ
postenská upoločenstva. Konečně sděluje p. starosta,

o připověseno bylo r. 1690 19 učňů, za vyučemouobdrželo 24 a mových členů že přibylo 21. Účty za
roku 1896, 1897 a 1898 byly fvnostenakým úřadem

tvrseny a účet za r. 1809 k potvrzení předložen.
le téhož obnáší stav jmění společenstva koncemr.

1899 — 1181 sl. 14 kr. a do dnešního dne 1203 zl.
84 kr. Valná hromada vsala správu tu na vědomí a
udělila p.atarostoví absolutorium. Přikročeno k vol
bě nov představenstva a ješto dosavadní starosta
p. Fiala prohlásil, še volen býtinechce svolen byl

tu p.Jos. Formánek pa a sa místostaro
za
stu p. Čeněk Malý pernikář. výboru svolení

HA Jo. Fiala,Frt. orážík, Ant. Jaca“Váz. Hua Jos. Bůšička, sa náhradníka p. Jan Javůrek.
Ješto volných návrhů nebylo, byle schůze ukončena.

Ne c. k. ústavě ku vzdělání učitelů
v Hradel Králevé bude zápis šáků do 1. roč
níku dne 14. září od 8—11 a od 3—5 hodín. Zkou
Ška přijímací začne o 8. hod. ranní 15. sáří t.r. Kdo
přijati býti chtějí do 1. ročníku, vykáží se posledním
vysvědčením školním, listem křestním avěděícím o do
konaném stáří 15 let a vysvědčením o tělesné spůso
bilosti od lékaře úředního. Kromě toho nechť před
loží práce = kreslení a krasopisu vlastní rukou pro
vedené. Žádosti za dispens vinného stáří řízené
k veleslavné c. k. zemské školní radě přijímá ředitel
ství ústava do 10. arpna t. r.

Na e.k. vyšším gymnasiu v Hradei
Králevé bylo v nplynulémškolním roce 299 žáků.
Z tichte bylo 208Čechů a 1 Němec. Dle vyznání bylo
281 katolíků, 11 protestantů a 7 židů. Prospěch byl
velice uspokojivý. Vysvědčení s vyznamenáním obdr
želo 68 žáků. Dovíti žákům povolená zkouška oprav
ná. Stipendia požívalo 18 žáků celkem v obnosu 5056
koran. —(Při zkoušce maturitní bylo uznáno za do
spělé s vyznam. A4áků, za prostě dospělá/g. a opra
va z jednohopředmětuobdrželi3 žáci. Jménaabitu
rientů, kteří byli approbováni jsou: Bělonožník Fr.,
Derorecký Hugo, Dicht Alois, Hajnóczy Pavel, Konta
Jomf, KubánokJosef rz Milán, Maixner Jan, Mi
keš Ludvík, Myslivec" Frant, Poličanský Jan, /Prášák
Albert, Procházka Frant., k Mikoláš, Ulrych Vá
clav, Valenta Josef, k Josef. Zápis do první
třídy pro příští školrff rok konati se bude dne 17. a
16. září, vědy od 8. do 9. hod. ráno; přijímací skou
šky budou v tytéž dny o půl 10. hod. dopol. a o 2.
hod. odpol. Žáci nově na ústav vstupojící platí při
zápise 4 K 20 h přijímací taxy. Všichni pak šáci
bez rozdílu 4 K jako příspěvek na učebné pomůcky;
zcela chudí žáci mohou za osvobození od placení 2 K
žádati. Kdo přispěti chce na chudé studající zdejšího
ústava, může tak učiniti při zápise. Veškerým před
mětům nepovinným vyučuje ae zdarma. Školní rok
počne slavnými službami Božími dne 19. září.

Na e. k. vyšší reálce v Hradel Krá
lové bylo koncem školního roku 436 žáků, vesměs
národnosti české. Z těchto bylo 398 katolíků, 26 pro
testantů, 11 židů a 1 byl náboženství stá.em neuzna
ného. Vysvědčení [. tř. « vyznamenáním obdrželo 68
žáků, zkoušek opravných povoleno 22. Stipendia po
žívalo 16 žáků. — Maturitní zkoušky konaly se za
předsednictví zemského inepektora Rosického ve dnech
17,—21. července. Zkoušce podrobilo se 28 žáků, z
nichž 3 prospěli s vyznamenáním, 20 prohlášeno za
prostě dospělýca, 3 povolena z jednoho předmětu
oprava a 1 odkázánku zkoušce za rok.

Sjezd abiturientů z r. 1870 v Krá.
lové Hradel. Dne 19. t. m. sešli so po 30 letech
v Hradci Králové účastníci skoušky matnritní ze dnů
od 29. července do 6. srpna 1870. Účastenství bylo
poněkud slabší, neš 5 roky, ješto mnozí z kollegů se
omlavili buď nemocí neb nutnými pracemi. Tak došly
omluvné přípisy, resp. depeše od radů z. soudu Fal
tisa, Hinka a Ledra, fin. rady v Praze Fialy, míst.
rady Tvrdého, vlp. farářů Fridricha, Groha, Pospíšila,
Šinkory, Uhlíře a Závodního, professora kijevského Ja
rede, soukr, úřadníka Jandy, učitele Trubáčka, pošt.
kontrolora Zvolského; sedm kollegů kleslo v předčasný
hrob: Svoboda (brzy po maturitě, kněží Čáp, Hofman
a Pruchař, lékaři Jandečka a Kalonu, vojenský úřadník

Kone: Sjezduse zúčastnilivlp. farářiJičínský,Krčmář a Ulbrich,učitelé Bayer a Šramar, advokáti
Jindra, Pilnáček a Procházka, lékaři Bayer, Petr a
Tomsa, pokladník záložny Pokorný, pošt. v. komisař
Dvořák, rada z. soudu Fischer a sjezdu univ. prof.
Jarník. Z těch, kteří jenom v některých třídách byli
spolužáky, se sjesdu zúčastnili v. konduktér dráhy
Pokorný a správce pošty ve v. Saal; omluvili avoji
nepřítomnost soudní sekretář Knejp, lékárníci Dvořáček
a Heidricha vlp. farář Dosil. Z bývalých učitelů se
zúčastnil sjezdu katecheta Mugre. Boh. Hakl, nyní
děkan v Hořicích a ředitel Jan Klumpar; telegraf.

pozdrav zaslal prof. dr. Taftl, velmi vřelý delší přípisývalý třídní prof, Ignác B. Mašek. Zvláštního lesku
se dostalo sjezdu spolapůsobením nyní jiš chvalně zná
mého „blaťáckého kvartetta“; pánové přednesli ně

kolik pení jiš při přátelském večírku v Macákověplzeňské pivnici, v den sjezdu pak povznesli účast

níky překrásným přednesem vybrané skladby mešní.O získání těchto osvědčených sil se přičinil maj. vel
kosladu tabáku p. Josef Macák, Po prohlédnutí gy
mvasia a města a dali se účastníci ejezdu fotografo
vati, načež se odebrali do restaurace nádražní, kde
restanratér pan Helly upravil oběd v každém směru
vyhovojící. Ku sjezdu vydán tiskem sesnam všech
bývalých profesorů a spoložáků mezi lety 1862-1870

jejš na saslání 1 K,pokud zásoba stačí, zašle auiver,prof. Jarník t. č. v Potštýně n. O.

Premeee. Pan JUC. BobdanAnderss Krá
lové Hradce, konceptní praktikant místodržitelství pro
království české, byl ve středu dne 25. července o
11'/, hod. dopolední ve veliké aale c. k. české uni
versity Karlo-Ferdinandovy v Prase doktorem práv
veřejně prohlášen.

Hradecké nárožní tabule. Domnívali
jeme 00, do návěštní tabule jsou sříseny ku prospěcha
udejších divnostníků, kteří svými přiráškami přispí
vejí též na obecní hospodářství. Zatím však nalepují
te na tabule obrovské plachty s různými figurami a

ro malé oznámení živnostníků sdejších nesbnde místa.
oslední dny osoamoval obroveký plakát, še v Lomnici

bude proslulý „historik“ Dr, Matys falšovati u sochy
Husovy českou historii. Událost tato jest tak bezvý
snamnou, še ani nejnadšenější zdejší husité nemohli

Beohopiti proč se má dělati v Hradci Králové kašému mutesovi taková nelidská oslava.
fehůze labského komitétu konalase

dne 10. července v Mělníku. Schůzi té předsedal pan
dr. Fr. Ulrich, starosta král. věnného města Hradce

Králové, Ze správy jednatelské vyjímáme: Dle dosuddošlých správ poškozeny byly pozemky 116 obcí v 13
okresích u výměře 17-971 hektarů. Škoda spůsobená
odhednuta interessenty na 3,028.260 korun r. č. Prů
měrná cena 1 hektaru vůbec bez rosdíla kultury ob
náší 1340 korun r. č. Cena zaplavených pozemků tu
díš činí %24,091.180kor., jinak mírně počítáno 8000
sa 1 hektar pozemk. záplavy labské v případu úpra
vy Labe sbavených 53,913.000 koran. Kapitál zúro
kován 4 a půl proc. běžným to úrokem sáloženským
representuje zisk 1,083.051 kor. a s ceny pozemků zá
plavy zbavených 2,426.085 kor. jeví se tudiž celková
ztráta zisku 1,342.484 korun. Škoda na lidských oby
dlích a hosp. budovách obnáší 30.884 kor. na cestním
a silničním spojení 20.000 korun. Úhrnná škoda ob
obnáší tudíš 4,421.528 kor. a poněvadž mimo to jeví
se snačný úbytek půdy strbáním břehů a úplnou od

plavou půdy, lze páčitiletošní škodu na 5,003.000orun r. č. Sleva daní obnáší 38.655 korun. Při vol
bě fankcionářů zvolen jednohlasně dosavadní výbor
a s pléna komité zvolen p. Hynek Srdínko, starosta
obce Srob. Dvory u Hradce Králové. Výboru komité
pro úpravu a splavnění Labe se okládá, by v stati
stickém šetření o veškerých škodách jakéhokoliv dru
hu záplavami polabskými způsobených pokračoval,
aby tato šetření zejména tam, kde jednotlivé obce
zpráv nepodaly doplnil, aby statistickou zprávu o ko
naném šetření vytisknouti dal, všem interessovaným
krahům totiž obcím, okresům a delegátům komité
dodal a nejvyššímu maršálkoví král, českého odovedal,

Úmartí. V sobotu dne 21. t. m. zemřela 46letá
manželka pana Josefa Dvořáčka, úředníka v Hradci
Králové. Byla to žena v každém ohledu vzorné. Úmrtí
její jest pro osiřelou rodinu ztrátou nenahraditelnou.

OD konán byl dne 23. t. m. za velikéhoúčastenství lidu.

Šlcí stre)j odevzdán byl dělníkemFrant. Sy
růčkem z Nového Hradce Králové na zdejší policejní
strážnici. Jmenovaný dělník jel totiž před 14 dny
s vozíkem do Hradce Králové. Na cestě potkal star
šího muže, který nesl šicí stroj. Na jeho žádost, aby
si mohl stroj naložiti na vozík, Syrůček avolil. Když
však přijel do Hradce Král., čekal dlouho na nezná
mého muže, ale nadarmo. Odevzdal tedy stroj na po
licejní strážníci.

Živnostemskýinspektorát v Hradci
Králové die vyhlášky ministerstvaobchovaa vni
tra ze dne 8. t. m. obsahuje následající obdoly okr.
hejtmanství: Broumov, Čáslav, Chotěboř, Chrudim,
Vysoké Mýto, Kolín, Králové Hradec, Král. Dvůr,
Katná Hora, Landěkroun, Litomyšl, Náchod, Nový
Bydžov, Nové Město n. M., Pardubice, Poděbrady,
Polička, Rychnov n. Kn. a Žamberk.

Zemský výbor království českého
učinil ve echůzi své, konané dne 18. Července, jiš

předsedal nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lobowicz, mimo jiná tato usnesení: Potvrzena byla jme
nování Frant. Čapka definitivním správcem všeobecné
veřejné nemocnice v Německém Brodě a MUDra. Ja
roslava Tomáše definit. sekundárním lékařem všeob.
veřejné nemocnice v Nové Pace. Zástupcem zemského
výboru při pokračovací škole průmyslové a obchodní
v Jičíně jmenován byl pan Václav Prokeš, obchodník
v Jičíně — Schváleno bylo vřadění všeob. veřejné
nemocnice v Něm. Brodě do I. třídy slažného a usta
vení obce bubenečské za samostatnou obec zdravotní,
Zamítnuty byly stížnosti v chodinských věcech: Fr.
Blažka z Litomyšle, Antonie Mikanové z Chrudimi a
manželů Felíkových z Jičína. Vyhověno bylo stížno
stem Václava Čížka ze Lhoty Šárové (v okresu bo
řickém), Anděly Hladíkové ze Přivlak (v okr. vysoc
kém) a Marie Fialové z Jistebnice v příčině chudin
ského opatření. Ku atížnosti Josefa Flégla v Lukavici
zrušeno rozhodnutí okresního výbora v Rychnově v
příčině cesty č. p. 287/4,

Občtavost vlastenců. Upisovacíkomité
Třebenické továrny při poslední práci své, kdy obrá
tilo se na některé vlastence zaujímající čelné po
stavení v národě, aby upsáním flů 100 neb 200
slatových přispěli k záchraně velmi důležitého pod
niku průmyslového, jakým jest na rozhraní národ
nostním prvníčeská akcijní továrna na zažitkování
plodin v Třebenicích,bylo ve svých předatavách trp
ce sklamáno. Těchto několik málo vlastenců, kteří by
se novydávali žádné ztrátě peněžní, poněvaděpředem
jiš zaručeno je 5 proc. zúrokování,sklamalo. Neměli
ani tolik slušnosti, aby u upisovacího výboru se
omlavili, proč tak eminentně důležitému podniku od
Hkávují avé spolupůsobení. Chépeme arcif: vždyť to
není šádný podnik pivovarský ani podnik, kde možno

čítati na vnější lesk a oslavu. Doufáme však přece
ještě, že v poslední chvíli rozpomenou ae ti, kteří
mluví o vlastenectví při všech příležitostech, jakmile
však mají své vlastenectví oavědčiti sáhnutím do kap
sy, ani na prosebný dopis neodpovědí, že osvědčí své
vlastenectví a pokud jich síly stačí, k záchraně pod
niku toho přispějí.

První česká akeijmí továrns ma
nužitkování plodin v Třebemicích. Upiso

sovací komité vidí se nucena na výslovné přásí většiny upisovatelů, kteří dlí na cestách, prodloužšitiIhů
tu upisovací do 31. Července.

V Anmmenskýchslatinných lázních
v Bělehradě v Čechách,obnášel počet hostí
ušívajícíchkoupelíslatinných aždu19.čer
vence 1900. (nečíteje v to hosty na letním sídle a
paseanty) 533.

V kláštaře Sester Nejsv. Svátosti
v Čes. Budějovicích přijímají se dívky k nabytí do
konalého všestranného vzdělání. Mohou navětěvovati
českou obecnou a měšťanskou školu a český pokračo
vací kare pro dívky v klášteře samém zřízený. Pro
dívky, které si chtějí osvojiti němčinu, jest zřízena
německá škola, aniž by odcizeny byly vlasteneckému
smýšlení. Soukromě lze se slečnám též připraviti ka
zkouškám učitelským a indastriálním. Dále se vyučoje
řečem, hudbě a to na pianě, houslích, citheře a jiných
moderních nástrojích pro dámy; šití a přístřihování

šatů, braní, míry a „em kým „očnímpracím.Prospekty na požádání se znsllají. zy přijímá pre
fektka pensionatu Mater M. Agatha Bauerová.

Při krajinské hospodářské, prů
myslové a technologické výstavě v Hoře
Katné konati se budou občasně v oddělení zeměděl
ském občasné výstavy v následujícím pořádku: Dne
19. srpna výstava koní; 26. srpna výstava bovězího
dobytka; 2. září výstava drobných zvířat. Od 36.
srpna do 6. září výstava plodin polních všeho draha
a od 8. do 10. eáří výstava ovoce, zeleniny a květin,

Hospodářskédružstvov Kutné Hoře
zdejší spojono s hospodářským spolkem svolává na den
29. července veřejnou schůzi rolnictva do sálu okresní
hospodářské záložny na 10 hodina dopolední. Roko
vati se bude: 1.0 významu a důležitosti obilního skla

diště pro rolnictvo. 2. O apisování podílů. 3.0 uprvení cen některých hospodářských výrobků. 4. Roz
hovor o krajinské výstavě, 5. Volné návrhy. Vzhledem
k prvému bodu předvedeno bude vše, co na příprav
ných pracích pro obilní akladiště vykonáno bylo. Byla
to v poslední době zvláště potěšitelnázvěst, že okresní
výbor usnesl se odporačiti okresnímuzastopitelstvu za
koupení podílu tohoto svépomocného ústavu rolnického
za 1000 zl. Okresní výbor vyšle za tou příčinou také
do této schůze dva delegáty. Aby rokování bralo se
jistou cestou, odebrali se p. stavitel Dajbych a p. No
votný do Chebu, aby tam vzorné a účelné obilní skla
diště prohlédli. V oddílu třetím rokovati se bude o
zvýšení cen mléka, vajec atd., k němaž rolnictvo od
hodlává se na základě zvýšování veškerých potřeb.
Upozorňujeme rolnictvo v jeho zájmu na tuto schůzi.

Povoz= rychlíkem rozdrcem. V pátek
o půl 3. bod ranní vídeňský rychlík severozápadní
dráhy mezi atanicemi Čáslavi a Šedlcem vrazil na ko
lejích do nákladního povozu hostinského pana Jana
Kačery z Labské Týnice. Při srážce byl kočí Frant.
Vlk odhozen daleko do polí ale nic se mu nestalo.
Také koním se nic nestalo. Za to povoz byl úplně
roztříštěn.

Z Habrů. V nedalekémKameně zrušen byl
nedávno poštovní úřad. Občanstvo těžce to neslo, pro
tože náš beztoho maceňšský zanedbávaný kout ztratil
tím jedna vymoženosť. Na žádosť podanou v té věci
usneseno dnem 15, července znova otevříti c. k. pošt.
úřad. Přiděleny k němu budou opět obcs: Bouda, Je
dlina, Jiříkov, Komárov, Melmuka, Skuhrov, Kámen
a Tis.

Umělecká výstava v Jičímě bylatyto
dunyprávě otevřena. Je v ní zastoupeno asi 40 před
ních malířů českých, kteří vystavují asi 150 svých
děl ve třech vkusně vyzdobených síních měsťanských
škol. Mezi obrazy zvláštní pozornost vzbuznjí Urba
novo „Zlato“ a díla školy Mařákovy.

Krajinská průmyslová a hospodář
ská výstava v Turnově r. 1900 budeský
tati povšechný přehled krajinské výroby a výsledek
praci českých menšin z poněmčeného území. Prospekty
a přihlašovací listy zasílá výstavní výbor.

Krupohbití. V neděli dne 22. t. m. prová
zeny silnou bouří padaly u Lešan, Dáletic a Pokři
kova kroupy a potloakly silně úrodu již tak dost
chudou. Rolníky tak stíhá ráma za ranou.

Kníže Albert Thurn-Taxis přijededo
Litomyšle dne 1. října t. r. Zdrží se dva dny a snad na
vštíví tentokráte i Rychmburk.

Rolnická schůze, Selskápolitickájednota
pro okresy pardubický, přelvučský a holický koná
v neděli, dne G. srpna 1900 o JO. hod. dop. v míst
nostech hostince p. V. Vančury v Řečanech u Kladrab
veřejnou schůzi s následujícím pořádem: 1. Poměr o
postavení rolníka vůči ostatním stavům, v obledu hmot
ném zvlášt. 2. Zřízení obilních skladišť.

Požár. Ve čtvrtek o půl 4. hod, odpol. vznikl
z nezjištěné dosud příčiny požár v usedlosti zasila
tele p. Aloisa Kunce v Rychnově „na trávníku“ a
zničil ve chvíli úplně celé hospodářské, velmi roz
sáhlé atavení. Za panujícího neunesitelného vedra šířil
se oheň s takovou rychlostí, že na hasení nebylo ani
pomyšlení. S nesmírným namaháním podařilo se vy
vésti dobytek. Požárem zničeny byly hospodářské
stroje, peřiny,přes sto hektolitrů obilí, zásoby píce
atd. Škoda obnáší asi 24.000 koruna jest kryta po
jištěním pouze v obnosu 3600 koran. K utlumení roz
poutaného živlu přijel rychnovský hasičský sbor se
třemi stříkačkami ručními a jednou parní, dálesbory

hasičské z Dlouhé Vsi, Rovně a Lipovky u úsilí jejich podařilo ee šíření se ohně na okolní budovy za
brániti. — Dne 26. t. m. ráno vypukl oheň v chalu
pě J. Konečného v Opatovicích, který za krátko ztrá
vil tři stavení. Přičiněním sborů hasičkých lze děko
vati, že se požár nerozšířoval na ostatní budovy.

Podařené kvítko. Jos. Obet,sotva15'etý
klouček, byl přijat do služby p. Novotného, rolníka
ve Rza, ale brzy se Špatně svému pánu odsloužil.
Ukradnov mu z uzavřeného místa 40 K, prchl do
Praby, kde stala se s ním úplná mctamorfosa: koupil
si pěkný letní oblek, botky a klobouk a žil.jak 8e dalo



Četaletro bylo mu bray na stopě. Alo darebák nebyl
k nalezení, "jelikoš nalésel se stále na houpačce a ko
lotoči, kdeš ovšem nikdo bledat jej aemobl. Teprve
dne 18. července v nocí dopadli jej Česníci náhodou.
Spal totiž v kočáře p. Ponuka,mistra sediářského blíže
hostince „Italie“. Byl zatknnt € okresnímu soudu do
dán. Při problídce nalezeny u něho toliko 3 K a ně
Jaký baléř. Mladý dareba, který jiš chodě do školy
kradi byl dodán krajskéma soudu v Hradci Králové.

Probodl se tužkom. Zvlášinízpůsobne
bezpečného zranění přihodil se v těchto dnech ve Vy
sokém Mýtě. Dva žáci 4. třídy obecné školy
taheli se o gumu, při čemž 12letý syn dělníka
Kozák bolestné vykřikl a. evalil se ne zem. Hoch
měl v kapse kalhot tožku, kterou vrasil si ve rvačce
tak prudce do slabin, že mu 3 rány | vnitřnosti vy
lézely. Odnesen byl do tamní všeohecné nemoceice,
kde se ma po sašití rány daří lépe.

Neznámý oběšemee. VleseDubinceu obce
Libnikovic nalezena byla před několika dny mrtvola
asi 60—70 letého muše, který se tam byl oběsil. U

mrtvoly nenašly se žádné průkazy, dle nichž by seosobnost sebevrabova dala zjistit. TýBbyl prostřední
postavy a náležel dle všeho dělnické třidě. Oděn byl
v kabát a vestu břebíčkové barvy, v černé spodky a
trikové prádlo. Po totožnosti jeho se pátrá.

Utenul při koupání. Doe 17. července
koupal se devítiletý žák Klogar, eyn obuvníka v Hro
nově n. Met. a utonul. Jelikož koupal se sám, nebyl
hned pobřešován. Teprve když lidé po delší dobu Šaty
jeho na břebu řeky pozorovali, byli na neštěstí toto
upozorněni.

Zasypánm. V úterý dne 17. t. m. ve Zhoři ve
skále, byl zasypán Fr. Baťa ze Zhoře u Skutče. Při
tom těžce zraněn, Noha pravá mu byla tím vražena
hluboko do těla, možná že bude do smrti mrzákem.

Přejet vozem. Při odváženímajetkustěhu
jícímu se chalupníkovi Janu Sodomkovi vo Zhoři dne
17. t. m. byl přejet vozem Jan Horák, starý náden
ník z Brda, brzy potom zemřel; byl mu zlomen obrat
lový sloupec.

Prohlídka komí konala se dne 18. t. m.
v Bohuslavicích. Předsedou komise byl c. k. major p.
Blutter. Po vykonané prohlídce přiřčeno bylo sedm
prvních cen následujícím držitelům koní: p. A. Ježek
z Trnova 8 dukátů, p. Ferd. Vogl z Čestic 6 dukátů,
p. Jos. Mervart ze Semechnice 6 dukátů, p. Jos. Schej
bal ze Šestovic 5 dakátů, p. Jos. Adamíra z Ruska
5 dukátů, p. Frant. Hroneš z Rozběřic 5 dukátů, p.
Jan Charvát ze Semonic 5 dukátů. Pak uděleno bylo
19 druhých cen a 5 třetích. Mimo to okres Opočen
ský zastoupený p okresním starostou Dvořákem a
Novoměstský zastoupený rovněž svým okr. starostou
p. Pozdílkem a v komisi delegátem p. Cockýřem, vě
novaly na ceny okresní, prvý 400 K a druhý 100 K,
což rozděleno bylo jako ceny pro koně toho kterého
okresu. Jenom Jaroměřský okres nebyl ani zastoupen
aniž věnoval nějakou částku na odměny.

Místní školní rada Šestovieká dala
pro školu vycpati krásného jezevce. Jelikož místní
školní rada o rozmnožení sbírek přírodních pečlivě se
stará, a již více pěkných exempl. získala, zusluhuje
plného uznání.

Sbor dobrov. hasičů v Kyšperkn
oslaví ve dnech 28. a 29, července 1900 jubileum 25
letého trvání avého. Pořad: V sobotu dne 28. čer
vepce o půl 8. hod. večer veřejné cvičení (poplach).
V neděli dne 29. července 1900: O 9. hodině dopol.
slažby boží. Po těchto přednáška a přehled činnosti
za dobu 25letého trvání. O půl 3. hodině odpol. vy
cházka do „Bažantnice“, kde koncertovati bude hnd
ba (18 mažů). Večer o půl 9. hodině sebraje ochotně
spolek „Kolár“ divadelní hru: „Čest basičetva“. Vstup
pro členy do divadelního představení volný. Nečlenům
není dovoleno v Bažantnici prodávati. V páda nepří
znivého počasí odbude se vše v eále p. F. Palečka,

Pohřeb vldp. děkana Bernharda
Horáčka v Chlumci n. C. konal se dne 23. t. m
Za vedení vysoce důstojného pána čestného kanovníka
Františka Malého ze Smidar vyprovodilo přes 80 du
chovních svého spolabratra k místu, kdež očekává
svého vzkříšení. K duchovním řadili se zástup
cové úřadů patronátních, politických, soudních, samo
správných i školních. Pan c. k. okr. hejtman dr. Vol
kar z Nového Bydžova, p. c. k. okr. školní inspektor
Jan Confal, p. c. k. okr. soudce, p. c. k. berní, slavná
městská rada s starostou p. Kozelkou v čele, slavné
sbory hasičů i oatrostřelců, čivnostenské spolky. Vši
chni přišli, aby poslední čest prokázali zasloužilému
knězi. I žákyně dívčí školy za vedení svého ředitele
p. Křepely a slečen učitelek, ač v prázdninách, při
spěly k poslední poctě evého duchovního pastýře svou
přítomnosti a modlitbou. Páni učitelové z města i
okolí za řízení p. učitele a ředitele kůru Klenky zpě
vem doprovázeli posvátné obřady. Jsme hrdi i vděční
všem, kteří alavně našeho duchovního pastýře ku
hrobu doprovodili. V dobách kdy náboženství a slu
hové jeho. z veřejnosti jsou odstrkováni, úcta

veřejně knězi prokázaná je znamením víry v srdcích stále živé. — Jediné, co rašilo slavnostní dojem,
jest, že přemnozí domnívají ee, že dostačí na pohřeb
Jíti a zapomínají, že třeba jíti s modlitbou na rtech
aneb aspoň „mlčky“ — — —

Zaslouženého vyznamenání k 60le
tým narozeninám dostalo ee tyto dny vadp. G. Sour
kovi, faráři v Týništi, jemuž sám veledůst. pan bisk.
vikář Jos. Kaplan jménem kněžstva traktu Kostelece
kého srdečně jako seniora vikar, kněžstva blahopřál,
odevzdav mu na uměleckými malbami ozdobeném kar
tonu věnovací báseň dp. Vlad. Hornofa, katechety na
reálce v Kostelci n. Orl. Ad multos annos

Katolická jednota v Semilech koná
dne 5. srpna členskou achůzi. Přednášeti bude uči
telka slč. A. Rozsypalova o sásluhách moci a slávě
katolických žen.

Na Kraslicku opakují so letos zemětřesení

ceráz na ráz následovalyza sebouotřesy a všecka
půda byla meklídna. Lehce stavěné domy mají už

lay a sotva — odolají sventí, bude-lí se to opaovati. :
Ku „shodé“ učitelstva s duchovem

stvema přičinily 60 letos velice „Ú. Učitel“ a „Ďk.
Obsor“. Oba tyto lístky vyhlsdoraly kašdého učitele
se zrádce ačitelské věci, který byv posván při vlet
taci na faru, pozvání přijal. V obou listech byla stálá
robrika: „Lační byli a na faře nasycení jeon“. —
Podle toho jest u nčitele srorna zločinem, když úije
u knězem v tak přátelském poměru, še přijme i po
svaní na faru! A proč? lou protože učitel podle
komanda obou téch lístků má knóze vůbec ignorovat.
Takovýmto sprostáctvím se vyznamenávající jednotlivci
kteří vredakci jmenovaných listůse di, škodí celému stavu,

Záhadná příčinavražednéhoútoku.
Píše se ném z Jičina: V úterý dne 36. t. m. bylo
obyvatelstvo Jičínské hned s rána pobouřeno zprávou,
te v Lípovém stromořadí zastřelena byla dvanáctiletá
dceruáka známého houslaře, váženého občana p. Pa
točky. Jak nám bylo sdéleno, ubírala se dnes ráno
Lípami ku Kartouzům. Poblíž Soudné vystoupil s ne
nedání číšický učeň Jos. Motl, asi 1dletý výrosteka
ze vzdáleností asi dvou kroků namířilna ni revolver.
Děvčátko vykřiklo, než však mohlo se s leknutí vzpa
matovati, zabřměla rána a dívka trefena do spánku
klesla k semi. utočník pronásledován panem Lešákem,
dělníkem p. Mazánka, probal směrem k „elesnici. Dóv

k lékaři, který konstatoval, že rána jest emrtelná. Mo
sitím stihal p. Lelák mladistvého zločince až téměř
k prvéma mlýnunad Železnicí, Útočník vida, že své
mu pronásledovateli jiš neunikne, vytáhl znova re
volver a namířil naň. Než všsk mohl střeliti, dopadla
naň mohutná pravice Pana Lešáka, který po krátkém
zápasu ho odabrojil © uchopiv ho za límec, vedl jej
nazpět k Jičínu. V Lípách přidražil se k nim stráž

ík, který vydal se na Cestu baď aby útočníka polapil,
neb aby učinil oznámení železnickému četnictru, do
jehož obvodu Motl prchal. Očekávali jsme útočníka
v domnění, že spatříme nerozvážného hocha, který
zdrcen bude skutkem, kterého se dopustil. Avšak místo

okorné, litující tváře viděli jsme drzého výrostka,
který pohrdlivým a vzteklým pobledem měřil zástopy
občanstva a pošklebkem odpovídal k jednotlivým vý
křikům. Z jaké příčiny skutku se dopnatil, dosud
známo není. Dodatkem dovídáme ue, že pachatel byl
pro své jednání od hoteliera, n kterého byl v praxi,
vyhnán a amínil si, že půjde na Krkonoše. Za vy
půjčené peníze pořídil si smrtící zbraň, jis skutek svůj
spáchal. Pana Lešákovi, který ho odzbrojil a tázal
se: „Tak ty kluku, i po mné jsi chtěl střelit?“ —
odpověděl: „To víte, že bych vás byl střelil1“ — Ne
šťastná oběť šílence — či dareby, jíž projektil vniknuv
u spánku do hlavy, dne 24. t. m. zemřelu.

Kdo čte sociálně demokratické I
sty. „Vaterland“ v jednom ze svých posledníchčísel
dokazuje, že listy směru sociálně demo,ratického čtou
hlavně „mladší“ páni učitelél

Boj proti alkoholismu. Na programu
světového ejezdu textilního dělnictva v Berlíně jest
také bod, jakými prostředky mělo by organisované
dělnictvo vystoupiti proti pití alkoholických nápojů.
Patrno, že i dělnictvo počíná chápati hrozné následky
požívání líhových nápojů — jichž prodej je výbradně
v rukou židů. Proto boj proti alkobolisma tvoří také
důležitou část programu antisemitekého, a bylo jen
si přáti, by i u nás, jako n. př. v Anglii, Německu,
zakládany byly spolky, jichž účelem jest potírati vše
způsoby tuto neřest.

Pozorování daševního stavu Hils
mera svěřeno jest židovskému lékaři dru Simonu
Sachsovi. Uzná-li jej p. dr. Sacbs opravdu šíleným,
nebudeme se tomu pranic diviti.

Co vše lid nevypije. Svsk Napoleonův,
Jérome, král vestfálský užíval ka svým lázním jem
ného vína. Víno to, když se v něm královeké tělo
vykoupalo bylo slito do láhví a roz rodáno. V ny
nější době hlavně jeou odporučovately vína židovští
agenti; proto pozor!

K naší sociální člemosti. Patronátmlá
deže v Praze, toto nové sociálně charitavní dílo P.
Zikmanda Ledóchowského, jež sleduje sblížení vyšších
stavů s třídou dělnickvu a scbudinou, jakož i znovu
pokřesťanění řemesla i umění, zařídil již v rámci echvá
lených stanov na Malé Straně (Novodvorská uliceč.
2) umělé a obchodní zahradnictví, kde lzekoupiti
rozličné krásné květiny a rostliny, zejména pěkné drahy
růží. Za příznivých podmínek převezme se péče 0 celé
zabrady. Letošní „Rozbledy po lidamilství“ dopo
drobna líčí vznik, rosvoj a účel tohoto velmi důležitého
našeho podniku, jejž vřele každému odpozučojeme.

Zkázonosné krupobití překvapilodne
99, t. m. město Poličku a okolí. Hlavní bouře trvale

od *3/,1 do 2 hod. odpol. Ercupy jeko palec veliké
padaly s takovou prudkostí, že mnoho oken bylo roz“
bito a úroda v celém okolí Poličku úplně zni
čena. Od roku 1867 takové průtrže mrašen s krupo
bítím na Poličsku nebylo, Všecko jako mlat přetla
čeno v jedné směsici. Pojištěného obilí je malé pro
cent. Následkem tobo krupobití uhostí se v celém
kraji nouze veliké. Při bouři uhodil hrom do zdi
domí pí. Ryblčkové. Za ohromného rachotu ařítila se
se tato zeď do sonsedního domu pí. Baizové, ale na
štěstí nikoho na sdraví nepoškodila. Úder bromu byl
tak brozný, že syn pí. Baizové MUC, V. Baize, který
stél u okna a díval se na prudce bijící kroupy do
střechy, na tři kroky spět byl odražen a na zemí
padl. Dům pí. Rybičkové nalezá se nedaleko radnice,
opatřené bromosvodem.

České umění mapařížské výstavě.
„N. fr. Presse“, referujíc o uměleckém průmyslu na
paříšeké výstavě, píše o Českém oddělení takto: „Vý
stava pražské umělecké průmyslovéškoly jest velmi

dic země české a pravé ocenění prostonárodního lido
vého vkusu. Vetoupíme do místnosti e monumentálním
kamenným portálem (profesorObmann a prof. Kotěra),

který vrásovitém re iefo, vavřínovými větvemi ověnčen, nese znak Čecha Prahy (prof. E. Klouček); nad
portálem vidíš krajinou stěnomalbu, kterou s rozhod
ným smyslem pro dekorativnost maloval professor J.
Sohikaneder, proti vchodu zdvihá se znamenitě

covaný oltář prot J. Kastner), korunovaný skupinousvatých v nadšivotní velikosti, vybraně ušlechtilou.
Volné seskapení propůjčnje celku dojem svěží přiro
seností, aniž posvátnosti jest na újmu. Krásné s mědě
tepané vásy stojí v oltářních výklencích, nad nimiš
se vznášejí mistrovsky fezané postavy andě'ské. Kolem
vine ve výtečně modelovaný, ornamentální vlys, nad
nímá se rozpíná dle staroslovanských motivů vyšité

velum(prot J. Ambras). Roskošný domácí oltářík, důmyslně komponovaná a bezvadně provedená skříň, ně
kolik kusů nábytka, v ornamentálním detailu v harvě
a liniích vznešeně působících, nádherný figarální relief
a vkusné nádoby hliněné vyzdobojí ještě tato místnost.
Pod sblem stkví se jemné s kovu pracované věci a
bronsory prof. E. Nováka.“

Na šenském Internacionálním sje
zdě v minulých dnech v Paříži odbývaném, zvolale
paní Marie Pognonové: „Žádný zákon nesmí brámiti
Ženě aby zaprodala své tělo, dobnala-lí ji k tomu
sociální bída l“ — Tak daleko ještě anad lidatvo ne
pokleslo, by schválilo takovéto zákony, které by byly

vhodpaní Marii Pognonové. Či má to býti také „pokrok?
Nářek ma mravní zpustlost škole

edrostilé mládeže. Nářekten neslyšímejen u
nás, nýbrž všady, kde odstraněna jest stará pokračo
vací škole a osvědčené křesťanská cvičení v neděli
dříve konané. Ne erangolickém socialním sjezdu v
Karlsruhe 7. čerrna letos konaném mluvil o tomto
bolestném předmětu zemědělský rada Nobbe. Týž žádal
ku konci řeči, aby mládež škole odrostlá byla odvrá
cena od mravní zkásy, aby zavedeny byly pro mládež
obého poblaví až do 16, roku v neděli nucené pokra
čovací běby, odpolední naučené náboženské výklady,
aby tak mládež nepadals houfně v náruč socislní de
mokracie a tím brzké a bromadné mravní zkáze. Divno

je, že naši páni pokrokáři, liberálové a socialisté,
kteří tak zevrubné přinášejí zprávy o evangelickém
socialoím kongresu německém, právě o tom tak ná
padně mlčí. My katolíci dávno již totéš žádáme a
připomínáme hlavně náš katolický první sjezd, kde
tytéž požadavky byly proneseny.

Jinak millonářům,jinak chudákům.
Berní úřady vypátrají každého občana, který má přes
600 41. ročního příjmu a předepíší mu daň. Neplatí-li
včas, mé exekutora na krku. Zcela jinak jedná se u
milionáři. RotechildovekoGotmannovské železárny a
butě ve Vítkovicích, které zaměstnávají přes 12.000
dělníků a 250 inženýrů a úředníků, nemají dosud za
období více než dvou let, daň z výdělku předepsanou.
Platí sice nějakou část A conto této daně, ale dle
vlastního uznání. Ministerstvo financí předepisuje samo
velkozávodům vítkovickým tuto daň, ale dosud tak
neučinilo. Že tím stát jiš na úrocích strátu trpí, ro
zvmí so samo sebou.

Dražší nbklí. Ze všechčeskýchabelnýchpánví
docházejí zprávy o novém zdražení ublí. Těžeřstva bu
štěhradsko-kladenské pánve zdražojíublí od 1 srpna o
8 až 10 kr. na metr. centu dle drabu. Zdražení to
týká se však pouze volných prodejů a netýká se do
dávek na pevné závěrky, Podobně oznamuje se I ze
severozápadních českých pánví hnědoubelných. Z Teplic
dochází zpráva, že některé doly zvýšily cenu hnědého
ubli o 6—10 kr. a z Ústí n. L. se adělaje, že cena
uhlí pro vývoz dle drubů ublí jednotlivými doly zvý
šena byla o 15'— až 176 marky na vagoně.

Nové bankovky 20koramové, kteréna
hradí dosud platné desitizlatové bankovky,již se tisknoua
budou dány do oběho v polovici září. Pak se budou
1Ozlatové bankovky stahovat, a teprve, až všaty
budou z oběhu, vydají se 1Okoranové bankovky, aby
si lid bankovky korunové a slatové nepopletl.

Masaříkův „Čas“ a židé. „Stráž“edě
loje, že polopínský palírňák žid Schulz veřejně 80
chlobil, že byl o podpora na „Čas“ požádán. Neposlal
prý nic, ale „Čas“ odebírá. „Neue Freie Presse“
odebírá také.

„Zářící“ německá kultura. UboháPo
znaň! Má nejvíce analfabetů a dle praského ministra
vyučování Studta jsou vyučovací výsledky ve školách
polských v Poznaňeka velmi smutny. K tomu pozna
menává jistý znalec: „Pravdu má ministr! V Poznaň
sku jest nejméně 60 proc. školních dětí, které neumí
slova německého a zcela jistě 95 proc. učitelů, kteří
neznají slova polského. Polské očitele „zo služebních
důvodů“ posýlají na západ, do ryze německých kra
jin, ryze německé pak posýlajído Poznaňeka, aby tu
„učili“ polské děti. Nenítudíš divu, de vyučovací
výsledek jest pramizerný, roveň nule. Polské dítě ne
může se ničemu naučiti od německého učitele! Spíše
100 polských dětí naučí jednoho německého nčitele
poleky, nežli jeden německý učitel 100 polských dětí
německy!“ — A to je kaltorní německý národ| Stej
ný v Německujako v Rakousku! Gormanisace jde
ma výše, nežli vzdělání. Zde by měl Mommsen pro
mluviti rozhodné slovíčko — o superioritě svým kra
janům! Neboť jisto jest, že i pruské germanisující
školství i rakouský Scholverein pro pravé vzdělání
lidu, které možné jest jen na základě řeči mateřské,
jest překážkou největší a že páše hrozný hřích proti
osvícenému století: chléb kultury natírá dlučí své
germanisace a ti, jež po nasycení Jační a kterým chléb
školního vsdělání náleší, s trpkostí na od ně
meckého dobrodini se odvracují.

Časopis pro sňatky. V Berlíněvychásí
ve formátu vclkých pařížských listů Časopis pro sva
tební annonce, ješ přináší německy, francouzsky s



aagiicky. — Kašdé číslo obsahujeG až 8 ticic návrhů
mebo nabídek ku aňstku od mužů | žen. Všecky od
ready ženichů | nevěst jsos -tu zastoupeny v počtu lm
posantním a s rokumandací často šlakovitou. — List
ten ovšem jde na dračku, poněvadí žijeme přece v
„Osvloeném“ století.

Mezinárodní sjezd katel. učenců.
Ve dnech od 24. do 28. srpna konán bude meziná
rodní ojesd katolických učenců v Mnichově.

První český ponslenát pro jinechy
ve Vídní. Oznamujese nám s Vídně; Od let osý
vají se hlasy po zřízení veřejného školatví ve Vídni,
ale doposud na hlucho vyenívají. Jedině soukromý
spolek „Komenský“ udržuje v X. okresu našich dětí
národnost i jazyk. Dnes zříme nový článek | řetěsu,
jsmeť a prahu k otevření I. českého pensionátu pro

chlapce a jinochy vespojení se soukromoa obecnou
ohlapeckou a dívčí školou 6 českým vyučovacím desykem ve Vídni. Ředitelství je sobě dobře vědomo dů
ležitého cíle, jakého dosíci bude novému ústavu. V

vzornou kázní, ušlechtilými mravy, zvykem, obyčejem,
ublesenosti společenskou a dozorem. Ustavotevřen
bude na střediska okresu devátého(Alsergrand), tedy
na místě, kde jeví se dobré spojovací prostředky a
blískosť vyšších ústavů vzdělávacích.

Nové eratoriama. | Proslavenýkněz Don
Perosi skládá nové oratorium, jež se bude sváti „Moj
íš“. Text nebude latinský, nýbrš italský.

Drahocený rahopis. Jistý (francouzský
důstojník nalezl v Malé Asii částky prastarého ruko
pisu. Jsou to částky evangelia sv, Matouše, napsaného
zlatými písmeny na purpurovém pergamenu. Strany
jsou osdobeny iliastracemi veliké ceny. Rukopis jest
Již mejetkem pařížské Národní kuihovoy.

Počet národů. Podle nejnovějšístatistiky
Otty Hůbnera jest v Evropě 383 milionů obyvatelstva;
s tobo 123,659.000 Slovanů, 122,658.000 plemene
germánského a 106,411:4000 románského, ostatních
pak na 30 milionů,

Poslanec dr. Josef Taček, kterýstál
v čele českého hnutí v Brně, zemřel dne %4. t. m.

velký Požár vypukl dne 24. t. m. v Praze v Hybernské ulici v rozsáhlém skladiňti zboží ma
terialního, náležejícího firmě Julius Kussi. Dravý ži
vel rozmohl se mírou netušenou, poněvadž v skladišti
bylo hojnost oleje a jiných božřlavýchlátek. Škodu
nemožno ještě odhadnouti.

Čínské bouře a průmysl v sever
mích Čechách. Z Podmokelse ozaamuje,že zvláště
okolní průmysl knofifkový a jehelný jest uveden bou
řimi čínskými do nesnází, protože učiněné zakázky
byly odvolány a zásilky pro Čínu vráceny. Bude
proto výroba značně obmezena.

Filip bar. Weber z Ebenhofu, někdejší
místodržitel král. českého zemřel těchto dnů v hlavním
městě hornorakooském Linci, maje 80 let věku svého.

Tabák na Moravě. Dovatenáctmorav
ských rolníků dostavilo se těchto dnů do ministeratev
orby a financí a předložilo první vzorky tabáku na
Moravě vypěstěného. Deputace upozornila, že rolní
ctvo je nuceno pěstovati výnosnější rostliny, poněvadž
pěstování cukrovky se již nevyplácí. Posléze projevila
naději, že bude dovoleno pěstovati na Moravě tabák.

Školství obecné v Istrit. U příležitosti
Cyrillo Methodějských darů pro „Družstvo sv, Cyrilla i
Methoda“ v Istrii, jež zastává tam naši „Matici škol
skou“, přináší puljská „Naša Sloga“ popis školství
obecného v Istrii, Školství stojí zemi 600.000 koron.
Dítek školou povinných jest 52.616. Škol je 202 o
304 třídách. Slovauskému žactva (charvatskému a slo
vinskému) slouží 112 tříd, ač žactvo toto tvoří víc
než dvě třetiny všeho žactva školou povinného, Vlachům
pak 192 tříd. Následkem toho jest, že 17.865 dítek
školou povinných do školy vůbec nechodí a to jsou
dítky cbarvatské a slovinské, — Má tudíž „Družstvo
sv. Cyrilla a Methoda více práce ještě než naše „Ma
tice školská“,

Ruský čaj v Německu padělán. Vc
Vratislevi odhalena byla tiskárna, v níž padělány byly
ruské celní buuderoly, označující pravost ruského čaje.
Tím přišlo se na stopu rozsáhlému podvodu, pácha
nému po léta s nepravým ruským čajem. Již od delší
doby bylo pozorováno, že na trh německý přichází
padělaný ruský čaj, který jen z části byl čajem čer
stvým, kdežto z většího dílu pozůstával z čaje již
jednou vyvařenéhoa po hostincícha kavárnách sosbí
raného. Dosnd zjištěno bylo podvodů za 50.000 rublů.

Cigaretý. V Čechách vykouřilose za jediný
rok za 6,000.000 zl. cigaret! Kolik rodin by ae za
obnos ten mohlo nasytit a o kolik souchotinářů mohlo
býti méně?

Vzrůst zehraničného obchodu Fran
ele. Dle officiálních výkazů celního ředitelství v Pa
říši páčila se hodavta dovezeného zboží do Francie
v prvních Šesti měsících t. r. na 2314,565.000 franků
proti 2341,092 000 frankům v odpovídajícím období
roku loňského a hodnota vyvozeného zboží na
2003,821.000 franků proti 1953,000.000 franků loni.
Klesl tedy dovoz o 276,270.000 franků, ale vývoz
stouplo — 50 milionů.

Dary. Pí. A. Čermáková = Jablonce n. J. da
rovala pro pohořelé v Kyšperku 10 K. Nejmenovan
kněs šivelní katastrofou stížoné Anně Fialové 10 K.
Peníze odevzdány svému účeli.

II. vydání „Oslavy Husovy“ jde na
dračku; patrna s toho, že ten český lid k modernímu

uvědomění“ tak nespěchá, jak by si kommando li
Berálních listů přálo. Cena brošury té spočívá ve
vzácné nestrannosti, a ta dovede přec mnoho a mnoho
čtenářů dosud oceniti. Této nestrannosti ovšem sáho
dlouhé a frázovité „úvahy“ avobodomyslníků postrá

dají; rosvášný čtenář si však jimi pravdu zatušovati„ Důkazem toho však jsou tisíce rozprodaných

brošur Skalického. Ctěné zákazníky, prosíme, aby mělijednávek dojdou
brošury s administrace někomu později.

Ferialní výlet studujících českých
středních škol na Moravu a do Haliče
dne 3.—12. erpna. Počet účastníků dostoupil čísla
860 osob. Výlet rosměry svými a ramem bude
velkolepý. Zvláštní vlak na tratích dráhy císaře Fer
dinsuda jest sejištěn ©Pro případ, že by potratích
společnosti státní dráhy a dráhy státní svláštní vlak
vypraven býti nemohl, vyzráni veškeří pp. učitelé,
učitelky, studující a profeszoři,aby se opatřili dvěma
certifikáty, na základě jichž prvější pro trať dříve
jmenovanou, poslednější projebě tratě u vlaků osob
níeh 50 proc. snížení jízdného obdrží. Snížení ono v
zásadě povoleno, leč nutno u pokladen certifikatem se
legitimovati. O certifikaty budiž zažádáno teprv na
pokyn pořadatelstva. 16.—22. t. m. přijímají se
přihlášky k výletu již jen s příspěvkem správním po
1 zl. a se zálohou na náklad výletní, zejména na za
koupení jízdního lístku, kteráš obnáší u účastníka,
který přisedne v Praze, Nymburce, Poříčanech 80 K,
v Kolíně 28 K, v Pardubicích 26 K, v Chocni 25 K,
v Č. Třebové 24 K, v Olomouci 22 K, r Přerově,
Lipníka, Hranici 20 K, v Mor. Ostravě 1€ K. Kdo
přisedne ve stanicích, jež tuto uvedeny nejsou, přidr
šeti se musí ceny stanice Praze bližší, ku př. Bran
dýs n. Orl., Chocně atd, Přebytky se zúčtují. Pů
vodně rozpočtený z Prahy čítaný náklad výletní za
jízdní lístek, byt u stravu pro stadajícího 20 sl., pro

lohy doplatí se ve vlaku. Čím blíže ku Krakovr, tím
náklad menší. O bezplatný vstap do solných dolů ve
Věličce pro 400 osob zažádáno. Budou-li přihlášky
stále tak četné jako dosud, bude zvláštní vlak do
provázeti účastníky po celé cestě, pro kterýž pří
certifikaty pro hlavní trať by byly bezúčelnými. Při
hlášky příjímá p. Emerich Podstránecký na Kr. Vi
nohradech, Palackého tř. 68. Na-Ddpověď vyšaduje se
známka. V případězvláštního vlaka povolila veško
rým výletníkům společnost státní dráhy 30 procent,
státní dráha 40 proc. enížení cen jízdních lístků. O
ubytování a stravování veškerých účastníků jest po
staráno. Více než 400 účastníků se nepřijme a proto
doporoučí se brzká přihláška.

Volba purkmistra v Žatel konalaso
již po čtrnácté — a dosud bez výsledku. Ně
mečtí nacionálové, počtem asi 12 se nedostavili.

bývá v královstvích a zemích zastoupených na říšské
radě vídeňské. Die došlých nás právě „Opatření“ dala
státní zastupitelství cislajtanské od 1. ledna do 19,
května zabavit neméně než 1214 tiskopisů tedy právě
10 denně. Většinou jsou to časopisy a z těch opět
listy politické.

Ke sčítání lidu. Doba ačítání lidu blíží se
kvapem a jest nutno ačiniti k účelu tomu náležité
přípravy. Dle$ 28. zákona o popisování lidu ze dne
29. března 1869 račí obce za správnost prací sčíta
rích a proto mají také obce právo jmenovati sčítací
komisaře, co vysvítá z $ 23. téhož zákona. V roce
1590 při sčítání lidu jmenovala některá hejtmanství
sama komisaře sčítací, dovolávajíce se minieterských
výnosů ze dne 12. srpna 1889 čís, 15.359 a 26, srp
na 1889 čís. 15.460 u 26. srpna 1890 čís, 17,410, co
příčí se uvedenému zákonnéma ustanovení. Jest nyní
na obcích, aby ei práva zákonem jim vyhraženého
vzíti nedaly. Obce nechť jmenují co nejdříve vhodné
komisaře sčítací a oznámí jména jejich c. k. hejt
manstvím, při čemž nechť odvolají se na $ 23. výše
uvedeného zákona. Při té příležitosti nechť dotáží se
obce okresních hejtmanství, jak jsmejiž dříve uvedli,
co vyrozamí7á se pojmem: jazyk obcovací, by se při
vyplňování archů mohli sčítací komisaři dle tobo ří
diti, neboť dle $ 30. řečenéhozákona. trestá se každé
nesprávné udání peněžitou pokutou, po případě i vě
zením. Obce žádejte politické úřady za rozhodnutí,
zda-li jazykem obcovacím jest řeč, kterou se mluví
v rodině, na ulici, neb v továrně, v úřadě a nebo ve
škole, neboť tímto rozhodnatím říditi se bude po
stap při sčítání lidu. Také nesmí obce trpěti, aby se
pojmenování jejich komolilo nebo překrucovalo. Z Víd
ně docházejí totiž zprávy, že ústřední komise sčítací
pracuje pilně na sestavování seznamu obcí jednotli
vých zemí, patrně pro velký seznam místopisný. Při
tom nedbá se správností názvů obcí českých, které se
komolí a naráží na německé kopyto, tak že nový se
znam místopisný bude v ohledu správnosti jmen obcí
českých mnohem horší než byl předešlý. Povinností
samosprávných úřadů českých jest, tyto seznamys ne
správnými názvy obcí českých nekupovati.

Proč jde dělnictvo do továren? Pro
testauteký pastor Sobnrey vydal malou brožaru, ve
které rozebírá příčiny, proč de dnes dělnictvo urne
do továren a proč utíká od rolnické práce. Tázal se
o mínění jednoho čeledías, který poblíže Gotiug v
Prasku pracuje u téhož pána ekorem 40 let. Čeledín
ma pravil: „Mnozí s našich statkářů si navykli nají
mat dělotky z Polska. Čeledínu platí 1 marku 50 fe
niků denně a děvečkám 1 marku 10 feniků. Mimo
to dostane ženatý čeledín na den Š kg. zemáků a něco
hrachu. K toma musí zaplatit pán dělníkům těm ce
stovné. Avšak polští dělníci se nevyplatí, Práce jejich
Jest zdlouhavá, takže desátý díl plodin statkářům na
poli zabyne. Domácí dělníci chodí do lomů neb to

váren. Myslím, kdyby naši statkáři dali mažům 2 marky
denně v létě a v zimě 1 marku DO feniků, če by málo
kdo šel přes hodinu do vzdálené továrny neb lomu.
A tak draho přijde polský dělník také, když se všecko
nečte mzda a cestovné.“ Pěkně se to sice čte, ale
čelediu zapomaněl, že rolník 1 kdyby chtěl s továrníky
konkarovati nemůže, Rolníknemá tolik příjmů
jako továrník. Rolnictvo není s to platit dělníkům
mzda větší a proto mimo jiných četných příčin je
nouze o pracovní síly.

Mlovácké výšivky vzbudilytaké na svě
tové pařížské výstavě obdiv; Šel, še slávu a zisk trží
— Madaři, kteří si je v cizině přisvojují a sa výrobky
své je vydávají, ač pocházejí oi žen a dívek slo
váckých, coš zjištěno od výstavky r. 1887 v Turčen
ském sv. Martině. Bylo by záhodno, kdyby s Prahy
„Jednota českoslovanská“ i na tomto polipracovala
a hleděla pomocídružstva neb nové zádrahy pro li
dový umělecký průmysl sískati odbyt pro výšivky,
na př. pro export pomocí informací u obchodních s
živnostenských komor. Tím by sjednal se lepší odb
a lepší cena pro výšivky slovácké a zároveň přispělo
by se chudým vrstvám alováckým. Také naše dámy a
spolky paní a dívek mohly by tu velice napomáhati.

Také „zásluka“ pro lid. VeVídnivzpo
maěli si, že Buda-Pest jest vlastně Bodín Pešť čili
po německu Ofen-Pest a usnesla ee proto městská
rada vídeňská, že zasýlati bude dopisy městskému ma
gistráta do Pešti jen pod adresoo Ofen Pest. Ale Ma
Raři se rozlítili, že jejich město má býti jiusk jme
nováno než Budapost a rozhodli se, požádati uber
akého ministra obchodu, aby nařídil, by veškeré do
pisy, které dojdou na poštu pod adresou „Ofen-Pest“,
neotevřené byly doručeny zpět. Z toho opět veliké
rozhořčení v něm. kruzích nacionálních, které nasa
zují opět všecky páky, aby dopisy s dotčenou adresou
byly doračovány. Takovou válku vedou nyní mezi
sebou rosidenční a sídelní města Vídeň a Pešť.

Soc. dem. poslamec Berner zmizel.
Od uzavření říšské rady dlí poslanec Berner mimo
svůj obvod volební a aikdo netuší sni, kam odešel.
Rovněž se- vzdal redakce svého Čanopisu „Duch Časn“.
Poslanec Berner to učinil patrně z tobo důvoda, že
je stibán pro křivou přísahu a mnohé jiné příčiny
ještě z doby stávky.

Spadl s lešení. Při přestavběškolní bado
vy v Josefově zaměstnaný 18letý zedník V. Skrovný
= Jásené nešťastnou náhodou spadl s lešení a ná
sledkem těžkých ran brzy zemřel.

Jakdávnose topíkamennýmuhlím?
V archiva opatství Klosterrade v Holandě nalezena
byla listins, z níž dle záznamu mnichů vysvítá, že ka
menné ublí k topení se dobývalo již 1113 v Ker
kradu (Kircbrutly) na bolundských branicích a to ne
přetržitě utále až naše Časy,

Zakázané léčivo. Jelikožv poslednídobě

dra. Williema pilulky („Piuko.y“) proti chadokrev=
nosti, nervose a rheumatisma, připomíná c. k. místo
držitelství, žo tento léčivý přípravek jest úplně bez
cenuý a prodej jeho v Rakousku jest zakázán.

Při dívčích školách v Sarajevua Mo
staru json zřízeny vzorné kuchyně, kde se dívky zá
roveň učí vařiti. == Učitelky bosenské se smějí prov
dati, aniž ztrácejí právo dále vyučovat.

Přísloví ruská. Hlava všemu základ.—
Nový měníc nesvítí každé noci. — Vypustiv slovo a
rozliv voda, nechytneš více. — Šij, vdovol široké
rakávy; budeš míti kam klásti nebývalá slova. —
V dešti jizba nekryje, ale ve vedru též sama nekape.
— Prvou písničku zarděv ne, zazpívej! — | Neplívej
do studně, natno vody se napit, — Stále žij a stále
se uč. — V pravdě žij, nikoho nešiď. — Kdo má
nouzi o tom už víme, jak se zove. — Jehlička ma
ličká, ale bolestně píchne. — Lenivého dohoníš, ospa
lého probudíš; ale mrtvého uezbudíš. — ŽÍC— smatně,
ale umříti ae nechce. — Štika omřela; ale zuby živy,
— Řečeno žertem; ale ty roznměj tomu. — Jak
mnoho květu, vše opadá. — | Zloděj vždy nekrade,
ale vždy ce jeho chraň! — V pranici chrání boháč
líce a ubobý kabát. — Dar přijal ten, kdo bodnému dal,

Něco o čínském novinářství. Jednou
z nejnadanějších a nejčipernějších osobností, žurneli
sticky činných, jest Číňanka M. Smithová, vydava
telka „Peking and Tjencin Times“, rodem Angličanka,
sídlem z Tjencinu. List jejž vydává, vychází jakožto
týdenník; spolehlivostí zpráv, jež v listu svém oti
skuje, dobyla si neobsáhlé důvěry anglického obyva
telstva v Cíně a Žaponsku. Také bývala činnou ja
kožto korrespondentka londýnského „Standarta“ a
také zde se prý dobře osvědčila. Ve článcích ke konci
minulého roku psaných, osvědčila prý mra. Smithová
neobyčejnou roatinu novinářskou i politickou, neboť
porovnávalatam politickýatav věcís osndempříštích
dob Cíny a prorokovala prý vše do posledního vý
jevu, co dnes bouří novou její vlastí. Mrs. Smithovon
velebí tisk anglický jakožto politickou znamenitou
sílu, což jestě nevyvrací faktum, že i synové Albionu
bývají vůči dámám někdy přes příliš galantními.

Z Kyšperka. (OslavaHusa. — Dětskáopa
trovna. — Sv. missie). Dne 6, července večer nedaleko
oblíbeného poutního místa „Kopečku av. Janského“
na oslavu Husa vzplála hranicek nemalé radosti Ky
šperecké omladiny a na náměstí zříti bylo i jeden
prapor a to pouze na hostinci Mazáčově, kdež ubyto
ván zdejší „Sokol“. Když nikdo z osadníků neuznal
za vhodné prapor vystrčiti, maseli tak učinit „Soko
lové“. — Jak vidět ta „busitská“ jejich píseň nena
lézá ohlasu. — Vysoce urozená komtessa Eliška ze
Stubenberků, která pro chudinu Kyšpereckou jak do
spělou tak i mládež nemalých obětí přinesla a při
náší, zakoupila v poslední době v Komenského ulici
nedaleko vrchnostenského špitálu krásný jednopatrový
dům za 18000 K, ktery ještě na další svůj náklad
upraviti dá v dětskou opatrovnu, čímž ovšem postaví
si krásný pomník v ardcích všech lidí dobré vůle.
Opatrovna ta, která i mnohým nevoní a t3 vnad hlavně
proto, že v ní přeje si komtessa Eliška míti za uči
telky ctihodný řád jeptišek, bude pro lid Kyšperecký,
všech tříd nemalým dobrodiním. Bůb budiž šlechetné
dobrodějce komtesse Elišce za všechno dobro hojným
odplatitelem; neboť od lidu za nynější doby falešným
liberalismem a socialismem rozeštvanéh>, kterého ani
druhdy útulný a klidný Kyšperk ušetřen nebyl, mno
ho vděku čekat nemůže. Takovým také způsobem řeší



se nejlépe sociální otáska. — Od 15.—22, července
konána bylave zdejším městě sv. missie řízením Pp.00. Tovaryistva Ježíšova. Namabavá prácedpp. missi
onářů v téch parných dnech, jakých jsme sašili, byla
bohudík korunována skvělým na ten čas výsledkem;
neboť přistoupilo ku stolu Páně přes 28300 lidí. Dá
Bůh že obnova sv. missie po 2 letech bude ještě zdár

nější, se mnoho zdejších občanů předtím bálo
Jesuitů jako děcko kominíks. Poslední ar. miszie,
kterou před 189 léty také v měsíci červenci konali
též O0. Tov. Ješíšova vykazuje podivahodně veliké

číslo nitentů — 21 tisíc. Sv. missie zakončena
v neděli odpoledne svěcením missionářského kříše,
který v imposantním průvoda nesl velký počet mlá
denců a dírek. Průvodu toho súčastnilo 6e dle úsud
ku jiných přes 5000 zbožného lidu, jakož i místní
a ostatní sbory hasičské z farnosti a zároveň i míst
ní sbor vojenských vysloažilců. Srdečný dík, uprímné
Zaplať Bůh“ dpp. missionářům, op. P. superiorovi

Ostatkori, dpp. P. Zimmerhaklovi a P. Jemelkovi,
jenž si odvážel do staroslavné Prahy na sts srdcí
vděčných posluchačů. Srdečný dík za Otcovská slova
apoštolů ke zhořenému sliberalisovanéma světu.

Žijeme v katolickém Rakousku?
„Secundum communem usum logaendi“, cošČech pře
kládá: „Jak se obyčejně říká“. Ano, říká se a odpůrci
katolického náboženství a Církve nepřestávají probla
Sovati, že Církev v Rakousku těší se neomezené svo
bodě, je společností, náboženstvím „státem usnaným“.
O necítíte horší ironie, než dávati stvrzovati, „uzná
vati svoa víru, své náboženství vládou. O ubohá auto
nomie Církve! Cizina ovšem hledí na nás a naše po
měry skly příliš růšovými. Rakousko v cizině poklá
dáno jest za stát idealně katolický, kde Církev neto
liko úplně svobodně se vyvíjí, ale kde i úřady a vo
řejné orgány pečují o ochranu a rozkvět Církve.
Avšak my, kteří z menší vzdálenosti pozorujeme vý
voj politických odálostí doma, jsme zcela jiného ná
bleda a přesvědčení. Stát, v kterém jediný jen člověk
(žid) zabrániti může, aby veleobec, hlavní město říš
ské, nemohlo ze svých příjmů přispěti na stavbu ka
tolických chrámů, přestal dávno býti katolickým. Ve
státě, jehož výkonní orgánové z jakýchkoliv důvodů
odpírají logalnímu, velkoduchému akatku katolického
biskupa, zřízení a založení jubilejní školy práva ve
řejnosti, v takovém státě již dlouho se nevládne ka
tolicky. V státě kde se trpí, aby zběhlý kněz a ciso
zemský „doktor“ profanoval katolickou Církev a bo
houlužba, nelze mluviti o ochraně Církve. Nevoláme
nikterak po policii, hnusila by se nám taková „ochra
na“. Ale na státu založeným katolickým knížetem, a
obývaném katolickým lidem, žádati přece můžeme, ba
musíme jednání ne-li opravdovější, aspoň kulantnější,
Vrcholem všeho ovšem jest událost posledních dnů.
Markýz Takoli donucen byl guittovati, poněvadž jako
katolík nechtěl se bíti s utrhačem císařského prince.
Některé listy přinesly opravu obrsta Heinckého, jímž
se protikatolický ráz celé affairy bledí zmírniti, ale
věc zůstává stejnou. A jestli, jak liberální listy na
povídají, jiné osoby pro tuto affairu nemile budou
ztrestány, záležitost stává seotím horší a rozhořčení
v krazích Církvi a císaři oddaných katolíků tím trp
čí. Tážeme se jest něco podobného možno v státě v
pravdě katolickém? A jest možno, aby císařský dů
stojník, jenž hájí čest panujícího domu, byl za tuto
ochranu trestán? Jest možno, aby souboj, tato skvrna
našich dob takovýmto způsobem byl sankcionován?
Ovšem jest to možno, když ministr sám v delegacích
soubojové útočníky v ochranu beře. Jest to možno,
aby takový intellektnelní původce a advokát pohan
ských soubojů jen čtyřiadvacet hodin seděl na mini
sterském křesle katolického státu? Ano v katolickém
táboře už dávno není Rakousko. Proticírkevní zákony
let šedesitých a ©sedmdesátých nejen trvají ve
své platnosti, ale ony jsou ještě zostřovány různými
nařízeními liberální byrokracie. O hranicích autority
církovní a vládní není u nás již dávno řeči. Katolíci
v Rakonsku prodělávají „kulturní“ boj, a to mnohem
prudší a zhoubnější než jaký bylo bojovati katolíkům
německým. Správně boj ten nazval jistý profesor „plí
živým“ bojem kulturním (lze-li tu ovšem o nějaké
kultaře mluviti). Tím jest záhubnější čím tajnější. Na
potlačení katolické Církve pracuje se u nás prostřed
ky daleko mocnějšími nežli tomu bylo v zemích ně
meckých. Netoliko, že dovoleno jest liberálním a ži
dovským plátkům hanobiti bez [trestu Církev, tu i
tam t. zr. vládní listy mají potřebu otříti se o kato
lická zřízení a instituce. Jisté kraby nechápou, nebo
nechtějí alespoň chápati, že oslabená Církev znamená
i oslabené Rakousko. V těchto poměrech mnsíme býti
připravení na všechno. Jest povinnosti všech uvědo
mělých katolíků brániti oteckou víru svoji všemi zá
konitými prostředky, brániti ji netoliko slovem i pí
smem, ale i skutkem. Církev vyjde z tohoto boje ne
zlomena, vždyť i Bismark musil jíti do Kanosey,
zdaž |věak tento boj prospěje Rakousku, z míry již
boji národnostnímu rozervanému, jest jiná otázka.

Opuštěný klášter. »Pester Lloyde při
náší zprávu, že z kláštera františkánů v Pešti
odešli všickni členové až na dva, kteří přijali re
formu. Někteří z vystouplých dali se sekulariso
vati a působí v duchovní správě. Krásný franti
škánský klášter v pešťský jest tedy na ten čas
skorem prázdný.

Sedlák a vojsko. Sterý sedlákŠmíd ve
Štokeravě hájil svého pole, aby jízdectvo ho ne
zpustošilo a nekonalo na něm cvičení místo ve
školní jízdárně. Za to, že hájil svého vlastnictví,
obdržel od rytmistra barona Erlaagera sečnou
ránu do hlavy,

Právěvyšločá1U.O0U výtisků
Sg- druhé vydání -33
10. čísla »Časových Úvah«

(slava LUSOVA
od F. R. Skalickéhe. Stran 36. Cena 8 h.

Při větších objednávkách 50%, slevy.

Časový spisek pojednává nejprv o nynějších
oslavách Husových. Probírá pak pravověrné učení
Husovo a ukazuje, že ani liberálové ani prote
stanté nemají příčiny k Husovi se hlásiti. Rozbírá
dále bludné učení Husovo a uvažuje o revisi pro
cessu kostnického. Ke konci oceněna jest refor
matorská činnost kazatele betlemského. Na zá
kladě přísné pravdy historické probírá spisek po
pularním slohem všecky stránky otázky Husovy.
Loni vycaný spisek o Husovi byl rozebrán v ně
kolika týdnech v 15.000 výtiscích ve 3 vydáních,
takže nový tento spisek přijde vhod katolickým
naším kruhům.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dííny na Letné č. 612,-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Bndova sv. Václavské záložny.

Odporačuje netivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
kasalelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svleny,
lustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

Bag“ Humpolecká

SUKRIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

vwHumpolci,
Vsorky k nahlednutí franko.o. On.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku ahoiovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění církevního3 též ahotovuje sochy světců se dřova 1 z kamene. — Starší
práci, nměleckou cenu mající,bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromaje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou prácí při cenách mejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draseluaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kuloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchníma hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclaví,

uměláhnojiva Á $ 0 H R Á N Poštornéa kyselinu sí- a a Líska u
rovou. u Roztok.

Ústředníkancelář V PRAZE Jindřišskául. 27. i

Dekorační malíř a poslacovač x

JAN BARTA,
vRychnověz. Kn.

Staré náměstí čís. FS.
doporačujese P. T. duchovenstvaa pa

tronátním úřadům

pro malby chrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podoblzenv barvách i krale
ných, dlezaslaných malých -podobisen,

ta jichž správné provedení se ručí.
Oony co nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů v ji na
ní ve věechalosíoh s přilode

nými rozpočty.

NARNNNNNANNNNNRNNNA

Aoděliování.
Při primicí mého syna vip. Josefa Cel

lara byla propůjčena kaple v Adalbertinum
k témuž účeli. Za dobrotu a laskavost tisko

vého družstva vzdávám upřímné díky.
Zvláštní povinný dík vzdávám také vld.

p. dr. prof. MRŠŤÍKOVI, vel. p. řediteli
HRUBÝMU, vel. p. SOBOTKOVI a vel. p.
ORLOVI jakoš i jiným důstojným pánům,
taktéš i pánům chovancům semináře, kteří
nás při této významné slavnosti svojí pří
tomnosti pocítili.

Také pan hostinskýKadečka se úplně
zachoval, začež mu vzdávám také upřímné
díky.
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V Hradci Králové, 26. července 1900.

Sosef Cellar,
mlynář v Chrudimi.—=
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Cenniky,rozpočtyatd.
iveškeráodbornárada

zdarma

7krátprvnímicenamivyzna>
Následkem úmrtí majitele

pana Yiléma Feista

prodá 58 Doslinee
ležící těsně na pruské hranici v údolí Grůnborn
Orličném, jenž následkem hojné návštěvy ci
zinců jest známý jako výnosný. Hostinec se prodá
s veškerým živým i mrtvým inventářem za pří
znivých podmínek za slušnou cenu. Prostředníci
se vylučují a koupěchtiví račtež se přímo obrátiti
na děcdičku,slečnu Marii Schlagnerovu,
Griinborm pošta Kunštát (Kronstadt)
okres Rokytalce.



DYáb v te.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury.

Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.

Velikáúsporaa důlŘt pro každého,©
© Žádných šlí a řemenůvíce! (
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, zlepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozluštění otázky jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trbání se knoflíků, dření
košil, nepříjemné teplo, odporné senouvání se šlí s rame
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále přímé, volné a
zdravé držení těla, jakož i vkusné padmntí kalhot a lze

jej vždy lehko ke každým kalhotém upotřebiti, aniš byoflfku neb nějaké další úpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalhotám poobdržení 60 kr., 3 kusy al. 1:60

6 kusů 1] 3— franko majitel c. k. privilegie

F. S. NOVOTNÝ,Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochvalné úsudky.

d v ÝTh

SROVNEJTE 0 odadkakbosed oc dní EAT PRASONOSN)

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškodly, faráře ve Výprachticích)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
i všech kostelních paramentů.
M Cenníky, vzorky, i roucha botová na ukázy

É se na požádání franko zašlou.E udnněoO l

PK"+ia

-MaM
(| JOSEF ŠTĚPAN,
: sávod pozlacovačský v Pardubicich 9

opravuje jakož i nově staví Ď

oltáře, úasstejny, růsho druhu Bochy a veškeré doajoboru toho spadající práce v nejmodernějším pro
vedení a v cenách velmi levných.

P T
Továrna na spracování ovoce, pálenka koňaků

a výrobu likéru

(dříve sávod na sušítkování ovoce)

3. A.6. I. Čomášek,
voe Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,
fak i se stránky sdravotní, všem požadavkům úpl
ně vyhovují a pří různých chorobách, zejména
šaludku a ústrojí zašívacích vůbec, co pravý lék
osvědětli se mohou.

| Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra
ví neužiťečných) vlustní snalecky řísené výroby, ješ
jakostí svou všem cisozemským výrobkům čelili
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám dragse
placeným.

Kn koncí dovoluje ss ještě upozornili na své
speciality, jejíchš výroběsoláštní péči věnuje.
Créme Bellealliince a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefleur a Créme de Maraschim sej
ména pro dámy likery výlečné.“

Žádejte cenníky!

080eoobvodeBus0otravueasbuOuoore

Obecní

kovárnu
pronajme oboc Plačice.

Nabidky buďtež činěny nejdéle do 15.
Srpna t.r. a 0 podmínkách lze se osob

ně informovati u obecního úřadu
v Plačicích.

KXAXCX

jhodné Inserování ž
Vydáváme letos kalendář

nákladem 8000 výtisků.

Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dář. Nabízíme:
celou stranu za 24 K
půlstranyzai3K
čtvrtinu strany za8 K

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministrace Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradoi Králové.

Prodá se
10 svazků úplně zachovalých Ottova na
učného slovníku za 30 zl. (Krámská cena 80 zl.)
Velebným pánům zvláštní výboda (od int) Na

bídky do adm. t. 1. „Ottův Slovník.“

Úplné nevěstám.
Ceny mírné.

Žíněnky.

příležitostné hostiny upravuje a obstaráváteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

Václav Vacek, majitel.

Josef

NOTYVŠLĚNÍ,
truhlářský závod

v Hradci Králové

nábřeží Frant. Josefa,

doporučuje avé zásobené

sklady
nábytku

v každém provedení za ceny mírné,

ležející.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní 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!

XOOOOOOOOOUOOOOOOOGO?

Založeno r 1850. O
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině w ohni zlacené a stříbřené začseračí.
Nastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. S závod můj může se vykázati četnými pochralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Odporučuje se
u spensionát
VWoršilek

v České Skalici
s krásnou zahradou. Ač vyučovací řeč německá
po způsobu school of languages, nemůže býti o
poněmčování ani řeči; vyučuje se též francouzsky,
anglicky, v kursu pokračovacím hudbě, malbě,
ručním pracím, vedení domácnosti, šití prádla atd,

Podmínky sdělí Představená.



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy

P, | RUDOLFPAJKR4 SPOL.

a5
v Hradci Králové.

Filiální aklady: Praha, Spálená ulice č. 25 v Brně, Renuergasse č. 18 ve Wdmi IX. Harmoniegasse 8.:
oP“ Illustrované cenníky franko a zdarma.

OOOO00000000000000

C. k. dvorní W dodavatel

Emanuel Bělský
v Hradci Králové

dovoluje si oznámiti, že za příčinou rozšíření závodu v Hradci
Královépřestěhoval dosavadní

Mj-obchod s hotovými obleky $s
do domu č. 36. na Velkém náměstí.

(Vedle biskup. residence.)

OO0000000000

První Královéhradecká továrna nábytku. © m© Stavební truhlářství

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
W“ Illustrované cenníky, rozpočtya nákresy na požádání franko. fi

eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod G-letou zárukou, též na splátky

albert E.Štourač,
ve Svitavech.

8 Cenníky zdarma. Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisi.
©o

Zahájení od 7. května

až do konce září

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

správa lázní ibned.pa bo
néů

+

om "©Volkývýběrwm| Je= VTT
zlatýcha stříbrnýchskvostů,svatebnich r..

U č ě darů, kapesníchi nástěnnýchhodin všehon druhu doporučuje v nejkrásnějším prove
„a Jkupectvwí denía levnýchcenáchsezárukou
řijme ihned z řádné rodi bodných pod

P mínekapředběžnýmvzdělánímP JÁN K ALIS
Josef Dolansk ýs hodinářa zlatníkvRychnověn.K.

obchod kolonialním zbožím v Praskačce. přísežný znalec o. k. okresního soudu.

Obrázkové cenníky na požádání zašle.

Nejstarší na 23 výstavách prvními cenami vyznamenaná česká
továrna na piana

pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. HAGO LHOTA
v Hradci Králové.

SG“ FILIALKY: Královské Vinohrady, Karlova třída č. 8, ve Vídni Mil.. Salesiane 8
BRB- v Brně, Orelská ulice č, 7. Illnstrované cenníky zdarma a franko. ©

V,Vacek,z === BYTY
v Pamět první moravská výroba věžních hodin oníku

u Uhlumce FŘ, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8 Několik oblapců, kteří míní příštím ákolním rokemnabizi pro zimat a jaral vyda
Zzovánístromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisíce sazenic

měšťanskou školu v Kukeu navštěvovati, přijme
dobytuE'rantišek VVatzke, obchod
nik v Šlotově, s celým zaopatřením (byt, strava

| a prádlo) za mírný poplatek LI zl. iněsíčně, Byt
vzánoběI ené ceny,Výborné Jest asi 5 minut od školy vzdálen.

Majitel a vydavatel Politické Urušetvo tiskove v liradel Králová. — Zodp. redaktor Jan Sinka. — liskem piek.knihtiskarny v Hradu: nralové,

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. .
letou zárukouv dokonaléjakosti čouko

Rozpočty sdarma.



Národní hospodář.
Jak získáme okurkové semeno.

Na semeno určíme nejpěknější, úplně pravidelně ro
stlé plody ranné. Necháme je na trsu, až úplně za
šloutnou, načež uložené v suché místnosti vzdušné s

"světlé dozrávají. Když úplně jsou zralé, dužina měk
ká, vyjmeme jáderník, vhodíme jej i se zrny do mísy
a pak za 4—6 dní vodou na sítě proplachujeme jádra
tak dlouho, až poslední stopy dužiny z nich zmizí.
Nejtěžší a nejlepší zrna padají ke dnu. Ty na výsluní
rychle osušíme, očistíme třením vzájemným a v su
ché místnosti aložíme, Klíčí 5—6 let,

© pastvě a pastvimách. Tak různých
názorů, jaké o pastvě panují mezi hospodáři nesnad
no jinde nalezneme. Jedni velebí pastvu a pastviny,
jiní je odsuzují. Mnozí vyhánějí dobytek na pastvu,
ledva sníh ataje, jiní ani po žních nepustí dobytek
2 chlévů. Kteří správně si počínají? Chybují oba.
Příliš časná pastva na mokrém pastvišti za počasí
nestálého, studeného, dobytku neprospívá právě tak,
jako mu škodí, když celý rok stojí v dusné, nepro
větrané stáji. A pak časná pastva zničí útlé traviny
tak, že pak dobytek se potuluje po holé půdě a pa
stviště je vlastně v létě pouhým rejdištěm. Nevybá
nějme tedy dříve, dokud půda nevyechla a tráva ne
porostla tak, že poskytaje vydatné pastvy. Na živné
pastvině lépe prospívají zvířata domácí než ve chlévě.
Mírný pohyb v čeratvém, čistém vzduchu velmi pod
poraje vývin dýchadel a chodidel, sílí šlachy, svaly i
kosti a zvýšuje pražnost těla. Pastva urychluje trá.
vení, usuadňuje výměnu šťáv, badí chuť. Zvířata na
pastva honěná jeou vědy zdravější, otužilejší, ailnější
a vytrvalejší než ve chlévě celý rok na řetězu uvá
zaná, třebas jinak vzorně chovaná. Zvláště pro mlá
ďata je pastva takměř nenahraditelna. Proto radíme
hospodářům: Zakládejte zase řádné pastviny a kde
možno, pouštějte nejen krávy, ale i ostatní dobytek
na pastvu za příznivé pohody od půl května do konce
října.

Které potraviny jsou nejvýživnější t
K tomu odpovídá lučba, že nejvydatnějšími jsou po
traviny ony, které mají nejvíce bílkoviny a tu uvážiti
třeba, že má kilogram prostředně tučného masa ho
vězího 22 dg čili 21 procent bílkovin, ostatek tuku a
vody, tvaroh obsahuje 269, bílkavin, boby 249, vej
ce 13%, mouka pšeničná 109%,, rýže 7%, mléko 49.,
kapusta skoro 20/, pivo. obyčejné pak dokonce jen
3//, bílkovin, 3:/,9/, líhu, 41/,9, j. lát, dech, 919, vo
dy a něco soli. Z toho viděti na př., že tvaroh, ač
jest mnohem lacinější, jest masa výživuější, pivo
pak že vůbec jest nejdražší potravinou.

Něco pro včelaře. Na hradí včel, zvláště
matek, vídáme 10—20 malých rezavých svířátek, jež
včely nesmírně moří a velmi Často matku usmrcujíce,

"bývají netošenou příčinou osiřelostl včel. Jsou to ci
sopásníci, klíšťata zvaní, kteří vyssávají včely a je
ničí. V úlech a dnem znečištěným cizopasníků bývá
nejvíce. Abychom je vypadili, dbejme největší čistoty
a na dno i do plástů nasypme naftalínu, jehož výparů
klíšťata nesnesou, kdežto včelám neuškodí. Je to táž
látka silně páchnoucí, bělavé barvy, sklovitá, již dá
vají do kožešin a abírek, aby moly vypodili,

Wůlešité maličkosti. Nejedenvčelařna
říká, že včely staví mu dílo velmi nepravidelně, páté
přes deváté, tak že výhody díla pohyblivého mizí. A
tómu všemu snadno mohl předejíti, kdyby ai byl všiml
několika maličkostí nepatrných. Předně měl na každý
rámek nebo trámek přilepiti začátek voštin tvaru je
hlancovitéhopřesnědo prostředka/ ; tedyklínovitý
a ne branolovitý začátek. Pak měl se přesvědčiti, zdaž
úl stojí kolmo na vodorovném podkladu, a včely by
nebyly stavěly všelijak. Tož si všímejme i na včelíně
těch všelijakých „maličkostí“ proto, že zhusta právě
ony jsou podmínkou zdaru.

Glycerin na popraskané race jest
škodlivým, poněvadž odnímá pletiva kožníma vodu u
tmimo to rány dráždí, až silně pálejí, ba až k zaní
cení. Místo glycerinu odporačujeme olivový olej, jimž
ruce po předcházející teplé vodní lázní se natrou.
Abychom ostatně pukání kůže predešli, třeba vždy
důkladně race osušiti a mýti je jen jemným mýdlem
(marseilským).

Mravenčí tresť. Mravenčítrest jest zna
menitým lékem proti bolestem hostcovým a podobným
potížím. Připravíme si ji jednoduše. Naplníme láhev
do polovice žitnou dobrou kořalkou, dáme do otvoru
lábve trychtýř a položíme lábev do mravenčí hromád
ky. Za krátko jest láhev mravenci naplněna. Za ho
dinu vezmeme opatrně láhev z hromádky, dolejeme na
plno kofalkou a zátkou ji zacpeme. Láhev tu nechá
me několik týdnů v okně na slunci. Potom ohsah ece
díme a máme dobrou mravenčí trest. Láhev uscho
váme v místnosti chladné a dobře zazátkujeme. Má
me-li bolesti rheumatické, natřeme bolavou část těla
touto trestí.

BESEDA.
O botách.

Říká se, že není človíčka, by neměl
svého koníčka.

O p. hejtmanovi X. se zdálo, že toto poře
kadlo neplatí. Byl znám svojí přísností a dochvil
ností služební, nikdy si nezadal, myslilo se, že
nemá slabostí.

A přece i on měl svého koníčka, Byly to boty.
Na boty kladl váhu největší. Jednou za tý

den konal velkou »botovou přehlídku«, jež
trvala mnoho hodin a nejen prostí vojáci, nýbrž
1 poddůstojníci se před ní třásli —Běda tomu, u
koho shledal p. hejtman ma botách trhliny. Do
padený musel, jak říkával jen »letět do basy.«
Jinak ho mělo mužstvo a šarže rádi, až na boty,
jen na ty se nesměl ptát. Obyčejně byl nemluvný,
ale jak byla sbotová přehlídka«, míval k muž
stvu dlouhou, »dojímavou« řeč -—skoro vždy tutéž
— kterou jeden ferina, dívající se přes zeď do
kasáren zachytil a na věčné časy zachoval.

»... Keždý voják musí samozřejmě míti v po
řádku zbraň, náboje a šaty na svém těle, z nichž
nejdůležitější jsou vždycky boty, Voják bez bot
není žádný voják, právě tak jako bota bez vojáka
také není voják. Celé umění válečné za našich dob
spočívá v tom, aby se odděleně mašírovalo a
společně na nepřítele hnalo, Aby ale moblo
vojsko nepříteli společně čeliti, musí v pravý
okamžik býti na bojišti pohotově,

Voják, který nemá své boty v pořádku, do
stane bolavé nohy a nemůže dále jíti, nemůže
tedy včas se na bojiště dostaviti a jest vojsku to
lik platen, jakoby tam vůbec nebyl,

»Boty« tedy a zas jen „boty“, toť »héslos
pro pěšáka. — Pěšák musí ne boty mysler, když
vstává, své boty musí míii na paměti, když jde
spát, o botách, je-li pravý voják, musí se mu i zdát.

Proto pravím: kdyby mělo býti po mém,
museli by všichni mužové odvedení k pěchotě,
byť i šaržanti, býti napřed vyučení ševci. Jen ten
kráte mohli by oceniti pravý význam a účel bot.

Když r. 1871 svedeny byly u Dijonu pa
mátné bitvy, když generál v. Werder stál s po
měrné malým vojskem proti přesile vedené Bour
bakim, tenkráte nepochybně rozhodly o vítězství
boty. Německá zeměbrana měla pevné boty, kte
rým neškodil ani sníh ani led, ani kalužiny, a
proto nohy mužstva výborně chránily, — Fran
couzi však měli mizerné boty dodané pro vojsko
od nepoctivých továrníků, kteří dali botám pode
šve z lepenky a tím brzy boty rozmokly

To není žádné tajemství, to vypravuje dě
jepis válek, to ví už téď celý svět, že botys le
penkovými podešvemi nejsou vůbec boty a voják
bez bot není vůbec voják.

A tak bylo mocné a silné vojsko Bourba
kiho poraženo a za branice zahnáno jen pro špa
tné boty.

Boty toť »svatyně« pěšáka, a já vám to
budu tak dlouho opakovati, až vyjde měsíc; ne
boť se musím bohužel obávati, že i mezi vámi
je mnohé ničemné ucho, které zde sice tiše stojí
a poslouchá, mezi tím co si jeho hejtman může
plíce vymluviti a vykřičeti, a při tom Růh ví,nač
myslí anebo vůbec nemyslí. Takoví nejsou
bodni, aby spořádanývůl jimsvou kůži
na boty přenechal. Však já s těmito a jim
podobnými brzy zatočím i kdybych měl šmahem
všecky chlapy poslati na pevnost...© ©

Křičel stále více, až přišel do takové ráže,
ža celé oddělení zahnal zlostně do kasáren a nej
výše rozhněván odešel.

Druhý den nevěděl o ničem.

Zrnka pravdy.
Abychom achradili laskavost, které se nám Často

nedostává, vynalezli jsme zdvořilost, ktorá se prvnější
aspoň podobá.

+ * o

Poznati svůj omyl neznamená mezi lidmi daleko
ještě doznati pravdul

s *
*

Láska nežádá pomety; láska odpouští a žehná
svůj předmě: i tenkrát, když se potkala s opovržením,

* .
*

Zdvořilost jest velmi často jen larvou, kterou
se zastírá neupřímnost.

o o
*

Upřímnésrdce žádá, abys je pouze miloval ; ješitný
přítel však chce, abys mo dával přednost přede všemi,

Literatura.
„Rozhledů po lidumilství“, časopisufilanthro

pického, vydávaného 16. každého měsíce ve prospěch
„Jubilejního ženského asylu císaře a králové Alžběty
v Praze“ redakcí JUC. Fr. Cyr. Vlka (v Praze“, č.
p. 359.—VII.) vyšlo právě čís. 7. ročn. VIII. s násle
dujícím obsahem : TEXT: Během roku. Obrázek z ústav
vního života dítek hlnchoněmých v Litoměřicích. Na
psala Emannela Šalcová, Část prvá. — Alois Oliva.
Uvažuje L. P. (Konec.) — Veřejné pojišťování proti
nezaměstnanosti. Napeal Dr. Jiří Neuhaus-Charlotten

burg. Přeložil E. E. — [rvní májová slavnost Patro
nátu Mládeže. — Zprávy. Rozmanitosti. Písemnictví,
VYOBRAZENÍ: Patronát Mládeže v Praze: Májová
slavnost dítek 6. května 1900, — Svěcení obrazu. —
Chráněnci a zakladatel. — Učňové. Předplatné (na
celý rok 4 kor.) přijímá pí. Lotty Trakalová-Kheilová,
choť řed. akademie br. Straky v Praze, č. p. 128,- III.

Besedy lidu nejlacinější prostonárodní čtrnácti
denník obrázkový vychézí nakladem J. Otty v Praze.

asové illuetrace a zdařilé články se vřele odporučují.
Souborné vydání básnických spisů Jaro

slava Vrchlického dospělo již ku sešitu 197., v němž
pokračujesbírka „Bodláčí s Parnasen“ vdruhém
definitivním vydání. Skvělá řada básnických prací
mistra české poesie obsahuje již 35 svazků, vesměs
nádherných květů poetických. Básnická díla Vrchlic
kého vycházejí nákladem J. Otty v Praze.

„Náš Domov“, oblíbený a nejlacinější český
obrázkový čtrnáctidenník zábavně-poučný pro lid na
nějž lze se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš Do
mov“ v Zábřehu. Předplácí se pololetně jen 2 K 40 h.,
celoročně 4 K 80 hb. i s poštou -- Právě vydán roč
níku IX, sešit 14. a 15, e tímto zajímavým a rozma
nitým obsahem.

Ornamentika, přebled dějin, rozvoje a rázovi
tých forem umění okrasného všech dob. Pěkné to dílo
vychází nákladem J. L. Kobra v Praze.

Sebraných spisů Boženy Němcové vyšel seš.
21. Krásná úprava 0 skvostné ilustrace se vřele od
poračají. Nákladem J. L. Kobra v Praze.

P.lIgnát Wurm ve svém životě. Napsalu
MiloslavaProcházková. Nákladem národní knihtiskárny
Kramáře a Procházky v Olomouci. Kniha tato líčí ži
votopis výtečného kněze a prvního vlastence morav
ského, který o český živel na Moravě získal si veli
kých zásluh. Odporučojeme co nejvřeleji.

Anglické knihovny vyšel sešit 17, obeahující
pokračování románu „Lorna Dovneova“ od R. D.
Blackmore-a. Přeložil P. Horyna. Nakl. J. Otto v Praze.

Ottovy laciné knihovny národní vyšel sešit
8, obsahující „Novelly“ Růženy Jesenské. Cena seš.
10 kr. Nakladatel J. Otto v Praze.

Sebraných spisů Karoliny Světlé vyšlo čís.
50, obsahující pokračování povídky „Nemodleme“. Cena
seš. 15 kr. Nákl. J. Otto v Praze.

Na cizé půdě, román z vojenského ovzduší.
Napsal M Vobejda-Prosečský. Vyšel nákladem p. Fr.
Havránka ve Vel. Meziříčí na Moravě. Odporučujeme.

Čítárna českého lidu č. 30, obsahuje Prokopa
Chocholouška historické romány a povídky. — Nakla
datel Bursík £ Kohout v Praze. Sešit za 10 kr.

„Přítel Domoviny“ roč. XVI. sv. 8. a 9. obsa
hují románJosef Jurčiče: „V rozkvětu života“.
Z jazykaslovinskéhopřevedl Josef Paulík. Překlad
jest plynný a dobrý. „Přítel Domoviny“ vychází ročně
ve 12 svazcích pclotuhé vazby. Za roční předplatné
8 K 20 h obdrží čtenář 1536 stran dobré četby.

Žerty a vtipy.
Poesie a prosa. Turista: „Jaká překrásná

krajina! Zde daří se jistě pěkuý kousek romautiky“,
Roluík: „To sice ne, ale brambory se tu rodí dobré“.

„Pevné“ ceny. „Co stojí tento oblek?“ —
„Nun, nejsem člověk, který říká 60, 50, 40) korun.
Povídám: 30, u to je pevná cena“. — „Nejsem také
člověk, jenž dává 20, 25, 30. Dám 15 korun a víc
nedám ani findn“. — „Tuk je sem dejte. Obchod je
vzavřen“, .

Dovedl si pomoci. Matka(k nialémuJe
níkovi, který nechce jísti předložené polévky): „Ó jak
by byl nějaký chudák rád, kdyby měl třeba jen po
lovici této polévkyl“ — Jeník: „Já také“

Přílišná přísnost. „PaníHobatá,pročpak
jste dnes v noci tak děsně nadávala svému možovi?“
— Paní Hubatá: „Ale považte, mluvil dnes mnoho
ze sna — já posloochám, o čem asi sní — a ono
se mu zdálo, že je v bospodě, ten lump!

Ubožák! Domácípán: „Paní Hubatá, koberce
ať mně již v noci podruhé nevyklepáváte l“ == Paní
Hobatá: „Koberce? Vždyť to byl můj muž !“

Dobrý nápad. Lékař: „Vás může vyléčiti
jen uaprostý klid a pokojl“ — Nemocný (ku své kvar
týrské): „Slyšíte, paní Dotěraá, pokoj musím mít,
úplný pokoj . . . Ať se tedy neopovážíte každý den
přicházet s účteml“

Dva přátelé. Jeník rozbilv bytě svého 800
druha Josífka okno a jest od jeho otce pronásledován,
„Uttkej přes tu kaluži“, volá na prchajícího Josef,
Dtatínekje v papučícha tudo vody za tebou nemůže !“ —

(Zasláno.)

Druhý literární ajezd
dražstvaVlasťspojenýsapraktickothoore
tickým socialním kursem a výstavou kato

lického tisku.

Šestnácte let poctivé a neunavné práce na poli ka
tolického písemnictví vykazují dějiny družstva „Vlasť“,
jež se věnovalo snahám duševního blaha katolického
lidu českého. Již před čtyřmi roky na I. literároim
sjezdě, zmohutněvše ze zrna hořčičného v širovětvý
strom, předložili jsme veřejnosti plody enab svých a
těšili jsme se z úspěchu tohoto sjezdu. Abychom pak
i v památném letošním roce zapadajícího devatenác
tého století znova ukázali, 8 jakou ušlechtilostí a pílí
katolíci českoslovanští i dále pracují na poli oprav



dové osvěty ku vzdělání lida, jak pečlivě snaží se za
chovati mravní bezúhonnost literatury naší, chtějíce
udržeti nezkažené ovoce tisícileté kultury křesťanské
národa českého: ustanovili jsme se po vážné úvaze a
svědomitýchpřípraváchna tom, pořádativednech.27.
a 28. srpna“T900 v Praze,v místnostechav.- Václav
ské záložny, druhý literární sjezd. ,

čelem jeho bude, jednak poohlédnouti se po
vykonané práci na polikatolického písemnictví, jednak

čerpsti p z toho, co dosud vykonáno,k vytrvalosti a k dalším pracím a raditi se o cestách a pro
středcích, aby utěšeně rozkvětala literatura, pěstovaná
v ideách pravdy, dobra a krásna, pokud tyto idey od
rážejí se od prazdroje svého — Boba. Konatitento
sjezd vyžaduje nejen dosavadní činnost našeho draž
stva, ale i sama nutnost doby, ve které tiskové mo

fkůva časopisůvvůbec na trh literární. Neboť,že
fcha písemnictví naší doby nehonosí se vždy pšenicí,

ale z veliké části koukolem, ba i vše sžírající koko
ticí, známo všeobecně. A přecesnahy literatary mají
se k tomu nósti, aby katolický lid náš a intelligence,
povznášející se na vyšší stupeň vzdělanosti, peutrpěli
pohromy ve svých citech náboženských. Čisté poklady
řeči a literatury, odaševněné av. věrou patronů našich,
uchovávati jako palladium našeho národního bytí s
jedinou nadějí šťastnější budoucnosti, jest naší povin
ností.

Proto nutno na sjezdě literárním vyznačit určitý
směr, kterým bráti se dlužno, aby národ náš ve svém
písemnictví nevzdaloval se od pravdy katolické víry,
ale pevně držel se ve svém literárním životě kotvice
víry sv. Václavské.

Úmysl, slova tento literární sjezd, přednesli jsme
Jeho Excellenci, nejdůstojnějšíma našemu Arcipastýři,
i dostalo se nám od něho pro celý sjezd vrchnopastýř
ského požehnání.

sjezdem literárním spojen bude ve dnech 29.
a 30. srpna 1900 prakticko theoretický sociální kurs,
jehož účelem jest, vyznačiti požehnané ovoce jež nese
símě křesťanského socialismu při řešení otázky sociální
ve veškerém útvaru +polečnosti lidské, a jak možno
prakticky v život uváděti blahoplodré zásady nejčist
šího učení církve katolické..

I zveme tedy co nejuctivěji k tomuto sjezdu a
kureu katolickou šlechta českou, církevní bodnostáře

duchovní řády, duchovenstvo vůbec, alamny a kleriky,katolické korporace, spolky, dražiny a členstvo jejich,
redakce katolických časopisů a vůbec každého upřím
ného a věrného katolíka. Připomínáme, že i katolické
dámy mají k ajezda volný přístap

Sjezd jest veřejnou spolkovou schůzi drožetva
„Vlsat“, proto mají všickni členové družetva k něma
volný vstup; ostatní hosté musí však býti opatření
legitimacemi, které dne 24. a 25. srpna v kanceláři
naší administrace (Praha, čís. 670—II., roh Žitné a
Tůnní ulice, I. posch.) mezi sjezdem a kursem v zá
ložně sv. Václavské vydáváme.

Výbor drašstva „Vlasť“.

(Zasláno.)

Ke konci století na počest Spasitele
pořádáme

ve staroslavné Chrudimě
V meděli dne 9. záři 1900

sjezd všech katolických spolků
diecése kralovéhradecké.

Pořad:
Dopoledne: O 9. hod. uvítání spolků a de

potací ve spolkové místnosti jednoty katol. tovaryšů,kudž průvodem s prapory a odznaky do arciděkan
ského chrámu Páně sv. Salvatora.

„ „V.10hodin slavnostní kázaní Jeho Biskopské

Bilosti Nejdůstojnějšího Vrchního Pastýře Edvardaana.
V 11 hodin slavná mše svatá.

Odpoledne: Po společném obědě ve spolkové
místnosti o půl 2, hod. valná schůze ústředního adru
žení bradeckého s obvyklým pořadem. *

O půl 3. hod. zpívané litanie ku Pána Ježíši
s požehnáním.

Ve 3 hodiny průvod do městského parku, kdež
koncert,

Ve 4 hodiny řeč vdp. Dra Rudolfa Horakého
„O budoucnosti křesťansko-eocialní strany v národě
českém“.

Za nepříznivého počasí bude řeč v dvoraně
musea.

Pozn. 1. Přihlášky ku společnému obědu a n00
lehu buďtež zasýlány přímo jednoté katolických tova
ryšů v Chradimi.

Pozn. 2. Každá jednota nechť se ohlásí sama
u c. k. obres. hejtmanství v Chrudimi, když se hodlá
súčastniti korporativně e odunaky a praporem.

Ústřední sdružení katolických spolků diocése
kralovéhradecké.

Dr.Vince. Ruth, Dr.Fr. Reyl,
předeeda. jednatel.

Listárna redakoe.
Deo Libčan. Došlo jiš po závěrce redakční

části. Uveřejníme v čísle příštím.
©— Ostatní příště. Díky.

L. F. Golf článek jest směs různých frásí,které json bezúčelné. Pište krátcea věcně.
„Demokrat“. Jak vypadá redakčníkoš? —

Není sice veliký — ale pro Vaši „duchaplnon“ tvor
by v něm místa dost!

u De Prahy a Kyšperka. Budev příštímčlalo.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 21. Července1900.1hl.

přenice k 12-00—18-30, šito k 10-30—10-60, ječmene
k 9*00—940, oves k 6-30—7-20, proso k 00:00—00'00,
vikve k 12-60—14-00, hrachu k 1520—17-60, jáhly k
18:40—0:00, krup 16:00—36'00, bramborů k 8:40—400,
jetelového semínka červeného k 44:00—5%'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00"00,máku k 33:00
olejky k 15-20—16-40, Iněného semene k 00:00—00*00,
100 kg. žitných otrob k 12-00, pšenič. otrub k 1100.
U kg. másla k 3-20—2-46, 1 kg. sádle vepřového k

1*40—1'60, tvarohu k 0-28—032, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek k 7:00 ——, jedna.kopa cibale k 0000
00:00, jedna kopa drobné zeleniny k 0'00—0:00

V Králové Dvoře p. L. dne 31. Července 1900
pšenice 00:00 0000, žito 11-00, 11-40, 11*00,ječmen 00'00
oves, 6-40 6:80, hrách 00.00 90-00, čočka 00:00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00-—, 00-— kroupy 00:— 00—
brambory 6-80 6-00, vejce (kopa) 3-00 000, máslo 193,
2-08, tvarob 28 h, maso hověsí k 1-28, maso telecí
k 1-30, maso vepřové k 1-36, maso skopové k 1:13, 66
no k 6.60, sláma k 8-40, k oves 16:60.

- Vyhláška.
Farní obec v Bojanově zamýšlí postaviti

nový hlavní oltář ze dřeva ve slohu románsko
barokovém. Kdož by práci tu chtěl podnik
nouti, ať podá do dne 15. srpna 1900 plán

zvlášť na zlacení.

Upozorňuje se, že na plány a jiné vý
lohy s tím spojené nic se nehradí.

Plány buďtež zaslány komité pro opravu
chrámu Páně v Bojanově, kdež lze nahléd
nouti i v další podmínky toho podniku.

V Bojanově, dne 16. července 1900.

Frant. Jelínek, Václav Šinkora,
starostu. farář.

©D0000000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje netivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice

* lavice, mřížky a Ld. ?
© slohu čistě gothickém a renaisančním.

Velké množství podobných prací sholovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
snalost v obora tomlo.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a al. úřadům proti Sdennímu vrácení,

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

200000000000000000

Doporučení.
Přispěnímáosadníků farní úřad v Boja

nově obnovil v tomto roce 3 oltáře, kaza
telnu, křížovou cestu a jiné obrazy a sochy.
Práci tu svěřil p. Josefu Štěpánovi, pozlaco
vači z Pardubic, který vše také ku největší
spokojenosti všech a za cenu mírnou vykonal.
Farní úřad koná tedy milou povinnost, když
dotyčnému pánu veřejné díky vzdává a jej
všem farním úřadům ku podobným prácem
doporoučí.

Farní úřad v Bojanově
dne 16. července 1900.

Leopold Hořmanovský, Václav Šinkora,
patr. komisař. farář.

deset Profous,
kaplan.
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l, CZ1"7*(ánaá mánla:Kotva. .

LINIMENT. CAPSICICOMP.
2 Riohtrovy lekárny v Praze,

) uznává so za výborné, bolesti utišuJicínatirání;jestnaakladěvevšech>lékárnáchza40kr., 70kr.a1 al
) Věeobeoně cblíbený tento

domácí prostředek,
,

ada vždy jen v původních láhvích s
Šnaší ochrannou známkou „kotvou“
[z Rlohtrovy lékárny. Buď opatrný a
W[p přijmi jen láhve s touto ochrannou

; známkou za původní přípravků. ©

Á eRlcktrova lékárna „U zlatého Ira“ v Praze,
m l

Oltář
poučnái modlilebníkniha

i zpěvník.

pro diecési královéhradeckou
P“ zasíláse "fi

v růsných vazbách i nevázaný sa známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna,
m

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který just nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1889., rozšířil jsem za epolapůsobení mýchsynů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech o
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na

stavbu varhanpneumatických a elektromagnetických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
sárakou, že mohu tyto sl. 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 rejstříků, Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rospočty varhan i cenníky
barmonií na požádání sdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

P. T.obecenstvu.
Dovoluji si uctivě upozorniti na svoji výrobu
patentních zahradních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlovek, doporučenýchpro sbory
hasičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvku,vodu zo sklepa, petro
lej, líh a různé tekntiny. © na mytí
lahví a pivních trabeb vřelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje se bes
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev
niti ku každému výčepnímu kobootku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tiakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
hoatky, ocpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a tůzné pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzduchu s místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
skladěJihové lampy žárovky, které předčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně spraco
vané se zárukou. Berlovky zasílám na skoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na pošádání sdarma.

Josef Lux v Ohooni,
klempířství a výroba stříkaček.

Oltáře,sochy aj.
vé vkusném a lovném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založen 85ux1g'grngo
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepšíodporučení!| Plánya rospočtyseneětují.
Erovedene ke 800 oltářů.
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Nález.
Jménem Jeho Veličenstva Císařel

C. k. krajský soud co soud tiskový v Hradci
Králové nalezl na žalobu c. k. státníhosastupitelství
v Hradci Králové dne 27. července 1900 pod číslem
61/00-2 podanou, takto právem:

Obsah článků uveřejněných v čís. 40, period.
tiskopisu „Obnova“ ze dne 27/7. 1900 v Hradci Krá
lové vydávaného a tištěného zahrnoje a sice

1.) článku „Pozorování duševního stava Hilene
ra“ skutkovou povabu přečinu dle $ 302 z. tr. a

2.) článku „Žijeme v katolickém Rakousku ?“
v statě počínající „Stát v kterém jediný“ až „oslabe.

p přoueko“ skutkovou povahu čločinu dle $ 65. a). tr.

Podle $ 493 tr. ?. zavádí se, poněvadž šaloba

proti určité osoběpodána nebyla, v zájmu veřejnémMzení objektivní, dle$ 489 tr. F. potvrzuje se zaba
vení čísla 30. periodického tiskopien „Obnova“ ze
dne 27./7. 1900 c. k. státním zastupitelstvím v Hsadci
Králové vykonané, dle $ 493 tr. ř. zapovídá se dálší
rozšiřování téhož a dle $ 37. zák. o tisku ze dne 17.
prosince 1862 čís. 6 ř. z. pro rok 1863 nařizuje se
zničení zabavených tiskopisů,

Důvody:
V článku „Pozorování duševního stavu Hilene

ra“ hledí se popuditi k nenávisti proti židům vůbec,
k čemuž slova „židovského“ zřejmě ukazují a obsa
huje tudíž článek ten skutkovou povahu přečinu proti
veřejnému pokoji a řádu dle $ 802 tr. z.

V statě počínající „Stát v kterém jediný“ až
„oslabené Rakousko“ článku s nadpisem „Žijeme v
katolickém Rakousku“ hledí ae popuditi k nenávisti
proti správě státní, v čemž spočívá skutková povaha
sločina dle 8 866.a)z tr.

Bylo tadíž návrbu c. k státního zastupitelství
na schválení zabavení dle $ 489. tr. ř. vyhověno.

Další výroky zakládají se v 8493 tr.ř. a$a7,
20. zák. o tisku.

Příslušnost soudu tohoto zakládá ae na usta
novení S$ 484., 486, tr. ř.

V Hradci Králové, dne 28. července 1900.

IKvěch.

Každý vše dle svého zraku vidí
-v světle aneb v mraku.

Je tomu již dávno, co jsem se domýšlel,
že jsem něčím opravdu velikým a slavným.
Bylo mi tenkráte osmnáct let a tři měsíce bez
dvoa dnů. Byl to den, v který mi bylo dáno
černé na bílém, že jsem „zralý“. Byl to den,
v který jsem udělal maturita. A jak bych si
byl taky nevyváděl? Na misto, aby byli páni
profesoři spletli mne, spletl jsem je já tak,
že sám školní rada — dobrý a zbožný pán —
nařídil, še se mi masí zvýšit známka — z poč
tářství. A to mělo pro můj celý život neblahé
následky.

Věděl jsem dobře, že počtářstrí — ma
thematika — není mým zamilovaným „koní
čkem“, a že z ní mnoho neumím. Když ale
páni řekli, že umím, ano že umím víc, než sám
p. professor Baudyš myslel, masel jsem přinést
tu „oběťrozamu“ a věřit, že jsem v mathe
matice chlapík. A proto jsem se 8 ní nikdy
více nezabýval; a to ani na nebi, abych zkou
mal běh hvězd, ani na zemi, abych zkoumal
korsy (běžící ceny) losů a podobných papírů.
A přivedl jsem to tak daleko, že mi jeden pán
řekl, že mathematika není „můj obor*“.

. Jakáž pomoc! To zavinila ta maturita,
Al, já na ni přece rád vzpomínám a rád vy
pravoji, že jsme měli při ní za úlohu z češti
ny popsati nevím již jak mncho papíru 0 slo
vech: Každý vše dle svého zraku vidí v světle
aneb v imrako.

Z češtiny — už ani nevím — zdali mi
známkn zvýšili, ale „popisování mnoho papí
ra“ zůstalo „mým oborem“ až po dnes.

„ Dnes však bych tu úlobu zcela jinak roz
než tenkráte. Dnes již šediny od více

et. vily se na hlavě mé, osmnáct let je
mí aš třikráte „pryč“. A pak? Tenkráte jsem
měl sám v mnohém ohledu zrak zkalený, a te

C

V Hradci Králové, dne 3. srpna 1900.

prv delší učení a život mi zrak vyčistil a zby
střil; totiž ten zrak duševní.

Jeden misionář přišel mezi černochy, je
jichž náčelník byl jako nějaký evropský pro

fessor krátkozraký. Missionářnasadil mu brej
le a hle! Viděl na dálku, rozeznával lidi a ji
né vzdálené věci, a myslel, že missionář je —
bůh! Tím ovšem nebyl, ale povídal, že J. V.
král má taky zrak duše velice slabý, a pro
ten že má taky sklo, které osvěcuje, a že je
to — katolické náboženství.

Ach! Jak mnoho je lidí dnes, kteří ka
tolické náboženství vidí jen v mraku dle své
ho zkaleného zraku. Jejich rorum plný bludů,
předsudků, jejich srdce plné pýchy a marni
vosti, jejich vůle vášněmi zpoutaná — zkrátka
jejich duše — jako oko zkalené a krátkozraké
vídí katolické náboženství jen v mraku —
Ale kdyby chtěli upřímně katolické nábožen
ství stadovati, své pýchy, své zlé vůle se od
řící, vyčistil by se jejich zrak — u nepřemo
žitelná pravda, překvapující důslednost, a což
nejvíce platí, síla katolicismu duši vzhůra
nesoucí a ji ošlechtnjící — by se jim objevila
v nebeském světle. Ale je k tomu zapotřebí
někoho, který to „sklo“ očím duše nasazuje,
a není to jen „bůh“ — ale „Bůh“. Ja k tomu
zapotřebí pokorného vzývání „Dárce světel“.

Pokud však člověk sám sobě se klaní a
sobě samému je „bohem“, tu to nejde, neboť
to právě je ten nejhustší a nejdésnější mrak,
který zastírá duši, takže ubohá tento svůj mrak
nevidí a myslí, že katolicismus je v mraku.

Obzvláště pak děsný mrak leží na duších,
dívají-li se na „klerikalismus“. Tu jim to
není nic jiného, než tyrannie, ucbvacování
moci, vládychtivost, a vykládejte jim jak
chcete, to že my taky zavrbujeme, ale to že
není náš klerikalismus, nic platno, Je to jako
druhdy o jarmarcích, když se ty strašné „mo
rytáty“ (vraždy) na obraze hůlkou ukazovaly
a opěvovaly, a kde při posledním verši tatik
zpěvák připomněl synkovi: Francku tady je

žádného nemordujte. Takto bylo zase nedávno
p. př. ve Svojanově, kde to pan profesor Ma
sařík zase pořádně „od repetice“ bral, že prý
je klerikalismus nadvláda atd. atd. Nevím,
zdali koho tam přiměl, aby si tuhle starou
písničku koupil, ale jak si tam tu schůzi ohlá
sil, hned jsem řekl: To to jistě zas půjde od
repetice: E — klerikalismns je tyran.

Jakáž pomoc! Když není skřipec jen nu
nose, ale mrak marnivosti a vášně zastírá
rozum. Klerikalismem je nám totiž proniknutí
celého života jednotlivcova i národů Kristem,
jeho pravdou, jeho zákonem, a jest nám tedy
ušlechtěním národů v každém ohledu.
A že tohle katolicismus provedl —nehledíme-li
k jednotlivým výstřelkům vášní lidských, —
toho právě důkazem je Europa, která právě
proto vzdělaností nad ostatní díly světa vy
nikla, že základem této její vzdělanosti byl
katolicismu8. — Pan profassor se tam ta
ky omýval, že si váží každého náboženství jen
když vede k zbožnosti, ba že on tak muaohého
vytrhl z bezbožectví. — Ale i tu leží hustý
mrak na duši pana professora. A proč? Inn
proto, že jako není jedno rostlina jako rostli
na k. p. bodlák a pšenice, tak taky není jedno
zbožnost a zbožnost. Zbožnost je u nás pra
vé ctění pravého Boha.

A tu to béřeme od repetice zase my a
připomínáme, že žádný duchovní zrak lidský,
1 když to je professor z vysokých škol, bez
mraku nebyl a nebnde s to Boha viděti a to
jest pravého Boha pravdivě a dokonale po
znati. Muselo přijít zbystření zraku lidského
zjevením, jež poskytnuto nám Kristem, a
ješ se"ochranou nadpřirozenou chová v církvi
katolické. Jen pomocí katolicismu lze viděti
Boha v světle, a jen pomocí jeho jest možno
jej pravdivě ctíti. A tak jen jedna „zbožnost“
je ta pravá. A proto míchati jako v jednom
hrnci ty všelijaké „zbožnosti“ — třebas i tu
reckou — je známkou, že p. prof. Masařík
právě zbožnost vidí v děsném mraka. Vždyť
n. př. patří k zbožnosti divokých pohanů za

Imserty se počítají levně. ,
Obnovavychdsí v pdlek v poledne. | VL. Ročník.
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kopati člověka do země až po hlavu, a nechat
mu ji na slunci pražiti a při jeho mukách
skákati a hrůzný jeho nářek za líbeznou píseň
bohů míti.

Tak a už dost o zbožnosti. Teď se dám
do politiky. [ v politice se ukazuje, že každý
vše dle svébo zraku vidí v světle aneb v mra
ku. Co se týká Rakouska, tu se mi zdá, že již
ani žádné brejle by nepomohly, aby se jistým
pánům ukázaly věci v pravém světle. Nevím,
mají-li oči jejich již černý nebo jen šedý zá
kal. Černý je nevyléčitelný, šedý se může no
žíčkem a „operací“ sejmouti. Je k tomu však
zapotřebí dvou, jednoho, kdo se operovati dá,
a druhého, kdo ta operaci provásti má. —
Novinářské klepy povídají, že sám p. ministr
Kórber má zkalený zrak, že prý mn totiž oko
jeho ukazuje Rakousko jako jeden německý
stát, a jen tak jako když chmurami prokmitá
trochu světla, blýskají se mu před očima taky
Češi a Slované. Že by se chtěl dáti „operova
ti“, aby tento německý zákal z oka wu byl
sňat, ještě jsem neslyšel. Ale jisto jest, buďto
že se musí dáti operovati, anebo že musí při
jíti na jeho místo jiný, který nevidí Rakousko
v mraku němčiny, ale ve světle práva, které
ukazuje Rakouskojako spolek států, kte
ré se dobrovolně spolčily, ne aby
v němčinu splynuly a zahynuly, ale
aby se právě tím spolčením zacho
valy.

A není to tak těžké. Jest s tím srozumě
na i část Němců čistší zrak majících. Ty pak,
co mají ten černý nevyléčitelný zákal na očích,
ty jednoduše statečným nějakým činem odká
zati do jejich věčné tmy. Jiná pomoc není prá
vě proto, že u nich ani operace — k. p. něja
ké smlouvání atd. atd. — možuá není.

Dopis z Prahy.
V Prase, 25. července.

(Kdo je sodpovědným sa působení p. Išky. —
K neblahým poměrům samosprávy v Praze.) Ne
jenom v Praze ale jak jsme se přesvědčili ta
ké na celém českém venkově, panuje vo všech
inteligentních a inteligentnějších kruzích po
divení nad tím, co „Národní Listy“ ve svých
sloupcích dovolují prováděti panu Iškovi, t. č.
faráři starokatolické církve a „JUDru.“

Není snad žádné záležitosti v našem ná
rodním, politickém a hospodářském životě, jíž
by za dnešní doby bylo v „Národních Listech“
přáno tolik důsledné pozornosti, jako v nich
požívá dobrodražné počínání si páně Iškovo.
Aui nám nenapadá, uějak proti tomu
polemisovati. Avšakzajímati bude, jak se
v Praze „na patronát“ páně Iškova působení
pohlíží.

Předně všeobecně baví, že časopis libe
rální, svobodomyslný převzal najednou pro
tektorát „nad kněžourstvím“ páně Iškovým.
Jak se to do programu „Národních Listů“ do
stalo, když pro věci, jež zajímají celé miliony
katolických Čechů, nemají té nejmenší pozor
sti, nemůže nikdo pochopiti, když uvážíme, že
Iška a Wolf volají docela stejně „pryč od Ří
ma“, tedy přece slavná redakční rada „Ná
rodních Listů“ alespoň to snad ví, že nábožen
ské náhledy páně Iškovy nezajímají v Čechách
avi katolíky, ani protestanty, ani židy a proto
rozhlašování jejich je vlastně podporování
soukromých zájmů jednotlivce, jehož jednání
ve všeobecnosti neposuzuje se tak, aby vážným
být chtějící časopis mohl vážně o něm psáti.
Proto patronisování páně Iškových nábožen
ských náhledů a novot posuzuje ge nanejvýš
nepříznivě pro pány patrony.

e pak „Národní Listy“ cítily toho po
třebu, aby připustily hájení plné oprávněnosti
páně Iškova švýcarského doktorátu právě u
nás, to pochopitelně způsobilo dokonce vše
obecnou veselost. Ovšem veselost trpkou, ne
boť od takového politického časopisu, jako
jsou „Národní Listy“, v nejpřednější řadě se
očekávalo, že veřejné působení a vystupování



páně Iškovo odkáže po zásluze co nejrozhod
nějí ve příslušné jim meze.

Když však stalo se jinak a když měli
pánové, jenž pana [ška v „Národních Listech“
patronisují, za svou vlasteneckou povinnost,
vážnost svého časopisu sami nectíti a nešetřiti,
nechtsí! Zajisté že časemtoho budou želeti,
neboť nepříjemnosti z celé té věci vzniknou
jenom jim. A nepříjemnosti ty se dostaví jistě.
Kdyby „Národní Listy“ spravoval does dr. Ju
lius Grégr, jistotně by nebylo nikdy k tomu
došlo, aby pan„JUDr.“ Jška směl ve sloupcích
jejich dělati propaganda svým osobním zájmům.
Dr. Jalius Grégr byl oproti podobným osob
ním záležitostem nanejvýš opatrným a citlivým,
tak že ani drohdy šéf mladočeské strany a
člen redakce „Národních Listů“ zvěčnělý dr.
Karel Sladkovský, když z politických důvodů
a čistého svého osobního přesvědčení přestou
pil ku pravoslaví, nikdy se o to nepokusil,
aby v otázce pravoslaví mohl se v „Národních
Listech“ rozšiřovati tak, jako se v nich roz
šiřova) nyní ee svým krámem pan Iška.

Mobli bychom v této věci říci více, mohli
bychom napsati mnoho břitkých slov, ale ne
jde nám o žádnou polemiku nebo dokonce
snad o nějaké výčitky. Sdělujeme jenom stroč
ně a prostě mínění, jež páně Iškovo vystapo
vání ve veřejnosti provází. Pan Iška nemůže

ři tom ztratiti ničeho a když ztrácí „Národ.
iety“, to jest jejich věcí,

Klidně a věcně na celou tu dobrodružnou
bříčku pohlížejícím hlava boleti nebude. Proto
také z toho stanoviska sluší na pana Iško a
jeho protektory pohlížeti. Ostatně v Praze ko
luje tvrzení, že podporování pana Išky jest

ouze nedopatřením blahovolného jednotlivce,
kterýž ani náboženskými, ani universitními
otázkami nikdy se neobíral. Kdyby ee bylo
věcně o působení p.Išky v čas ze příslušné
strany v Praze promlnvilo, zajisté by zajímavý
ten pán byl dávno tam, kam patří. Hodně
stranou.

* „
*

Avšak naše dnešní veřejnost jest nanej
výš nešťastnou! Na místě, aby vybledávala a
také šťastně shledávala a nalézala záležitosti,
jež nás všechny v jedno mocné, silné, nepře
možitelné těleso spojují, pátrá její tisk po ma
lichernostech a osobách, jejichž podstata a pů=
sobení jednotitosti celku odporují. A tak sto
jíme před tím neblahým a nežádoucím faktem,
že se obyčejně a stále přeme o věci naprosto
pro naši národní, politickou a hospodářskou
budoucnost bezcenné a že do popředí veřej
ného života dostávají se osoby, jež vynikají
jedině tím, že leda snižojí a podceňují osoby
a práce cizí.

Kam to naši veřejnost dovedlo, to dnes
se všeobecně cítí. Největším a nejpádnějším
podkladem, že na místě práce positivní ovládlo
náš veřejný život heslo negace, jest dnešní
složení obecní repregentace naší matičky Prahy.

Veřejnosti se namlonvá, že sestává za
Staročechů a Mladočechů. Ale to jest jenom
pohodlná vytáčka, aby se nemusila říci prav
da. Pražská obec jest ohromnou obětí dnešní

FEUILLETON..
Z denní kroniky.

A, M.V.P.

Když tak pročítám sloupce denních listů a
čtu možné i nemožné zprávy ze světa, tu mimo
děk si všímám rubriky: »+Zkroniky neštěstí, bídy
a utrpení“. Jsou to zprávy vrhající obyčejněčerný
stín na zbědované naše poměry — a čtenářstvo,
jsouc již zvyklé podobné příhody číst, snad ani
nepřemýšli na to, Co v té jednoduché, suché zprá
vičce jest obsaženo, že mezi několika řádky lze
spatřiti Často veliký, truchlivý román, zuřivý boj
existenční, mravní zchátralost, vášeň a sobectví —
— — Podám něco na ukázku:

»Národní Politika« přinesla zprávu:
»Třináctiletá sebevražedkyně, V úterý kou

pulo se několik mladých děvčat z pobraničné pru
ské obce české Kravař, v pruském Slezsku, v Opa=
vici. Když vylezly z vody a jaly se oblékati, tu
13letá školačka Ferencová vyzvala své družky,
aby neodcházely, že ona ještě jednou vleze do
vody. Učinila tak ihned a šla stále do blubší vody
a při tom zpívala si pohřební píseň, kterou znala
z paměti. Nedbala výstrahy děvčat na břehu sto
jících, aby dále se nepouštěle, brala se stále do
hlubiny větší, zpívajíc dotud, až voda sáhala jí
přes ústa. Počala tonouti a když objevila se ně
kolikrát ještě nad vodou, volala pořád jmena
svých sourozenců a rodičů. Zmizela však záhy
úplně pod vodou. Mrtvola její byla druhého dne
nalezena.“

Jednoduchá to zprávička, která den co den
v podobných barvách v denních listech se vysky
tuje. Snad mnohý, který to čte, si ani nevzpomene,
co mohlo býti příčinou, že 13leté děvče se zpě
vem končí sebevraždou, jaké to muselo býti asi
vychování a kdo naučil dítě takové odvaze, — —

lehkovážnosti, s jakou ve veřejném životě po
stupujeme.

de nám jenom o prospěch veřejnosti a
proto rovně tyrdíme, že v Praze na místě aby
se do správy obce vybírali a vybledávali ty
nejlepší a nejspůsobilejší osobnosti, ponechává
8e radnice nahodilémo přílivu a odlivu osob
ností ponejvíce bez zásad a přesvědčení, jež
Prahu samosprávně říditi ve své většině
nejsou dostatečnými.

A toho velikou vinu předevšímnese váš
ně a katolicky smýšlející část obyvatelstva
pražského, která ge nehleděla dnešaím porě
rům na radnici opříti, nýbrž mlčky k nim
přihlíží a leda tu a tam dětinsky žaloje.

Kdyby katolická strana v Praze nic jiné
ho nečinila, než věcně a vážně bez osobní
příchuti všechny veřejné záležitosti posuzovala
nebo odsuzovala,to jest dle zkušenosti
a zásluhy kritisovala, za rokbychomse
ještě dopracovali pořádku, jehož brzké zave
dení jeví se býti nalebavou nutností.

Na ten čas nějaký boj o vedení národa
byl by zbytečností a neopatrností. Avšak věc
nou, moudrou a důslednou výchovou a podpo
rou příslušných činitelů dojde se pevněa jistě
k tomu, že jednoho dne probudí se také i
Praha v tom vědomí a smýšlení, jež dnes
ovládá většinu krajin a měst diecése králové

hradecké, kde blahoplodné a činorodé působení lásky plného vrchního jejího pastýře svo
lává na celé kraje požehnání klidné jednomysl
nosti a utěšené křesťanské lásky a rozšafnosti.

Proto také v Praze toužíme po sešikování
se všech vážných a inteligentních osob v řa
dy, jež by třebas různým tempem po
etupovaly, ale k jednomu cíli směřovaly,
jež by vedeny byly jenom tím, 00 nás vespo
lek spojuje a jež by se varovaly toho, co nás
rozdvojuje, aby pak staly se nemožnými o80
by, jež jsou dnes našemu pokroku jen na ško
du, nedíme-li pohromou. Snad se k tomu brzy
dopracujeme!

Správě obce matičky Prahy a její před
městí budeme věnovati nejdbalejší pozornost
z důvodů, jež vykládati netřeba,

Drobná obrana.
K „práci“ helvetskéhe učitele. Podelší jiš dobu straší v „Radikálních“ a „Nár.listech“

jakýsi „velebníček“ svými dopisy s krahů dachoven
ských. V katolických kruzích převládalo všeobecné
mínění, že oním „velebníčkem“ není šádný katolick
kněz, ale spíšeněkterý člen redakce zmíněných listů.
Ke cti oněch redakcí nutno nyní vyznati, že nehrál
roli onoho „velebníčka“ žádný člen jejich, nýbrš —
světedivsel — helvetský učitel, radikál,Časísta,
masarykovec a tajný spoluredaktor jednoho helvet
ského časopisu zároveň. Pisateli těchto řádků podařilo
se milého pána polapiti in flagranti. V červenci letoš
ního roku vstoupil mimo očekávání do třídy jistého
helvetského učitele, jenž byl v plné práci. V rozči

lení boj p. spoluredaktor rychle zavřel třídní knihua po malé minutcs se poronučel.Pisatel sasnamenával
známky do třídní knihy a přišel při tom na zname
nitý objev. Pan učitel psal z „krahů dachoven
ských“ nějakou správu, již polovypracovanou v roz———————]ó
Dříve bylo slyšeti málo o sebevraždách a když se
takového něco stalo, bylo to něco hrozného,
co naplňovalo hrůzou a zděšením. — A teď? Tři
náctileté děvče jde klidně, se zpěvem na rtech
smrti vstříc, neleká se, co se stane s jeho duší,
jaká bude věčnost, — není mu líto rodičů, kte
rým zasadí hlubokou ránu do srdce — nepomýšlí
na své pokrevence, považuje smrt za nějakou dět
skou hračku... Snad někdo řekne, že jest to ne
vyspělý rozum! Nikoliv! To jest nedostatek ná
boženství, lásky k Bohu, nedostatek opravdu kře
stanské výchovy a osudná mrovní nákaza, Kdyby
tomu dítěti již záhy bylo slovo Roží v srdce vště
pováno, tu by poznalo, kdo jest Bůb, co jest do
bré o zlé, co jest věčnost, proč jest Človék k obrazu
Božímu stvořen a jaký jest účel jeho pozemské
pouti. Ti páni, kteří ve státech třeba vysoké sta

chové ve škole, vštěpují nenávist proti svaté cír
kvi,.ti páni, kteří pod krásnými hesly rozsévají
blud a nenávist k Bobu snad zůstávají při čtení
takové jednoduché lokálky úplně chladnými a ne
vzpomenou, že mají tu ztracenou duši © veliký
bol ubohých rodičů na svědomí...

»

Opět nová lokálka: „V Jičíné zastřelil i5letý
učeň i2letou dívku z nepochopitelných příčin.
Když byl odveden četníky, tvářil se hrdě ani nej
menší známka lítosti na něm nebyla znáti.«

Co máme o tom souditi? Hoch, sotva škole

k svému činu. Denní listy nezaznamenávají pří
činu — ale myslím, že kdyby se pátralo, v jaké
společnosti se chlapec pohyboval, jaké knihy
čítával, zdali do kostela chodil, tu by snad pří
šly smutné okolnosti na jevo. Jest bohužel mnoho
takových mistrů, kteří sami v Boha nevěří, své

dý, nezkušený hoch padá hloub a hloub, nábo=

žuje zkažená společnost, kde se čtou noviny a

čilení zavřel do třídní kniby. Za tři dny táš nřráva
do slovabyla otištěna v „Nár listech“ pod tit :„Z krahů dachovenských“.Z „Národních“ opeal ji do
„Hlasů ze Slona“ jich redaktor Šádek a přípojůje k
ní několik „šťavnatých“ posnámek dle avé obvyklé
methody. — Tak es tedy podvádí veřejnost — jes
aby katolické kněšatvo tyto tupeno. — —

Hlasy ze Slema pomíjejíce jizev a po
třeb církve vlastní, starají se otcovsky o sáj
my církve katolické; nic neujde jejich bdělé
péči. V čís. 14. sonhlaní s Radik. Listy, Se ho
řenem všech poklesků knéšských jest ten mešťastný
coelíbát.Tak vsáoný a duchaplný objev se ovšem
může zroditi jen v „evangelicky“ smýšlející
blavé. Ubozí svatí apoštolé! Tohle zapomněli
v Písmu pozoamenati. A jak se mobli odvážití
„Deřest“, jakoa jest panictví a panenství ještě
hájiti? A ten Hus byl přece jen velkým šosá
kem, když viděl příčinu zlořádů kněžských ve
všem možoém jiném než v coelibátu. A dle
něho setrvali v ooelibátu i tací husité, jakými
byli Příbram, Rokycana, Prokop z Plzně, Kři
šťau atd. Že by proto byli upadli do kala
mravní bídy, to jim snad ani pan farář Šádek
nevyčte. Byla to jistě zpátečnická kratost kon
sistoře kališné, že stihala tresty kněze po še
nitbě toužící, že ano?

Luther ovšem byl již pokročilejší; ale to
snad neřeknete, še byl proto i se svým kněž
stvem mravnější než Hus se stonpepci svými.

Nebývalá zvrhlost mravů u kněžstva če
ského aspoň tenkrát dostupovala kulminačního
bodu, když na sobě přinášelo ženaté kněžstvo
lutherské příklad z Němec. Bude lépe, milý
pane, opravíte-li v lecčems ženaté dochoven
stvo vlastní strany. V epištole k Tim. dává na
jevo se. Pavel nepokrytě, že by nerád viděl,
aby byl duchovním otec dětí nezvedených. A
vy neznáte žádného svého spolubratra kazatele,
jehož děti jsou pohoršením osady? To zhrd
nutí coelibátem tedy nebývá právě základem
k vrchola dokonalosti. Proto, čtveráku, si munici
svou podržtepro reformu strany vlastní.

le vaší přenčené hlavy všeokn germanisaci v Čechách přivodilo katolictví; to jest
z brusu nová zpráva, osvědčená toliko autori
tou vaší; nestojí nám za vyvracení. Neškodilo
by vám však, kdybyste si přečetl, jak velebí
Němci pochod germanisujícího protestantetví
u nás za věku Lutherova.

V těch místech země naší, kde jest nyní
živel německý nejmocnější, byla rozšířena a
utvrzena germanisace již před katastrofou bě
lohorskou. Německý historik Wolkan správně
svědčí: „Od dob Přemyslovců nic tak účinně
na posílení němectva v Čechách nepůsobilo,
jako učení Lutherovo“.

Také dokazujete, še kultns pohanský na
lezl kyprou půdu v křesťanství; etymologický
mi švasty těžko tu věc dokážete. Odporučuje
me vám pilnější studií archaeologie křesťanské
a pak snad o prvních dovách církve lépe bu
dete soaditi. Ještě jinými jiskrami své ducha
plnosti zaříkáte pochodců „uvědomění“, na
Jichž analysi nám zatím nezbývá času. Za
tím jen upřímnou radu: Starejte se trochu
více o církev vlastní, která toho velice potře
buje. My již si víme rady sami.—————.
knihy těch nejzarputilejších církve nepřátel....
Mysl dětská jest vnímavá a raději si zapamatuje
zlé než dobré. Když takový boch čte krvavý román,
kde hlavní hrdina jest obyčejně vylíčen jako ne
mrava, smilník, lupič, zloděj neb vrah, když čte
noviny, kde katolický kněz ze tupí, kde svaté ná
boženství jest šlapáno v prach, kde se jenom bájí
nauky červené internacionály a »volné« lásky, tu
pak se nedivme, že statistika mladých vrahů se
rok od roku množí... .

»Hlas národa« v kterémsí čísle přinesl lo
kálku: »Na prázdniny přišel domů rSlétý synek
zmrzačeného rolníka F., a prvním jeho pozdra
vem bylo, aby mu chudý otec dal peníze. Když
tento nemobl okamžitě jeho žádosti vyhovět, roz
lítil se synek tou měrou, že otce udeřil prudce
hůlkou přes tvář.« — Podobné zprávy ovšem na
sklonku našeho »osvíceného« století nejsou žád
nou vzácností. Když jsem tu zprávičku četl, tu
mimoděk mi něco nepadlo. Díval jsem se v neděli
odpoledne s okna ven a tu vidím průvod asi 40

praporem 'v čele a vedla je hudba. Hudebníci
byli vesměs již starší a nepochybně otcové rodin.
A tu mi tak maně napadlo, jestli pak mezi těmi
chlapci není některý synem toho hudebníka — a
co on v národním kroji pří hudbě si pyšně vy
kračuje, zatím jeho otec se tsm v tom vedru na

Ta moderní sosvěta« chce vyloučiti ze škol
metlu. Na staré, osvědčené pořekadlo: »Metla vy

— vždyt to' již jest sstaré«, Ale myslím, žejkdyby
ten »starý« způsob byl v platnosti, kdyby viděti
bylo místo pýchy a sebevědomí vštěpováti desa
tero Božích přikázání a zvláště scti otce svého i
matku svou — -—=",že by- se podobné trapné
výstupy mezi rodiči a dětmi neopakovaly,

(Pokračování.;



Politický přehled,
K sitnael. Rozhodující kruhy poznaly,že

pení možno chápati se mimořádných prostředků
za nynějších poměrů. Avšak také letošní jubilejní
slavnost, zoleté narozeniny Jebo Veličenstva jsou
oním závažným důvodem, aby žádná veliká akce
nebyla v politice podnikána, která by měle za
následek opětné hnutí mezi stranami, Že se však
stále vyjednává za kulisami, jest zřejmo, Také s
Uhrami se opět navazuje vyjednávání. Předseda
ministerstva dr. Kdrber odebere se tento týden do
Ralotu v Uhrách k návštěvě předsedy minister
stva uherského Kolomana Szelle.

Maďařiproti německé armádní řeči.
Že Madaři těžce nesou německou armádní řeč,
dokazují při každé příležitosti. Velitelství buda
pešťské Ferdinandovy kasárny poslalo na matriční
úřad tří budínských okresů německý přípis, který
zůstal nevyřízen. Na stížnost velitelství minister
stvo vnitra nařídilo vyřizování těchto dopisů, ne
boť armádní řeč jest německá.

„ Nefalšovaně brutální povaha německá vynikle
nejnovějiv řečiněmeckého císaře Vlléma
k vojínům odjíždějícím do Číny. »Každého zničte,
pardonu neudělujte, zajatců neživte; kdo se vám
dostane do ruky, ať to odpyká svým životem.
Jako před tisíci lety Hunové se svým králem At
tilou stali se tak pověstnými, že ještě dnes ve
zkazkách a pověstech zdají se býti hroznými, tak
i vy seo to postarejte, sby jméno a pověst Němců
osvědčeny byly takovým způsobem, by jiš nikdv
žádný Číňan se neodvážil na Němce i jen křivě
se podívatil« Tak mluví psnovník, který se ho
nosí, že posílá své voje do Číny pod praporem
»civilisace=, Denní listy, které vždy tučně vytisknou
každou zlotřilost čínské soldatesky, slova císaře
Viléma přinesly obyčejným písmem. A čím se
vlastně liší německý panovník od čínských boxerů?
Zcela ničím, neboť blásá, aby nešlechetnost byla
potrestána zase nešlechetností. A pak má věřiti
svět, že boj s Čínou je spravedlivý a vnucenýl
Ta morálka, kterou císař Vilém vštípil svým vo
jákům v srdce, nedatuje se od jeho řeči v pří
stavu Brémském. Tsk je vůbec vychováván ně
mecký lid: v nadutosti, nesnášenlivosti, výbojnosti.
Takovým je v říši, takovým je v Rakousku, ta
kovým byl i v Číně, A za to se mu ještě ukládá:
bijte, jen bijte, nikoho neživte! Toto učení stane
se jednou Německu osudným.

Do stromů nejvýšs se pnoucích nejraději
sjíždí blesk. Není proto vždy štěstím býti poma
zenou hlavou. Maoho bolestí zakryl již nach,
mnoho útrap zastíniti musela třpytivá koruna. Po
dvou letech zlý osud zaletěl v panovnický dům,
tentokrát z Habsburského v Savoyský, Král
italský Hambert, stal se v nedělivečerobětí
vraha, dosioužil svému národu. Zpráva tato ohro
mila, jako každá tragedie na trůně zacbvěje lid
ským srdcem. Ničeho netuše zavítal do Monzy
v Lombardii, aby se zúčastnil závodů tělocvič
ných. Opouštěje na večer zápasiště byl třikráte
střelen z revolveru, srdce zasaženo a za tři čtvrti
hodiny byl Sóletý panovník sjednocenné Italie
mrtvolou. Vrah je anarchistou činu, oné kleté
sekty, které ani trůn ani oltář nejsou dosti po
svátnými, které zvrácený řád světový je ideálem,
k jehož dosažení má pomoci násilná smrt koru
novaných hlav. Nástupcem zavražděného krále jest
Jaletý Viktor Emanuel, zeť černohorského vladyky
Nikoly.

Srbský král Alexamder slavil úřední
zasnoubení se svou Joletou nevěstou, Dragou
Mašínovou, rodem Luněvicovou, Z frašky se vy
vinula činobra. Když šlo o blaho národa srbského,
mladý panovník dal s sebou jako klubko zmítati
ne všechny strany, jen ne na onu opravdové
k lidu naklonénou, ale jakmile se jednalo o jeho
srdce, pojednouukázat- samostatnost, Milana po
nechal za hranicemi, netouže po jeho otcovském
požehnání a jako na obrtlíku přilnul celou duší
k národu. Nemůžeme si pomoci, ale ač se značně
odchylujeme od názorů převážné většiny časopisů,
ani dnes nevidíme v činu Alexandrově nic seri
osního, naopak nerozvážný, chlepecký kousek. A
nic na tom nezmění gratulace ruského cara. Za
touto bledsjme jen vratké důvody politické, nic
víc. Jako člověk jednal Šáša — je-li si ovšem
svého člověčenství vědom — správně, jako král
vedl si zbrkle, ne proto, že si paní Mašínovou
chce vzíti za choť, nýbrž že svůj sňatek podepírá
důvody, do kterých veřejnosti ničeho není. Že ně
kolik hodin čekával na svou zbožňovanou v ne
vytopeném pokoji, jak se chlubil, svědčí mladist
vému fantastu, ale ne vážnému muži a že chce,

- aby jeho dítě zrodilo se na loži legitimním, je
důkazem opětné, 24leté naivnosti, která způsobem
kompromitujícím troubí do celého světa, co vážný
člověk ponechává hluboko ve svém srdci ukryto.
Z toho soudíme na lehkovážnost, s jakou mladý
král žene se do sňatku. A ze má rád svou ne
věstu? Můj Bože, jeho šlechetný papá tské měl
rád sličnou Natalií Kečkovou a za několik let ji
vyhnal, Trváme na tom, co jsme před týdnem
napsali: dnes si zahrál Alexander o dynastii ha
zardní hru. Vybraje ji, nebo ztratí bank a s ním
i korunu?

Revoluce v Panamě, kteráž právěvy
pukla, nepřekvapuje, protože revoluce v tropické

Americe opakují se ne-li každého dne, tedy aspoň
každého čtvrtletí. Dle posledního, z Panamy přes
Nový York došlého 'elegramu napadli povstalci
dne 25. t. m. město velmi prudce. Bylo prý za
bito nebo ranéno přes 500 mužů vládního vojska.
Také ztráty povstalců byly velmi značné, takže
všecky nemocnice jsou přeplněny raněnými. —
Anglická válečná loď »Leander« vysadila na pev
ninu 91 mužů na ochranů konsulů v Panamě.
Další telegram ohlešuje, že na Panemu byl učiněn
nový útok. Jiný telegram z Panamy oznamuje,že
povstalci v okr. panamském se vzdali.

Boje v Čímě. Všechny dosavodní zprávy,
které domněle pocházely od uzavřených v Pe
kingů vyslanců a Evropanů, šly rukama guver
néra šantungského a také zprávy evropských kon
sulů v Tientsinu a Čífu jako poslední svůj pra
men udávají vždy téhož chytrého místokrále.
Přímé zprávy od vyslanců samých dosud nemáme
žádné. Věc tato nás musí učiti opatrnosti v při
jímání čínských zpráv, Proto také horkokrevné
naděje v příznivý osud Evropanů v Pekingu jsou
jistě předčasné. Již to, že čínské zprávy kladly
pohromu Evropanů nejprve na den 3o. června,
pak na 1. července, na 7. a na 8. července, vzbu
zují podezření, právě tak jako utěšující novější
zprávy, že ku katastrofě dosud nedošlo. Jak málo
světla o skutečném stavu věcí maj i v kruzích
nejpovolanějších, vidno jest z výkladu vlády lon
dýnské v parlamentu anglickém, která nebyla s to
věděti, která a jaká vojska se kde v Číně nale
zají, proto že telegrafní spojení v zemi jest pře
rušeno. Mezi tím Japonsko a především Rusko
posunují vždy značnější oddíly vojenské doČíny,
ač ne vždy se zdarem. Tak shledáváme z tele
gramů, že v Mandžursku na některých místech
nalezají se Rusové před Číňany na ústupu. K hlavní
akci mocností, k postupu na Peking stále nedo
chází, Spojená vojska leží v Tientsinu a vůdcové
jejich se dle všeho stále ještě nemohou shodnouti
o akci, anebo se k nt nemohou odhodlati. Pro
Číňany je to stejně poučné jako výhodné.

Válka v jižní Africe jak se zdá, blíží
se k svému ukončení. Lord Roberts oznas
muje kapitulaci generála Brinsla. Bylo zajato 980
Boerů. Mnoho Boerů se prý vzdá gen. Macdo
naldovi. Tak asi zní depeše lorda Robertsa. Vzble
dem k tomu, že anglické zprávy bývají často vy
Ihané, nemožno s určitosti tvrditi, že jest tomu
vskutku tak. Z Kapského Města se oznamuje:
Pět tisíc Boerů vsdalo se ve Fouriesburgu besvý
minečně.

Drobné zprávy.
Předešlé číslo „Obnovy“ bylozabave

no. Závadnými byly shledány dvě drobné zprávy.
Jedna z nich byla již před tím nveřejněna ve všech
pražských denních listech! — K toma netře
ba poznámek. .

Ctiberova třída VII reálky v Krá
lové Hradel z r. 1890 konásvůjsjezdjiž dne
4. a 5. srpna v Grand Hotelu v Hradci Král. Celkem
ze 30 účastní se sjezdu 27 kolegů, ač všichni byli
přihlášení až na Bakovského, jenž dosud je nezvěstný.
Dne 4. srpna v sobotu je soukromý večírek v Grand
Hotelu; na to v neděli 5. srpna ráno o 9. bod. měe
av. za zemřelé profesory a kolegy v kapli reálných
škol, již celebruje dp. Sahula, prefekt konviktu uči
telského a pak návštěva řiditele jako zástapce ústavu,
načež o 11. hod. návštěva platící městu u purkmistra,
jejš zastupovat bude městský radní pan Weinhengst.
O 3. hod. odpol. pořádán bude společný oběd v Grand
Hotelu, jehož za město v zastoupení účastní se taktéž
městský radní p. Weinhengst mimo profesory v Krá
lové Hradci přítomné. Před obědem společné fotogra
forání. Veškeří kolegové v letech 1870—1880 s námi
stadovavší, avšak dřívez ústavu vystoupivší, jsou
mezi nás co nejsrdečněji zváni a budou velmi laskavé
přijati ať o večírku nebo o banketů. Přiblášky přijímá
p. Otakar Mikeš v Praze, Palackého ulice č. 6-II

Wružstvo rolnického skladiště pro
okresy Hradec Králové a Nechanice vstoupilo v život
a velice čile sl vede. Co se týče stavby skladiště ea
mého, odložena tato na dobu pozdější až blavně po
měry s prodejem plodin a zvyklosti s tím spojené se
ustálí, až rolnictvo nabude úplné důvěry k podniku
tomo, což ovšem dříve nebude, dokud se neosvědčí,
Aby však jiš v tomto směra Činnost zahájena býti
mohla, najelo Družstvo od zál. úvěrního ústavu v Krá
lové Hradci čásť skladiště, kteréž svojí rozsáhlostí
dostačuje a bude obilí letos přijímáno od 16. srpna.
Velice činné jest také Dražetvo v objednávání strojů
a omělých bnojiv. Tak jen strojů objednáno za 4000
korun. Objednávky na hnojíve k podz'mnímu setí se
přijímají — coš jest vzhledem na tak kratičkou dobu
výsledek zajisté slušný. Jest nyuf na rolnictvu samém,
aby k tomuto svému podniku mělo důvěru, k němu
ve svých potřebách se obrácelo, neboť čím více dů
věry, čím více členů, tím mobatnější výsledek bade
v každém tolik ohledu.

Na pomník důstojného P. Antonína
Petrámě — spiritnala přispěli. Dp.Emil
Čihák, kooperator ve Vrbici 4 kor., dp. Václ. Sokol,
kaplan v České Třebové 4 kor., dp. Vincenc Šetina,
kaplan v Kněžicích 2 kor., dp. František Zrzavecký,
keplen v Laži 2 kor., dp. Jar. Malý, kaplan v Nové
Pace 2 kor., vlep. Alois Vobejda-Prosečský, redaktor
„Obnovy“ 2 kor. Dobromady 16 kor. Dříve sebráno
901 kor. V celko 217 kor, Zaplat Pán Bůh! Důstojní
pp. spolabratří a příznivci zesnulého, nezapomeňte na

milého v Pápa zesnalého spolubratral Dary k důstoj
nému sbudování pomníka i na dále přijímá a v Obnovb
anitaje Jirásko Frant., kaplan v Rovní pp. Moravany.

Osobní Rada zem. sondu p. Hogo Proksch
byl přesazen z Hradce Králové do Praby, rada zem
ského soudu p. Jan Křemen z Poličky do Černého
Kostelce s raduí tajemník pan Vojtěch Scriban
z Karlína do Cbradimi.

Úmrtí. V sobotu, dne 24. m. m. zemřel v
Hradci Králové p. Radolf Falta, poslachuč inženýr
ství na c. k. vys. škole technické v Praze, ve stáří
28 let. — Bývalý ředitel gymnasia v Rychnově n.
K. a škol. rada p. Ondřej Franta, zemřeldne 27. m.
m. v Praze. Celý svůj věk věnoval nezištné a vzorné
práci na poli školství a národních našich snub. On
patřil mezi první neohrožené vlastence a bojovníky
již za neblahé doby Bachovské. Za něho dospělo teké
gymnasium rychnovské k netušenéma rozkvětu. Byl
mužem přímého a čistého charakteru a památka jeho
zůstane všdy v srdcích všech, kteří ho znali. R. i. p.

Abltarienti kralovéhradeekého gy
mmasla z r. 1870 sejdou se ve dnech 18.4.19.
srpna t. r. v Hradci Králové k přátelské schůzce, jejž

proorn právě byl rozeslán. Veškeré dotazy zodpovía bližší zdělí kollegové: JUDr. Bobuě Tolman, auskul
tant neb Eduard Troníček, pošt. oficiál v Hradci Král.

Sportovní klub pro HradecKrál. a okolí
pořádá v neděli dne 12, t. m. výlet do Nového Města
n. Met. Ježto na hříšti lawn-tennisovém započato
právě we stavbou, zřizuje se prozatímní bříště za vo
jenskou plovárnou. Dámy, jež přály by sobě objednati
rakety, nechť obrátí se na náčelníka odbora pro hry
pana inž. Stejskala. Výlet na Zvíčina dne 22. m. m.
pořádaný zdařil se velmi dobře.

Také automat. Píše se nám z HradceKr.:
V neděli, dne 29. m. m. byl jsem v čekárně na nádraží.
Mimoděk mi napadlo, abych vhodil 20 haléř do auto
matu, abych tím získal krabičku cukrovinek. Peníz
jsem tam sice vhodil —ale nedostal jsem ničeho. Bylo
mi sděleno, že toho dne již asi pět osob peníze tam
vhodili, ale automat peníze sice přijímal, však za to
pic nevydával. — Jelikož mám na tosvědky, důrazně
žádám, aby se automat opravil a peníze poškozeným
osobám se zase vrátily. Případ takový jest vskutku
trestahodným. J. Dvořáček, úředník.

Velké neštěstí mohlo so státi v neděli,
dne 29. m. m. na Slezském předměstí v Hradci Krá
lově. Ve dvoře hostince p. Jana Fišera pod kůlnou
byl umístěn vůz naplněný brachovinoa. Dva chlapci
sí tam hráli se sirkami a brzy hrachovina chytla.
Kdyby oheň nebyl ještě v čas paní hostinskou a ně
kolika v hospodě se nalézajícími bosty uhašen, mohl
ee enadno rozšířiti na vedlejší etáje a budovy. V kol
ně, kde byla hrachovina, nalézalo se také zklizené žito.

Srážka dvou cyklistů stala se dne28.
m. m. v Mýtské ulici. Jeden z nich byl pohmožděn
v obličeji, ale jeho kolu se nestalo nic, kdežto druhý
nejen že se pošramotil, ale také jeho kolo rázem se
změnilo v tvar nepravidelné osmičky. — To jsou oby

ja ty následky rychlé a neopatrné jízdy s kopceolů.
Z Náchoda. (Hrozná smrt.) DělníkJos.

Beneš ve Velké Poříčí vypomáhal v těchto dnech při
stavbě chalupy svého syna. Při hašení vápna sulouzl
a spadl do nádržky s vápnenr. Ačkoliv syn jeho ihned
k pomoci přispěl a z nádržky ho vytábl, popělil se
nebožák tak značně, že již drubého dne za ohromných
bolestí ve zdejší okresní nemocnici, kamž byl dopra
ven, zemřol.

Z Jičíma. (Dracet let v trestnici. — Uprchlý
trestanec.) Před 20 lety odsouzen byl porotním s0a
dem v Uherském Hradišti Ant. Gregor, tehdáž 2žletý
svobodný sedlářský pomocník z Čajkovic (okres hodo
nínský) na Moravě pro zločin úkladné vraždy k tre
sta emrti provazem. Týž zavraždil totiž úkladně tetu
své milenky, která mu nebyla příznivou a v známosti
s milou mu překážela. Cestou milosti byl mu trest
ten změněn v těžký 20letý žalář, k jehož vytrpění
dopraven byl do kartouzské trestnice. V těchto dnech
vypršela lhůta jeho věznění a on na svobodu propu
štěn. Dodán byl okresním hejtmanstvím zdejším na
městskou hnaneckou stanici a odtud odeslán průvod
ním listem do své domovské obce. — Před týdnem
odsouzen byl zdejším krajským soudem Fr. Hubený,
28letý svobodný dělník z Badislavi (okres táborský,
který nalézal se v donucovací pracovně pardubické,
odtad uprchl a v jedné obci u Chlamce n. C. krádež
upáchal, pro tento trestní čin do těžkého žaláře na
dobu desíti měsíců. V minulých dnech pracoval ještě
s několika jinými trestanci na dvoře budovy zdejšího
gymnasia zaměstnán řezáním a štípáním dříví. Odtud
nepovědomým způsobem uprchl a dosud nebyl dopa
den. Část jeho trestaneckého šatu nalezena byla za
hradbami, kterými do pole se dostal. Stihán je zaty
kačem a četnictvo po něm pátrá.

Na c. k. vyšším gymvaslu v Jičíně
bylo koncem školního roku 238 žáků, vesměsnárod
nosti české. Z těchto bylo 230 katolíků, 1 protestant
a 7 židů. Prospěch byl uspokojivý. Vysvědčení [. tř.
s vyznamenáním obdrželo 60 žáků. Opravná zkouška
povolena 16 žákům. Stipendií požívalo 18 žáků v ob
nosu 5696 K.

Z Kunětic. Dne 29. červenceloučila se far
nost naše se svým dosavádním duchovním správcem
dp. farářem P. Václavem Kudrnou, č. děkanem a
bisk. notářem, který odcházel na své nové působiště
do Bělé. Pobyl ve farnosti této 10 roků, z nichž však
první čtyři roky zachvácen byl nemocí, za to zbýva
jících 6 roků vynaložil ku plodné práci. Postaral se
o opravu hřbitova, fary a sešlého ostelíka. A nyní

odchází, aby, jak sám praví, opět se pnsší do po
dobné práce v Bělé. Rozloučení bylo t livé, Každý
litoval jeho odchodu a veliký průvod, kter ho vy
provázel, svědčil, jak veliké lásce svých farafků se těšil.

Z Čibuze. (Odchodfarářevů. Jana Letoš.
níka). — Svědkem dojemných okamži ů byla kolla
tura čibuzská ve dnech 24. Července — 1. srpna t. T.
Loučil se a námi náš vřele milovaný otec, dp. farář



Jan Letošník, nově jmenovaný děkan Poličský. Nelse
vylíčiti bol věrných oveček, nelze vypověděti, co als
provázelo vroucně milovaného tatíčka, loučícího se se
svými dětmi. Jak upřímně milován byl vedp. farář
Letošník, nyní děkan Poličeký ode všech, kdožho
znali, dokázal právěden trpkého loučení. Všichni od
dítěte vpravdě až k šedivému starci provázeli ho na
cestu do nového působiště, ač byl čas největších prací
na poli.A ty slzy, to štkavé volání posledního

s Bohem“,ten hlasitý pláč dítek ukazuje, že vldp.
Lotošník byl lidu svému pravým otcem a miláčkem,
A ten imposantní průvod ukázal. jak lid Jne k svému

stýři, ukázal, če srdce lidu nedá se svésti různými
lasy a štvavými frasemi lidí, jimž náboženatví jest

věcí Ibostejnou a nepotřebnou, jeho veřejnýprojevzbytečný a jeho hlasatelé odporni. Velice případna
jsou slova, která proneslvp. katecheta Černý k vldp.
děkanovi při večírku k jeho poctě pořádaném. „Kněs,
jenž se slzami loučí se s osadníky svými a jehož pro

vází pláč jejich, jest jistě řádný kněz. Neradi Vásztrácíme. Poličce Vászávidíme, dušímPoličským Vás
přejeme. Žijte « Bohem! Naše modlitba Vás provází
na nové působiště, naše modlitba Vás provázeti bude
po celý život, a modlitba dětí, které Jate si vycho
vával s bezpříkladnou horlivostí, provázeti bude Vaši
duši k trůnu Pána života i emrti“. —

Řídká, velkolepá slavmosť konala ss
těchto dnů v Pravoníně, Tamější vldp. bisk. vikář a
farář Jan Kucek, slavil evé 40leté jubileum kněžské,
Dachovenstvo vikariátu Dolno-Královického podalo
mu na důkaz lásky a úcty blahopřejnoau adresu a
krásný kalich. Vyjma kněží zúčastnili se krásné této
slavnosti školní dítky se sborem učitelským, obecní
zastupitelstvo, sbor dobrovolných basičů a množství
lidu. Četná blahopřání vldp. oslavenci přednesená,
byly důkazem, jnké oblibě se těší a s jakou
láskou lid k němu přilnal. Dojemná a krásná byla
to slavnost neboť všeobecně šlo od.nst k ustům slo
vo jistě významné: Tak krásnou, upřímnou a radost
nou slavnosť. Pravonín dosud neviděl a hned tak jistě
neuvidí. Duchovenstvo loučíc se 8 milovaným jubilá
rem z té duše mu přálo: Dobrotivý Pán zachovej
nám našeho milovaného pana vikáře, přítele a otce
ve zdraví a síle ad multos adhuc annos a na shle
danou, dá-li Pán Bůh nám i jemu toho dočkati, o
zlatém jubileu za 10 roků opět v Pravoníněl

Jubileum. V Záboříkonalo se dne 25. m. m.
slavnost BOletého kněžského jubilea velezasloužilého
místního faráře veled, p. Václ. Vaňka, čest. konsist.
rady, osob. děkana a vikáře bisk. okresu kutnohor
ského. Průběh slavnosti té byl velice dojemný. Far
níci ukázali, kterak si váží svého duchovního pastýře,
který věrně e příkladnou horlivostí na vinici Páně
pracoval. Duchovenstvo vikar. na důkaz lásky podalo
mu stříbrný pacifikál, v románském slohn pracovaný,
na němž dole vyryt nápis: „Svému milému vikáří
Václ. Vaňkovi, věnuje duchovenstvo vikariátní k jeho
sekundicii 25. července 1900, Pan Jos. Hron, předno
sta stanice promluvil za velikého účastenství lidu do
jemnou, dobře cítěnou řeč, v níž vyličoval zásluhy
jubilanta, načež tento děkoval vřelými slovy za lásku
a vděčnost svých farníků. Při tom nezůstalo ani je
diné oko přítomných nezarosené. Po slavnostní mši
av. zpíváno „Te Deum“, načež jménem školní mládeže
přednesla blahopřání Milada Frejnova, žákyně III. tř.
Jménem jednotlivých obcí blahopřáli: P. Tomášek,
starosta v Záboři, p. Jos. Švejk, člen obec. zastup.
ze Sv. Kateřiny a p. J. Beneš, starosta v Habrkovi
cích. Zároveň podali vdp. jubilantovi diplomy čest
ného občanství.

Z Trutmova. (Zlomyslnépobodání dvou če
ských mladíků.) Minulou neděli procházela se spo
lečnosat několika mladíků a děvčat ve zdejším horním
stromořadí. Proti nim přišel jistý mnohokráte jiš tre
ataný a ze zdejšího města vypovězený Antonín Pusch
z Kocléřova a žádal na mladících cigaretu. Když tito
mu ničeho nedali, vytáhl z kapsy nůž, otevřel jej a
než se kdo nadál, bodl nejblíže stojícího, jakéhosi
Karla Krečmera, bytem v Dolním Starém městě, nožem
tím do levé ruky. Na to ubíral 8e s otevřeným nožem
stromořadím dále a potkav tam dělníka Jana Vág
nera, který mu chtěl nůž z raky vytrhnoati, bodl to
hoto čtyřikráte do zad a do prsou. Šarovec, který byl

pak strážníkem zadržán, zavřel při příchodu tohotolidně zakrvácený nůž, zastrčil jej do kapey a pravil
k strážníkovi: „Já jsem raubíř, škoda, že ti čeští
V... . nezůstali pod nožem ležeti, však já přece ně
koho z nich probodnu“. Těžce zraněný Vágner do
praven byl k léčení do veřejné nemocnice trutnovské.
Krečmer ponechán v léčení domácím. Rabiátský Pusch
byl zatčen a k soudu do vazby dodán.

K článku: „Obětavost vlastenců“
v minulém čísle £. 1. se nám píše: Před 5 lety utvo
žilo se v Třebenicích družstvo tovární na zužitkování
ovoce, jež jsem jako idealista a přítel ovocnářství po
važoval za povinnost podpořiti odebráním akcie. Mi
nula léta 2—3, o nějaké dividendě ani řeči, teprv
dnes po 5 letech dostávám pozvání k valné hromadě,
kde se má mezi jiným jednati o elevě z původních
akcií, což znamená, že kdo aložil 100 zl., má jeho
akcie dnes cenu 50 zl., ale jen na papíře, ježto na
peněžním trhu Třebenickou akcii nikdo nekoupí. A

příčina? — Špatné Donpodářetví; jen za jeden roknechala správa kdesi v Německushníti za 15000 zl.
švestek. K vůli ostudě a že jsou to Třebenice, dalo
se obchodní greminm v Praze pohnouti, že podnik
převzalo ovšem za poloviční cenu akcií první emisse
a že akcie, jím vydávané, uvolilo se zůročiti, čímš
jsme aspoň před národní ostudou zachráněni. U nás
je osudnou chybou, že vrážíme všecky národní hod
nosti do jedněch rakou i takových, jež o to nestojí a
nemají ani časo, ani obchodních schopností na podnik
eminentně obehodní dozor vésti. Tedy za 5 let 100
zlatých ztráty a žádné úroky, za to zadostučinění, že
přijde jiná správa, která švestky nenechá sbníti.

Duchovenstvo vikariátu Rychnov
ského usneslo se jednohlasně při pastorální konfe
renci konané dne 25. července v Rychnově požádati
nejdůstojnější biskupskou Konsistoř v Králové Hradci,
vysvati všecky vikariaty celého biskupství, aby všickni
kněží, kteří jsou členy Českého Musea, svými podpisy,
zaslanými do biskupské konsietorní kanceláře, i

sby slavná správa ČeskéhoMuseaSa Č. M.)ráčila se postarati, aby vydán byl důkladný, na ob
jektivní pravdě zbudovaný spis o životě a působení
k. Jana Hasi, jak v předposledním čísle „Obnovy“
bylo již touženo, aby konečně naše česká nesvědomi=
tými štváči sváděná veřejnost poznala pravdu a ta
vrhla nesmyslné fráze, kterými „slavnostní novohnei
tářští řečníci“ neštastoého Mistra Jane ověšají, aby
lid i tak zvanou inteligenci balamutili a proti vše
mu, co jest katolického, bobopustě štvali. Táž kon
ference učinila usnesení toto také i z tobo důvodu,
aby český svět budoucí poznal, že první, kdož satoušil
po důkladném historickém spise o M. Jana Haso
vi vydaném celou učenou společností, bylo právě ta

pené kněžatvo katolické, tak jako prrním, jež dosudvěcně nejdůkla iněji o Husovi a jeho nčení pojednal,
byl právě katolický kněs, nyní tak tupený (českými
realisty a novohnsitářakými liberáli) probošt Dr. Lens.
Dachovenstvo vikariatu Rychnovského vyslovuje také
přání, aby podobná petice kolovala také v jiných
diecésích českých, tak aby všickni členové Matice
Českého Musea společně žádost svou předložili slavné
aprávě řečenéhospolku. Naším přesvědčenímjest, že
české učené společnosti jsou povinny promlaviti o
té věci pravdu, aby konečně učiněna byla přítrž ne
svědomitému štvaní a dvindlo, který se provádí s ná
rodem českým pod pláštěm Husovým.

Z Bělé u Rokytmice. V naší krajiněměli
jsme minulého téhodne veliká borka. Teploměr stál
na 86 ano až i na 41 stupních R! Minulou sobotu
vedro poněkud ustalo a k večeru spustil se nad kra
jinou dešť provázený bouří. O desáté hodině zaburá
cel brom v nejbližší vzdálenosti a hned na to bylo
slyšeti křik, že uhodilo v domě p. Blůmla, kdež omrá
čena ve stáji kráva. Blesk řádil nejprve na stromě
stojícím u samého domu, pod jehož střechou bylo
plno elámy a sena, Pak skočil do komůrky, rozbil
mléčné hrnce a konečně vrazil do stáje, v němž stálo
očkolik kneů dobytka. Všecka okna na jedné straně
stavení jsou rozbita. Oheň však záhy udušen a cel
ková škoda není veliká, — Úrodave zdejším pohor
ském kraji jest letos nad obyčej pěkná a mnohoslibná,

Bleskem zabíta. V sobotudne 28. čer
vence na večer vracela se 1Zletá Marie Satrapova ze
Světlé do Lučice. Po parném dna přitábla do okolí
sivá mračna a prudká bouře, čehož dívka ona nedbala,
Když přicházela o 8. hod. k domovu, zasažena byls
v volích před Lučicí bleskem, který na místě ji usmrtil.

Na táboru lidu v Poříčamech přijata
byla od stonpencůvšech politických stran re
solnce, z níž vyjímáme: „Ačkoli v otázkách někte
rých jední jdeme dá'e, druzí zase prostřední cesty
volíme, v tom jsme všichni za jedno, že samostatnost
státní jednoty zemí koruny české na základě bisto
rického práva a spravedlnosti musí nám všem stra
nám a národu celému býti vůdčí hvězdou. Všichni
stejně cítíme své ponížení z nahodilého někdy vítězství
zbraní, stíbajícího svými důsledky ještě desáté poko
lení poražených, avšak ani ty nejtvrdší rány nepři
pravily nás o naději, že bude jednou lépe, že masí
býti lépe a že přestanou křivdy a útisky našich lidí
i snah na poli osvětovém, lospodářekém i národním.
Cítíme trpce, že dnešní stav Škodí všem lidovým sta
vům a proto toužíme po svém osamostatnění hospo
dářském, politickém i národním, žárlivě střežíce po
Žadavek státoprávní a odmítajíce s důrazem snahy,
snižující jej na pouhou otázku jazykovou, ať děje se
tak se strany kterékoliv, A ve zmenšování takovém
spatřujeme nejLorší překážky na cestě k hlavníma
cíli, neboť tím tříští se naše síly a zatemůují se pojmy
o naší vůli, vtělené právě v programu státoprávním“,

Sebevražda choromyslného. VTřebe
chovicích u Hradce Králové zavražděn byl, jak jsme
se též zmínili, krejčí Káva a při pátrání po jeho vra
hu dostavili se četníci též do příbytku 44letého děl
níka Kumprichta, bydlícího naproti bytu Kávovu a
nalehali naň otázkami tak, jako by musil o vraždě
něco věděti. Kumpricht byl pak k soudu předvolán
jako svědek. Jelikož byl člověkem slabšího ducha,
působily věci tyto na Kumprichta tak nepříznivě, že
záby počal duševně churavěti. Z počátku bylo ros
hodnuto, že dán bude do ústava pro choromyslné,
ale psk ponechán byl v domácím ošetřování, protože
zdálo se, še duševní stav jeho ae lepší. Minulé neděle
zpozorován však u něho zjevný neklid, ale náležité
opatření neučiněna. K večeru zašel Kampricht, drže
v ruce kladivo, do komory a udeřil se jím několikráte
do pravé strany hlavy tak prudce, že rozbil si lebeční
kost. V pondělí dopraven byl do nemocnice v Hradci
Králové, kde ve čtvrtek ráno sranění svému podlehl.

Květiny ma hrobě. V německéobci Dit
tersdorfu v okresu litomyšlském žijí dvě rodiny, Ricb
terova a Tuislova, od delší doby v nepřátelství, které
povatalo xe sousedských různic a které, jak se před
krajským soudem v Chrudimi ukázalo, nepřestává ani
smrtí. Dne 21. května zpozoroval hrobník Weiss, že
květiny, které krátce před tía na hrobě Tuislovy
manželky byl zasadil, jsou z hlíny vyrvány a trávník,
jenž brob okrašloval, že taktéž na hřbitověrozmetán.
Podezření = tohoto bídného činu, jenž spáchán byl
v polední přestávce, když se byl hrobník ze hřbitova
právě vadálil, padlo ihned na 1Gletou dělnici Terezii
Richterovou, která v ten čas byla u hřbitova vl
děne. Státní zastupitelství obžalovalo ji pro přečin
dle $ 306. trest. sák., spáchaný zlomyslným poško
sením hrobu — škoda materielní byla nepatrná —
jen 8 kor. Obžalovaná, která ve vyšetřování houžev
natě zapírals, při líčení se úplně ke svému čina do
znala a byla pro jmenovaný přečin vsbledem k četným
okolnostem polebčojícím k tabému vězení na doba
sedmi dnů odsouzena.

Okrašlovací spolek v Potštýmě koná
v neděli dne 5. srpna 1900 ve prospěch přístavby
říčních lázní velkolepou zábava „pod lipami“, k níš
tímto uctivě sve.

86 let tomu,cove Vídní,hlavnímaresidenčním
městě J. Apoštolského Veličenstva císaře rakouského a
krále českého,ustavil se spolekz horlivých katolíků ve
Vídní žijících, jenž si obral ze účel zasazovati se ©
zavedení českých služeb Božích v některém chrámu
vídeňském, aby statisíce slovanského lidu ne
strádalo služeb Božích v jasyku mateřském, když
nikdo se o to nestaral. Spolek má jméno „Jednota
sv. Methoděje“; nyní slavil 2bletou památka svého
založení. Nebudeme tato líčiti dějiny zaslonšilé Jedno
ty, bude tak dostatečně v jiných časopisech učiněno,

Poukážemepote k tomu, že duchovenstvo česko-slovanské hned při probuzení politické svobody po 10
úmorných Jetech absolutismu Bachovského, totiž r.
1860., 1861. statečně ujímalo ae i slovanské haluze
na Donaji, práva vídeňských Če:hosloranův. Podém
jen okázku jako pomněnka hozenou v zápase vídeň
ských bratří a sester katolických: Na počátku t. r.
došel k Jeho Emin. p. kardinála, arcibiskapu Pražskému
list, v kterém právěapoštolský biskap z Milvaukie v
Americe, Jan Hennižádá Jeho Em, aby ráčil vypraviti
misionáře českého jazyka mezi vystěhovalé Čechy, roz
ptýlenév státa Viscontinském. Vřelájsou slova a me
rického biskupa: „Vejménu oněchopuštěnýchtisfcův,
dětí z Čech, ve jménu svaté naší církve a víry sa
mospasitelné prosím, račte mi pokud možnáco nej
dříve, ne-li několik, zatím aspoň jednoho knězeČecha,
dobré nezištné povahy a statečné postavy odeslati.“
V Americe to tedy jde, v Rakousku, v tom „kato
lickém“ Rakousku se to neuznalol

Hospodářský spolek Humpeleckýkonal valnou schůzi dne 22. července 1000 o 3. hod.
odpol. ve Vět Jeníkově. Program: 1. Zahájení schůse.
2. Jakých výhod skytejí sbory zákonodárné hospo
dáři — přednáška p. Antonína Mohla, ředitele rol
nicko-Inářské školy v Hampolci. 3. O chovu hospo
dářekého zvířectva — přednéška p. Čeňka Dobrkov
ského, učitele téže školy. 4. Hospodářské dotazy. 5.
Volné návrhy.

Výlet na Morava. Dne 20. červencet. r.
podnikly poslocbačky hospodyňské školy z Chrudimě
s p. ředitelem A. Eckertem výlet na družnou Mora
věnku za tím účelem, aby budoucí hospodyňky shlédly
úhledná bospodářství na Moravě a j. prohlédly zaří
seni mlékáren, kterých na Moravě jest velký počet.

Konkurs prohlášen byl krajským soudem v
Kutné Hoře na jmění Jakuba Holzmauna, protok. ob
chodníka v Něm. Brodě. Konkursní komisař před
seda okr. soudu v Německém Brodě, správce p. dr.
Meissner, advokát tamtéž. Schůze věřitelů 4. srpna,
přihlášky do 9. září.

„Duchaplmá“ četba. Jistý politický„spi
sovatel“ krvavých a sensačních románů, které se pro
dávají po 4 kr., píše již román o sensačním zasnau
bení srbského krále Alexandra. Co tu bude opět bá
cborek o padání do mdlob, o sapiklencích, podzemních
sklepeních atd., což náš lid bohužel více čte neš
opravdu dobrou a ducha zušlechfojící knihu. Krváky
a sensační Škváry zaplavují náš venkov, kde se tím
jenom kazí dobré mravy — a dobré vzdělavací knihy
zůstavají nepobnutě ležet ve skladištích. — — —

Chytrost. Jak píšouvídeňětížaroalisté: Když
před nedávnem nalezeny byly v jistém vídeňském ho
tela mrtvoly nadporačíka a herečky, napsa) věhlasný
referent časopisu „Wiener Allgemeine Zeitung“: „Ne
dalo se zjistiti, zastřelil-li nadporučík nejdřív sebe a
pak teprvé svou miloa“. Chlapík! Píše skoro tak
cbytře, jako naše „Politika“.

Zrajeme pro zákom Heimzův. VPra
zevychásíjedenz nejnemravnějšíchčasopisůPikantní
Svět uš druhý rok, a nyní ohlašuje právě ročník
třetí jskýmsi provoláním, přiměřeným jeho vtipu
a mravní úrovní. V něm na př. stojí: „Rostoucí pří
seň a obliba jest nám jen pobídkou, abychom si
klestili cestu ještě i tam, kde potajmu list náš byl
zrovna hltán,.... jakož aby byl náš list pří
stupný i našim rodinám. Pikantní Svět vesele na
stoupí svou třetí roční pouť do rukou tisíců čtená
hů. Fot nejlepší důkaz o vnitřní ceně listu našeho,
který mimo to musil čelit ještě časopisům majícím
skorem půl věku za sebou . . . Mé národ český
slušné řady umělců a literátů, jiš mohou podat díla
velkolepá a dokonalá, však schází jim pole činnosti.
A tu právě vykonává odběratelstvo Pikantního
Světazároveňs vydavatelstvemzáslužnou vlaste
neckou povinnost, skýtajíc našim umělcůma
duševním pracovníkům příležitost,by síly své vě
novali svým rodákům, své vlasti. .. Nernu
cujeme se, spoléhajíce na vytříbený vkus čtoacího
obecenstva.“ A te smí Praze a Pražanům předlošit!
Jen jedna věc je přiměřeně„důstojná“ takového města
a takovéhovla steneckého obyvatelstva,které to
to snese. A to „kunstplakát,“ který bude oblašovati
královskéPraze, že vlastenecký komitét v zájmu
českého umění, rodáků a vlasti usnesl so zalošiti
a právěotevírávlastenecký nevěstinec. Tako
vý národ, který sám ei nedovede udějati pořádek ve
své domácnosti a hájiti svobodný rozvoj dobrých
mravů, takový národ sraje uš pro policejníporačen
ství rakouského zákona Heinzova.S většinou lidí —
kdyby se vedla statistika, dokázalo by se to — kteří
takové nemravné časopisy čtou, potkáme se jistě jednou
v soudní síni. Mojí ek zvrhlého pudu pohlavního,
jenš vede k sločinům, a jejš oni dráňdivým čtením
ještě sesilují.

Hilestné deo píši Jičínské Novinypod

názvem: „Jičínské bombónky“. Celé dlouhé sloupcejsou věnované této rabrice. Nevíme opravdu, i
pisatelé píší tam odpovědi svým milenkám — a platí
tato rabriku jako insorát — anebo slavné redakce
chce tím mladému světu ukázati, jak se milostné do

ler půst. Snad v tom ahledávají Jičínské Novinyol své dokonalostil! Čemu tedy jiš také slouží
krajinská žurnalistika!

„Lže jake když se tiskne“ pravídobře
staré pořekadlo. V denních listech, u aás jmenovitě
v „Političce“ jest tolik růsných, velice často



sl odporučejících správ, že jest to až směšné.
Nejpovedenější bývaly věsk vždy zprávy z Ame
riky — a zprávy z bojlště, protoše do Ameriky je
daleká a na bojiště nesnadné ceste. Přesvědčíme se o
pravdě vytištěného slova. Pravdivé zprávy z nynějšího
bojiště čínského jsou tak průbledně důsledný jako ka
leldoskop: císaři, vyslanci, generálové umírají a vatá
vají z mrtvých, jak kokátkem zatřesete. Ale I na
africké válečné zpravodaje vyzrál jeden anglický čtenář
westminster-kých novin. Počítel podle zpráv z bojiště
afrického ve Westminster Gasette všechny ztráty
Barů — a uaspočítal, že od počátku války až do
těchto dnů Borové pozbylí 250.000 možů. Protože
však Barové měli jen asi BOOUOmutů vojska, rád
by počtář ten věděl, odkud vzali Burové ještě těch
dalších 200000 pobitých a zraněných — s pak jací
lidé to teď tak vydatný odpor ještě kladou africké
armádě anglické, jež má na 225.000 mužů nerapěných.
Na to se nyní zvláštním zaslánem v novinách anglic
kých novinářů táže. Takový čtenář — hotové ne
štěstí...

Inteligentní proletariát. Berlínskéča
sopisy přinesly varovné články proti přílišnému sta
dování tisíců a tisíců neschopných jinochů, kteří
stávají se na konec proletáři. Praví mimo jiné: Stu
dentský život vyšinol ee z kolejí a zabředl do růz
ných prostopášností. Bodrost změnila se v nezřízenost.
Ze schůzí staly se pusté pitky ranní a večerní. Záli
ba v nepořádném živobytí, v toulkách a rvačkách se
zahnízdila. Na studie vždy je dost ještě času — my
slí si studenti, kteří mají 20 i více semestrů (pololetí)
studia. Rodičové čekají toužebně, kdy konečně syn
bude samostatným ... Inteligentní proletariát vzrostl
za posledních desíti let měrou příšernou. A následek
toho? Bída a sebevraždy. Ze studujících věnuje se
68 proc. vědám humanitním, 32 techniekým studiím,
27 proc. nedosábne zaopatření, neboť sběbnou se stu
dií buď pro nedbalost nebo z nouze V přítomné do
bě žije v Německo .130,000 lidí, kteří we minoli svým
povoláním, opustivše stadia. — Také u nás jsou
smutné sajisté doklady množícího se inteligentního
proletariátu — jen že u nás nikdo statisticky nesbírá
tento materiál.

Malánkázka z militaristického zá
kulisí. Roku 1898 jsme měli: podmaršálů ve službě
12, v pensi 29; generalmajorů ve službě 72, v pensi
170; plakovníků ve službě 11, v pensi 242, podplu
kovníků ve službě 349, v pensi 666; majorů ve služ
bě 891, v pensi 417; aetníků I. tř. ve službě 2740,
v pensi 3139 čili aktivních vyšších důstojníků 3774
a v pensi 4558. .

Nová loď rakousko-uherského vá
lečného loďstva. Dne 9. září spuštěna bade v
loděnici „Stabilimento tecnico“ v Teretu nová válečná
loď „Habsburg“ na moře. Loď předetavuje sasfleného
obhájce pobřeží (typu lodi „Monarch“) o 8340 tunách
výtlaku vody a její hojná výzbroj dělová, jakož i
značné silné brnění činí ji lodí nejzdatnější. Sta
vební materiál jest téměř všecek z Rakouska.

Jen „Hier“ zvolala v Číně spojenská vojska
velmocí proti boxerům táhnoucí a již milionová armádu
čínská ležela na zemi. Proto on ten pau ministr vo.
jenství dělal ty příkazy, když věděl, jakou sílu a moc
do sebe to slovíčko má. — — —

Jednota divadelních ochotníků v
Hradci Králové koná v sobotu, dne 4. t. m.
divadelní představení. Hráti se bude: „Z dob růžové
ho jitra“. Pastýřská hra biblická od Jul. Zeyera. Po
tom: „Závěť lukavického pána“ od Jarosl. Vrchlické
ho. Režisér pan K. Paul. Začátek o 8. hodině večer.
Ceny míst: Lože 2 zl. 50 kr., křeslo 60 kr, sedadlo
na tribuně 60 kr., sedadlo I. tř. 50 kr., sedadlo II.
tř. 40 kr., sedadlo na galerii 20 kr., parket 26 kr.,

řízemí 20 kr., studentský a garnisonní lístek do par
stu 20 kr., do přízemí 10 kr., galerie 30 kr. Před

prodej lístků obstará knihkupectví B. E. Tolmana.
V Svatojosefské jednotě „Proseči“

přednášeti bade v neděli, dne 12. t. m. odpoledne p.
Alois M. Vobejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“ o
otázce národohospodářaké.

Antisemitské mořské lázně. V Bor
kamu na Severním moři nepřijímají židy. Lázeňští
hosté mají ve zvyku, že večer lázeňská kapela hraje
borkumskou píseň, kteroužto provází zpěvem. Po
slední sloka písně vyznívá v ten smysl, že do Bor
kumu nesmí žádný žid. Nedávno stalo se, že jistý
pán složil a dal tisknout a po Borkamu rozšířit píseň,

jz smysl jest, že Číňané vyženou NěmcezČínyjako Borkumáci z Borknmu židy. Píseň ta rozčílila
antisemitský Borkum tou měrou, že veškerá lázeňská
obec dala se do pátrání, kdo jest původcemžšidumi
Jovné písně. Konečně byl vypátrán původce pan Hensel,
stavební rada z Hildesheimu. Židomil Hensl musel
v krátkosti Borkum opustit. Bylo by záhodno, aby
náš Masařík šel Borkumáky vyléčit.

Ruská a čínská cemsara. Ruskácen
sura jest zvláště pověstná. Vrohní censor Solověvsám
vnucuje listům za redaktory své stvůry, darebáky a
ignoranty. Aby zaopatřil své přátele, Solověv dává
často povolení vydávati časopis s podmínkou, že re
daktor jím ustanovený v případě zastavení dostane
odškodněnou. Pak uš se najde nějaká záminka, časo
pis po krátké době zastaviti. Nejvíce řádí Solověv
proti maloruštiné. Nedávno zakázal tisknonuti malo
ruštinou kteroukoli nábošenskou knihu, takše' nyní
20 milionů pravoslavných křesťanů nemůže čísti evan

gelinm vo své raateřštině. Rovněž se nesmí překládatio maloruštiny spisy ruských spisovatelů, apisy po
ulárně vědecké a paedagogické, pak Schiller, ohe
espeare, Byron, Homer, Ovid, Dante a konečně —

popis Sahary. Adresa raských spisovatelů k caru, aby
se stala náprava v těchto poměrech, byla odmrštěna.
Povídá se, že kdysi vrchní censor čínský sdělil svému
panovníku, že se o něm a jeho vládě píše špatně, a
fe by se mělo zakročiti. Tento však odpověděl: „Má-li
někdo odvahu po sralém uvášení vytknouti veřejně
vládě její chyby, má býti povašován sa vlastence

hodného úcty a ne trestu.“ A Rusko se odrašuje
chtíti rosšifovati civilisaci v Číně.

Jak kde skončí? Při smrtihodinářeod
bije poslední hodinka; četníku prchne duše; costova
tel putoje v nesnámé kraje; muzlkantovi dojde dech;
krejčímu přetrhne se niť života; řečníku zamrzne řeč;
kněz rozžehnáse se světem; astronom 80 vsnese do
říše hvězd: sládek vyprázdní pohár šití; kuchař do
vaří; švec zaklepe bačkorami; rolníka skosí smrt;
lutristovi vyjde lou žití; posel sajde na věčnost; ohlíř
obrátí se v prach; koželuh vrátí kůži; vojáku vy
padne s rukou sbraň; lampaři dohoří knot; žebrák
vejde v lepší bydlo — lovec zaběhne do věčných
lovišť — a redaktor na věky skonfskování

Víra skutky mnkazovati. Německýpo
slanec Ballestróm, člen strany katolické, majitel dolů,
letos ustanovil, že bude dávati dělníkům část z vý
těžku svých dolů a del jim letos 100.000 marek,
které jim badou oloževy ne spořitelní knížku. Ži
dovětí uhlobaroní Rotacbild, Guttmann a j. raději uhlí
zdražují.

Krkonošský pomník padlýmv Číně.
První pomník padlým v Taku postavili u Hainu v pra
ské části Krkonoš. Byl vystavěn ve tvaru kužele z vel
kých kamenů na výšině, vyčnívající vysoko nad okolní
krajinu. Ne vrcholí pomníkuzasazena je deska s ná
pisem: „Padlým rekům v Taka. 17. 6. 1900“, Zřízen
byl pomník tento přičiněním místních a okolních let
ních hostí podkrkonošských.

Počet vražd v obyvatelstvu evrop
ském. Die součtu italského statistika Ferriho při
padá na jeden milion lidí ročněspácbanýchvražd:
v Italii 96,9, ve Španělsku 76,7, v Uhrách 75,4, Ra
mansku 40,4, Rakousku 24,4, Portugalsku 23,8, Švý
carsku 16,4, Francii 16,7, Rusku 15,2, Belgii 14,4,
Švédsku 12,9, Dáneku 12,4, Irsku 10,6, Německa 10,7,
Holandsku 5,6, Anglii 5,6, Skotsku 5. Zdali čísla ta
jsou správná, nemůžeme ovšem saručiti. Dle toho je
Italie přední zemí vrahů, a jistý italský poslanec
pravil, že v Italii padne do roka vraždou více lidí,
než padlo Italů u Solferina.

Dělníků a dělnic v Rakousku úředně
napočteno 10,712.000, z čehož na zemědělství při
psdá 7,250.000 osob.

Největší prospěch z německého na
elonální obstrukce v Zatel majíbezodporu
temnější chudí. Uhrnný obnos pokut, k nimž byli od
souzení německo-nacionální obecní starší, poněvadž
nesúčastnili se schůzí obecního zastupitelstva, v nichž
měli zvoliti nového purkmistra, vzrostl na 4500 kor.
a tento příspěvek chudinskému fondu nepochybně bu
de ještě větší, až proti německým nacionálům, kteří
nyní svých mandátů se vzdali, zakročí se podle zá
kona, jenž stihl takovou neodůvodněnou demisi z obec
ních elažeb pokutou až do 100 zl. a ztrátou pasiv
ního volebního práva.

Stěhování z Bosny ma Sibíř se zmá
há. Během posledních čtrnácti dnů došlo zemskou
vládu bosensko-hercegovskou 600 žádostí o průvodní
listy do ciziny. Vystěhovalci ubírají se do Bělehradu
a odtamtud do Sibíře. Bosenští kolonisté, kteří vy
stěhovali se před dvěma lety na Sibiř, chválí si tam
nější poměry tak, že v srbském obyvatelstvu nastala
pravá horečka vystěhovalecká.

Český úspěch. Plzeňskýpěvecspolek„Hla
hol“ se vypravil na výstavu do Paříže, kde koncer
toval a obdržel první cenu. Stejný úspěch měl před
tím v Bruselu.

Cyrilleké exerelcie v Jičímě slavnost
ně zahájeny byly v úterý večer nvítáním hostí, pří
padným proslovem a zajímavým hudebním večírkem.
Účastníků sjelo se na sta ze všech končin českoslo
vanských, až i z dalekého Slezska. Též přítomno mno
ho vzácných hostí z Prahy. Hořický kůr řízaný ředi
telem Jiráskem dělá pravé divy. Ve středu jako host
hrál při zábavním večeru známý klavirista B. Křídlo.
Přednáškám věnuje se živá účast. O dalším průběhu
sjezdu příště více.

Křižíkova elektrická dráha z Praby
do Libně a Vysočan přešla právě v majetek — ne
města Prahy, uýbrž soukromé akciové společnosti, a
to v době, kdy připojení Libně ku Praze má se atáti
skatkem| Výnosná a v pražské komonikační síti dů
ležitá tato trat bude tedy nadále bez připojení k
ostatním olíčním drahám pražským, bude jezdit zvlášt.
ním řádem, za zvláštní dopravné, atd. — slovem bude
se dále vysmívati 3 Florence směrem ke Staroměstské
radnici — komunikační politice obce pražské ...

Národníhospodář.
Proč nemáme louku pozdě kositi.

Čím zralejší,dřevnatějšítravinya vůbec pícní rostliny,
tím obsabují méně látek, z nichž tvoří zvíře maso,
mléko a kosti — bílkoviny, kyselina fosforečná. Kdo
nechce tedy sklizeti z louky slámu, ať seče v době,
když je vše v prvním květu, když je louka nejpestřejší.
Přestarlé seno je málo živné a malo ztravitelné, je
tedy nerosamno pozdě kositi louky a jeteliště. Čím
dříve zkosíme louku, tím lepší a hojnější je otava,
druhá seč, tím méně živin vyčerpá se z půdy proto,
že rostliny spotřebují nejvíce látek, mají-li nasaditi
semeno. Časnou sečí vyhubíme plevelovité rostlinyi
Tedy nejlépe pochodí, kdo neřídí se kalendářem an
ustáleným svykem, nýbrž kosí louku včas, t. j. ten
kráte, když všechno rostlinstvo je ve květu, ale 86
mene ještě nenasadilo. Tenkráte docílíme nejlepší a
proto nejbobatší sklizeň,

Kterak rosmnožnjeme oleandr. Mi
lovníkům tohoto sice jedovatým, ale nádhernou čer
vení okouzlujícím květem proslaveného keře jihozem
ského, u nás sa ozdoba růsných místností oblíbeného,
se zavděčíme zajisté, když prozradíme, jak se ros

mnošuje. Vezme se výhon ne zcela zdřevěnělý, uřísue
se hladce pod okolíkem lupenů a řízek pak ponoříme
asi do polovice stopky do vody. Nejlépe se k tomu
hodí obyčejné láhvice od sodovky, naplněné říční vodou.
Hrdlo zalepíme rozmočenou hlinou, a postavíme na
místo světlé, ale ne do slunečního žáru. Za několik
neděl vyžene ratolístka bílé kořínky. Řízek se opatrně
s láhve vyjme, pozorně zasadí do přiměřeného koře
náče, důkladně kyprá blína kompostová zaleje a pak
rostlina postaví do polosvětla na 2—3 dni, načež
teprv dáme sazenici do plnéko světla a tepla. Čím
více ojstý a zakořenělý oleandr má světla, tím buj
něji roste a brzy velmi hojně kvete.

Kde se doporačuje hnojení kaini
tema. Kainit je aůl draselnatá, snadno rozpustná, jež
v ohromném množství nalézá se v ložiskách mobut

ných v Haliči u Kalaše a v Němcích u Staaufartu.
Prostřednictvím každého spolku bospod. neb besídky
rolnické lze ho zakoupiti v jakémkoliv množetví. Hodí
se výtečně spolu s mončkou Thomasovou — mletou
struskou z butí železných — nalouky a na lelkých,
plečitých půdách dobře působí při kterékoliv plodině.
Nejlépe se jeví účinky tohoto hnojiva, když na podzim
neb v zimě, nejpozději počátkem jara kainit rozho=
díme po jeteli. Také k řepě se doporačuje. Obyčejně
počítá se po boktáře 15—20 metráků kainito.

Literární směs.
České umění chodí na besedu za hranice. A zí

skává si hojně přátel a hojně hostitelů. Potěšitelné
jsou zprávy z Brusselu a z Paříže, kde plzeňský Hla
hol při pěveckých závodech odnesl si první ceny. Vý
lety tohoto druhu mají avůj význam a jsou zásložné.
Umění hudební nepopíratelně patří ke kultuře. „Hla
hol“ plzeňský výletem svým přinesl do Francie na
ukázku kousek našeho umění, kousek naší kultury.
Je to správné. Naňe umění hudební je k tomu nej
vhodnější, protože v něm u nás jsme pokročili nejdál.
Se svojí hudbou smíme se odvážit ven. A dnes už
Smetana vítězně cestuje světem: V Pavlovsku jeho
„Vyšehrad“ dosáhl znamenitého úspěchu, v Paříži při
koncerta orchestru Collonova, jejž s velikým úspěchem
dirigoval Oskar Nedbal, příznivě přijata „Vltava“
(mimo skladby Fibichovy a Dvořákovy), „Dalibor“
pak chystá se ještě letošního roku do Antwerp. A
zajímavá drobnost: partie oper Smetanových jsou ve
vídeňských operních školách nutnou podmínkou. Kd
se asi dostane na takovou pouť světem český básní
a který? — V Petrohradě zamýšlí paní Gorlenko
Doliná uspořádat dva slovanské koncerty; pozvala
k nim Oskara Nedbala, Bohumila Ptáka a pí. Matu
rovou. Pták na pozvání kapelníka carské opery p. Ná
pravníka bude v Petrohradě zpívat také „Dalibora“.
Tak vesele do světa! — Po duelu s p. Šubrtem zajel
si dr. Herold do Paříže na mezinárodní sjezd diva
delní. Máme upřímně zbožné přání, aby ei ze sjezdu
něco odnesl; tuze by toho potřeboval. — V Mnichově
provedeno bylo v Rakousku zakázané nové sociální
drama jihlavského učitele Trůbwassera, Herr Meister,
jehož děj braje v českém ovzduší dělnickém. — Za
Světozor a řadu jiných pohřbených časopisů literár
ních má přijít náhrada. (Družstvo (Thomayer, Vrch
lický, Jirásek, Herites, Šimáček, Svoboda a j.) při
pravují prý k podzimu beletristický časopis (měsíč
ník) Zvony. Počkáme, až uzříme.

(Zasláno).
Prohlašujeme, že nedorozumění, které vyniklo

mezi námi a p. učitelem Aag. Bakem na Zbožnově
u Skntče spočívá na omylu a proto nechť nastane
mezi námi úplná shoda.

Ti občané, jichž se to týká.

Listárna redakoe.
Do Něm. Bělé. Díky; bude v příštím

čísle,

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 28. července 1900.1 hl,

pšenice k 11'40—1240, žito k 10-16—10'80, ječmena
k 870—9-30, oves k 6-40—7-10, proso k 00:00—00*00,
vikve k 00-00—00 00, hrachu k 16:50—19'00, jáhly k
18-40—0-00, krap 16*00—40:00, braroborů k 2:60—3 20,
jetelového semínka červeného k 40*00—50'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00*00, máku k 2900
olejky k 17-50—1800, lněného semene k 16:00—18"00,
100 kg. žitných otrub k 12:00, pšenié. otrub k 11*60,
1 kg. másla k 2'20—2-40, 1 kg. sádla vepřového k
1*44—1'60, tvarohu k 0-16—018, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek k 380 ——, jedna kopa cibule k 00-60
00'00, jedna kopa drobné zeleniny k 2:00—0*00

Y Králové Dvořa o. L. dne 28. července 1900

pšenice 12-00 00-00, žito 10-90, 11-00, 11"10, ječmen 0000
oves, 6:10 6:80, hrách 00.00 00:00, čočka 00:00 00:00
viker 00-00 0-—, jáhly 00U-—,00-— kroapy 00-— 00—
brambory 4-30 5-00, vejce (kopa) 3'00 0-00, máslo 1'92,
2-16, tvarob 28 h, maso horění k 1-28, maso telecí
k 1'20, maso vepřové k 1-30, maso skopové k 1*12, se
no k 8.50, sláma k 3-40, k oves 15'60.

Strojník
se přijme na hosp. stroje,

co samostatný pracovník. Práce od kusů neb denně.
Ženatý dostane byt. Přednost má zkoušený strojů.

Ant. Sádovský,
výroba hospod. strojů v Hradci Králové,

Prašské Předměstí.



Josef

Nergiaěění
truhlářský závod

vyHradcij Králové,

nábřeží Frant. Josefa,

doporučuje svó zásobené

sklady
nábytku

a přijímázakázkyma úplné zařízováníl bytů
v každém provedení za ceny mírné,

ORP Taktéž přijímá všecky práce v obor ten přiná
ležející.i

Š Uzlatých a stříbrných skvostů, svatobních =
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho ge |
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.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

. Antonin Sucharda,
Ja mn Horá k, sochařařezbářv Nové Pace (Krkonoše)

„E doporučuje se ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů
soukeník v Ry ohnově n. K a veškerých potřeb nměuí elrkevrního3 též zhoto

zasílá na požádáníprávě vyšlou kollekci ko hagaAhn pýdkajtén vé opravuje,
nových vzorků pravých vlněných látek pozlacuje a polychromuje.Za výrobkyvlastnídílny

vlastní výroby ručí, jakoži za řádnou prácí při cenách nmejmír

© pro dobu jarní a letní ©9|[ "Anon noharem
Též velejemné

látky na taláry, '
Četnáuznánízvláštězkruhůveledůstoj- J osef Pátek
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob- 9sluze mého křesťanského závodu.

Učiňteprosím, malou objednávkuna mistr pekařský V Hradci Králové
zkoušku. vas

Přihromadnémobjednánívětšívýhody. přijme do učení

chlapce z řádné rodiny
za výhodných podmínek.

Učně
ma Jkupectví

přijme, ihned z řádué rodiny za výbodných pod
mínek s předběžným vzděláním

Josef Dolanský,
obchod kolonialním zbožím v Praskačoe.
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P, T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázku

roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko, se na požádání franko zašlou.
houtky, ucpávky, jehly, načínáky, kontrolní
akla a různé pivní potřeby. Ventilace k či- MERODA Ezau DEEUB 001 suooNNová nedoBDPO OSNSSNVNSNNSPNS
stění vzduchu z místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na .

skuděihovélampyžárovky,ktorépředčí(f | JOSCÉ Krejčík v Praze,petrolejové prosvojí úsporu a jasnost světla
bez zápachua kouře, umělecký závod sochařský a řezbářský.

Dodávám jen sboží dobré, důkladně zpraco- Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
vané se zárukou. Berlovky zasílám na skoušku Karlova ul. č, 80. Bndova ev. Václavské zálošny.

a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět. Odporučuje notivě svó chralně známé:

Cenník sašiu ma požádání zdarma. Sochy, oltáře, kříšovécesty, jesle, Boší hroby, kýtše,Josef Lux v Chooní kasatelny, spovědnice,-kříštelny, komsoly, svícny,
klempířství a výroba stříkaček. lustry, pulitky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.

P. T. obecenstvu.
Dovoluji si netivě upozorniti na svoji výrobu
patentních zahradních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných.Jakož nově
zlepšených beriovek, doporučenýchpro sbory
hasičské zemskou úetř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvku,vodu ze sklepa, petro
lej, líh a různé tekutiny. Stříkačky na mytí
lahví a pivních trubeb vřelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje se bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev
niti ku každému výčepnímu kohoutku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tiakostrojky,
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JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubicioh

opravuje jakoš i nově slaví Ď

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

vedení a v cenách vol lerných, P

(Zasláno.)

Velectěnému

panu Janu Tučkovi,
v Hoře Kutné.

Obecní představenstvo obce Opočnice v
souhlase s celým obecním výborem usneslo se,
aby na základě pochvalného dobrozdání p. Fr.
Šorma, říd. učitele v Opočnici, vysloven .Vám —
byl veřejný dik a plné uznání za velice
solidní provedeuí stavby nových varhan v na
Šem kostelíku. Stroj, ač malý, (zlepšené sou
stavy kůželové o 4'/, okt. C—F s Ó rejstříky'
a pedálem) vyhovuje úplně požadavkům, jež
na větší varhany 8e činí, ježto snadno přemě
nou rejstříků možno docíliti různých stupňů
a odstínů tónů.

Dovolujeme si Vaši otěnou firmu všude
co nejvřeleji doporučovati.

V Opočnici, dne 29. července 1900.

| František Šorm, Jan Vrbenský.
Hd. učitel. úřadující radní.

J. Pátek,
farář.

(Zasláno.)

Vyhláška.
Výnosem ze dne 25. července 1900 č. 53647, po

volil zemský výbor království Českého, dohodnuv se
e c. k. místodržitelstvím v základě zákona ze dne 34.
října 1899 č, 97 z. z., aby obec Královéhradecká vy
bírala počínaje 1. srpnem 1900 z každého hektolitru
piva, jenš se v obci spotřebuje, na místě dávky 3 kor.,

jež jí povolena byla výnosem ze dne 8. května 1900č. 34080, zvýšenou dávku 8 K 40 bal. na dobu a za

podmínek v uvedeném právě výnosu uvedených.Purkmistrovský úřad v HradciKrálové 30. čer
vence 1900.

Starostův náměstek:

Welnhengst.

Velká úspora a důležité pro každého,

© Žádných šlí a řemenů více! ($
Upotřebte jedině mého druhu lékaři doporučené, zlepšené

Držadlo kalhot.
Patent Novotný.

Znanenité rozluštění o jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků,
košil, nepříjemné teplo, odporné sesonvání se šlí s rameo
nou atd. Patentní držadlo poskytuje stále přímé, volné a
sdravé držení těla, jakož i vkusné padnatí kalhot a lze

jj vědy lehko keKMidým kalhotém upotřebiti, aniž byoflíku neb nějaké další úpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjístí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalhotám poobdržení 60 kr., 3 kusy al. 1:60

6 kusů sl. 3— zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. 9. NOVOTNÝ,Maršovice- Kukaně.
Žádný drindl, tisíceré pochvalné úsudky.

Prodá se
10 svazků úplně zachovalých Ottova na
učného slovníku za 30 zl. (Krámská cena 80 zl.
Velebným pánům zvláštní výboda (od int) Na.

bídky do adm, t. 1. „Ottův Slovnik.“

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

salož. jiš r. 1809., rozšířil jsem za spolapůsobení mých.synů, tek bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
sárakoo, že mohn tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřelej: ouporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Kašdá
stavba jskoš i sebe menší oprava se provádí pod.
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií ne požádání sdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mějzer.



Nejstarší na 23 výstavách prvními cenami vyznamenaná čéskátovárna na plana 
pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. Haco LHOTA
v HradoiErálové. 

Sklady pod vlaětní firmou: Královské Vinohrady, Karlovatřída č. 8, ve Vídní dil., Salesianer.
PRD“ game 31, « Brně, Orelská ulice č. 7. Iilustrované cenníky sdarma a franko. "Ji

m Humpoleckáij k

pro domácnosta živnostníky = an > list
dodávápod 6-letouzárukou,téžna splátky Dámské lodny. y

A IbextR.Stourač, 8, Mám mad | ©%oo)
poručnje 40 kusů za 60 hal.

ve Svitaveoch. KARELKOCIÁN, nabízí
soukenický a první zasílatelský závod , 2

v Humpolci. Biskupská knihtiskárna,
Vsorky k nahlednušé franko.

Ludvík Knepr | Úplnévýbavynevěstám.
w Hradci Králové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

á bw tek.
Výrobky dokonalé.

M Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.
"i U

P.1.
Továrna na spracování ovoce, pálenka koňaků

a výrobu likéru
(dříve vávod na sušitkováné ovoce)

A.A6. S. Oomášek,
voe Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalné pověstípožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,
tak i se stránky sdravotní, všempošadavkům úpl
ně vyhovují a při růsných chorobách, zejména
šaludku a ústrojí tašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčiti se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra

V
Kathreinerovýchbalíčkách!(NY|| zz: kemnieops

Katňreinerova táž
j

n

jest jen pravá ve známých

mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám drase
placeným.

V P | Kn konci dovoluje st ještě upozornili na své

AR 3 „M speciality, jejichš výroběsvlášlní péči věnuje.a Créme Bellealltance a Créme de Cognac jsou pro

Nikdy tudiž vyvážená, neb v jiném na okla
mání vypočítaném napodobeném balení.

a . uz ŽL | kašdého, Bellefeur a Créme de Maraschimo sej
Kathreinerova sladová káva Kneippova (/MYS| ménapro dámylikoryvýtečné

ZA| jest nejlahodněji chutnající, jakož i jedině bi NÍ Žádejte cenníky/

? zdraváa spolunejlevnějšípřísadak ztnkovékávě. 4 ——————
» . © | —— : | | i M Založenor. 1850.—

KathrelnerovasladovákávaKneippova i | Velectěnému duchovenstvu
pije se při etále stoupajícím úspěchu denně M doporučuje

- +v6statisicíchrodin, +" | Karel Zavadil,
— M) : zlatník a pasířv Chrudimi

Kathreinerová sladová káva Kneipnova A „S90 Rojnězápobenýsklad
jet tam,kdozrakovékávajakosdrauíškod MÁ (náčiní bohoslužebného
i hvá, lékařsky se zakazuje, (nejdokonalejší se stříbra,bronzua jinýchkovů

náhradou! * : vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseračí.
1 Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
i mevněji 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 návod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje setedy k za

„| koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.



Česká největší rakousko-uherská továrna

i v Hradci Králové.adLE Ů

Nejvýhodnější
pojišťovací podmínky.

poskytuje pojištění
na život a důchody ve všech

způsobech

za sazby velmi mírné.

První Královéhradecká továrna nábytku. | X

Ladislav Knypl v Hradci

animální a minerální.
Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,

Nevyhnutelné k podzimní setbě,
nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě

nahraditi.
Dále:

ciální hnojiva pro kuloviny a obilí:
Poštoroskou sádru superfosfátovou

k vrchníma hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

zaračuje nejrychlejší výsledek oj:

Kostní moučky, chilský ledek, eíran

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude

větší výnosnost.

amonatý, soli draselnaté,kainit, spe

soutěže schopné:
Továrna na v Břeclavi,

uměláhnojivaÁ ý ( K Ř Á N Poštorné
1 8 kyselinusí- . nku k

„Tovou
Ústředníkancelář?V PRAZE Jindřišské a M.

KO

Stavební truhlářství

Králové.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Za hospodyn
cích obeznalá. — Nastoupiti může hned. Nabídky do administrace t. |.

Zahájení od 1 května
až do konce září

m | chce jíti slečna prostředního stáří,z řádné
| venkovské rodiny, všem pracím uvyklá a

Stávají od r. 1885.
Prospekty zašle

správa lázní ihned.

Výbornou chuťkávy docilileo+90+00+0400000000000000000000000+ĎP]

M " v k my Š V, Vacek,os Družstvona zužitkováníovoce 2S 2,
* v Pamět
+ v Eradoi Králové : níku

Chi

: nabízí všem pánům obchodníkům a všem konsumentům 9 | prozimaa jrné rysa
+ . . . . + n stromyovocnévysoké
+ znamenitou slivovici ©| ho klorinyodobrkonitm

+ divoké stromypro stromořadí,

: a svůjvýtečný Ke ooo Vborné

+ ocn ď oce > zboží.Poučnýcenníkzdarma: © ovocný ocet© ;* | *
% ohemicky 1 bakteriolegicky zkoušený +e
© c. k. vládním radou, slovutným panem Amtomimem Bělo- 3

Z hombem. professorem při c. k. české vysoké škole tech- o
« nické a příšežným znalcem v oboru chem. technologie při %

% c. k. zemském soudu v Praze. *o
© | OR- P.T. pánům obchodníkůmse povolují větši | ©
% srážky. 3
e++004000000000+000000000000000000+0Ď

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonalé jakosti.

Hoapočtyudarma.



30 půl roku Sh — k
Číslo82.

Kde se tomu naučil?
Byl jeden klak a klel jako husar. Farář,

jeho katecheta, zavolal si jeho rodiče a stě
Šoval si na to klení jejich synáčka. Maminka
místo na kluka, rozlobila se na faráře a poví
dala: Kde se to ten z...ný kluk jen učí; my
ho to neučíme. A tatík popad prut a začal sy
náčka tomu klení odvykat řka: Ty kluku
s...skál Tu máš! však ono tě to klení přejde!

Table paedagogika (vychovávání dětí) mně
napadla minulý týden, když s malou výjimkou
všecky noviny, ba i ty, které bych nazval ne

žity, DE PIakaly a lamentovaly nad zabitím krále italského a dloubaneké články o tom
ohavném činu psaly.

Ano těch paedagogů čili vychovatelů ná
rodů jest to dílo, které provádějí -zločinci
královražední. Tito vychovatelé naučili své od
chovance klít, to jest rouhati se Bohu a upí
rati ho, ti je naučili hroznému učení, že člověk
jensobů samému jest sodpověden. Tito paedago
ové naučili je klíti, to jest posmívati se „moci,
terá jde s hůry od Boha“, jenže jejích od

chovanci šli ještě dále a „proklínají“ či aspoň
nenávidějí a zavrhují každou vladařskou moc
vůbec a královskou zvlášť. Jejich knihy, no
viny, přednášky ve školách, jejich „osvěta“,
jejich nad náboženstvím prý vítězící filosofie
— učenost, to je ta matka, která se zlobí, že
kluk kleje, ač ho to sama naučila, která se
ale též zlobí na faráře, totiž na církev,
když jí připomene, na které konce to její
vychovatelské umění to přivedlo. A pak
na to jde tatík s rákoskou. Tohle vraždění
musí lidem vyhnat z hlav golícajtí. I nejlepší
listy, pokad nejsou katolické, nevědí o žádné

jiné paedagogice, než o té, při které tatík sámleje, to jest na Boha. nedrží, ale klení čili

pohrdání zákonem Božím policajtskou rákosou ze svého vychovance vyháněti má. Tak to
napsala i sama „Politik“

Král Humbert byl chuďas sám takovým
paedagogem Královetví italské povstalojen
tím, že Be pohrdlo Bohem, 'ehci Říci jeho zá
konem, ža násilné sesasování s trůnu mení dovo
leno. On sám byl ve vojště svého otce Viktora
Emanuela. Jíž byl o své italské země mocí
válečnou oloupen náš císař pán, již byla zá
konná 'vladařská moc vyrvána panovníku ve
Florenci doposud vládnuvšímua vojsko Vikto
rovo chystalo se na Řím. Humbert bojoval
tenkráte jako generál ve vojsku otce svého.
Bylo to ve Florenci, kde mu telidáž francouz
ský vyslanec výstražné slovo řekl, přiváděje
mu na paměť důstojnost „kněze velikého“, na
nějž se chystal. Humbert však odvětil: „M
Jsme ti velekněžil“ Narážel snad na spole
svobodných zednářů, kteří pohrdajíce Bohem
sebe velekněžími homanity, lidumilnosti, na
zývají. Na to pravil vyslanec: „Ale ty ve=
liké následky!“ Na ty ovšem dbáno nebylo.
Střelilo se do Říma, čili do tamní královské
moci, a pák střelilo se ještě do královské moci
v Neapoli a Italia una, Italie jediná čili sjed
nocená — byla hotova.

A dnes? Kde se tomu ten Bressi jen na
učil, tomu střílení do krále? Dnes ti, kteří
každou vládu mají za tyranství, dnes ti anar
chisté svými výstřely do srdcí králů volají po
hrdlivě: „My jsme ti nejvyšší kněží svobody.“

A že právě v Italii se rodí? Italie vy
hnala kněze a Krista Pána ze školy. Italie ve
svém nesmyselném pachtění se po veleslávě
vyssává nadstly kapsy svých poplatníků, jen aby
měla osady čili kolonie v cizích zemích, které

ro člověka v Evropě narozeného ani nejsou,
jen aby byla velmocí v trojspolku a měla
mnoho vojska, Italie takto řízená šíří hlad a
bída v dělnictvu a tak i z této příčiny učí
„klíti“ to jest nenáviděti všecken nynější řád
v lidské společnosti a domáhati se zlepšení
stavu svého střílením do králů. A kdyby ee
namítlo, že u anarchistů královrahů mnoho
dělá jejich šílená slávychtivost, a ta še je žene
k činům, o nichž svět bode mlaviti, přece jen

at obzvláště Italie přemýšlí, zdališ netrestá a
nevyčítá, čím sama hřeší.

A tak myslíme, že poubým pardasem, po
kterém slovutní nynější vychovatelé národů,
když jsou v koncích, pro anarchisty touží, to
myslím nepůjde. Kluk, který je mmohobit, sa
tordí se tím více a nenávidí $ své rodiče. Tatík
pak, který sám hřeší tím, co pardusem chce
vyháněti, dělá se směšným. Pohlaváři, vůdci
a vychovatelé národů musí sami dříve přestati

chati, ctíti a milovati Krále králů. Pak samo
sebou změní se zákonodárství, školství, tisk a
celý veřejný život, pak spokojení, spravedlivě,
moudře spravovaní národové uznají bez par
dusování, že vláda, ať toho nebo jiného způ
sobu, je sařísením Boším.

Když v letech sedmdesátých střelili do
německého císaře a pruského krále, tu on zvo
lal: „Léd musí míří nábošenství.“ Ale že on r.
1866 a 1870 z tisíců vražedných nástrojů stří
lel do srdce Rakouska a Francie, na to za
pomněl. Když se střelilo do něj, tu to byl zlo
čin proti náboženství, coš ovšem i my fvrdíme,
ale kdyžon pobiltisícea tisíce lidí v nespra
vedlivé válce, tu ještě při tom, když ho ne
zasáhl granát, jmenoval Boha. Ještě nikdy jsem
nečetl, aby takovýhle pruský „klerikalismus“,
takovéhle užívání náboženství k udržování
moci byly svobodomyslné a nežitové listy ha
něly, neřku-li, aby kdo byl řekl, že takovýhle
klerikalismus učí lid „etříleti“. Ale tu se as
poň o náboženství promlovilo. Jinak to bylo,
když zabita byla oaše císařovna a královna.
Tu se ve všech novinách zločin ten zavrboval
a ku ráznému vykročení proti anarchistům se
vyzývalo. Ale s pohřbem přestalo zavrhování
a vystupovalo se rázně, ale — proti nábožen
ství. Vychovatelé národů učili bez překážky
dále anarchismu proti Bohu. A proto právě
my jsme předpověděli, že přijde zase brzy ně
jaký výstřel.

Na slova naše bohužel došla letos. A
hle nyrí se zase promlovilo o náboženství.
Promluvil „Čae“, a svaluje vina vraždy krále
Humberta — na katolickou církev!l! A tato,
opravdu pekelnáurážka katolického nábožen
ství prošla pod rukou úřadů státnícha to v tu
dobu, v kterou ve Francii zabaven byl list
katolický proto, že mluvil slovy evanjelia, v

u Ješíš řekl zástipům
židovským. Anebo: Reklma Pilát: Zdaliž já
jsem žid?

A ještě jeden promluvil, ale skrytě, při
té příležitosti o náboženství. Jest to nový král
italský, který ve svém provolání k národu
zmínku oŘímu učinil, a tím právě naznačil,
že se ta „škola“ anarchismu v Italii nezruší.

Jediná „Politik“ přinesla telegram ze Ří
ma od 31. července: Jeho (krále Humberta)
poslední slova byla: O děda mněl
-© Dlouho uvažoval jsem o těchto slovech.

S jakou chlonbou a slávou zařizovalo se to
nové království, které povstalo „svobodomy
slným“ nedbáním zákonů Božích, kterak za
něco velikého považovalo se to nové upravení
Italie! A poslední slova?l

A podobně je to i v jiných říších. S ve
likou chloubou a slávou zařídily se říče na
základě svobodomyslnosti, nedbající zákonů
Božích; za něco velikého vyhlásilo se to nové
vpravení společnosti lidské. A dnes? Dnes zdá
se mi, jakoby umírající král Humbert byl ve
škerou novověkou společnost lidskou zastapo
val a jako ve jménu jejím volal: „Ó, běda
mně.“ Kéž by o tom uvažovali obzvláště ti, kte
rých se tc nejvíce týká, ti vůdcové a vycho
vávatelé národů, aby jedenkráte nepřišla doba,
na kterou se hodí slova nad zničením národa
Ikajícího, starého zbožného vlastence a učitele
lidu, jímž bylo pohrdnuto a jenž byl tupen a
pronásledován, slova: „Spadla koruna s hlavy
naší! Běda nám, neboť jsme zhřešili.“ (Jerem.)

BORO

Inserty se počítajílevně.

Obmovarehásívpdlek v poledne. | VI Ročník.

Pro pravici.
Jistý žurnalista tyto dny měl příležitost

rozmlouvati s vynikajícím polským poslancem,

Lplamočí dojem důležitého rozhovoru těmitoslovy:
„V jádra polské delegace není osob opět

nému spojenectví s národem českým nepřejí
cích; těch několik jedinců, kteří by nás (roz
uměj: Poláky) rádi zahnali do vod zpukřelého
liberalismu německého, nejsou rozhodujícími
činiteli a nesmí se dle jich projevů souditi na
celou polskou delegaci. Vždyť u Vás Čechů je
také řada politiků, kteří zrazují od alliunce
česko-polské a dráždí nás poklonami málo li
chotivými. V politice však nesmí rozhodovati
útlocit; pásky nás spojující musí býti a jsou
hlubšího významu, ony netkví jen v pokre
venství, nýorž i ve společném programu z mě
síce května 1897, jehož tvůrcem právě byl
Polák (hr. Dzieduszický).

Ani ukvapený čin našeho Jaworského ne
posuzujte tak přísně: uvážíte li, že se počátkem
června zaručil panovníkovi za dělnost říšské
rady, pak pochopíte jeho horečné rozechvění,
když česká delegace svou obstrukcí snahu jeho
mařila a u koruny jeho význam snížila. Polák,
dá-li své slovo, jako maž vždy mo dostojí; a
tauJaworski, šlechtic a jeden z předních rádců
císařových, pojednou vidí, že, co svému moc
náři slíbil, nemůže provésti, poněvač mu Če
chové křižují plány. Nedivte se, že pak v roz
čílení, nevida jiné pomoci, svazek pravice uvol
nil a rychle navázal jiné styky, aby, když ne
pomocí pravice, aspoň 8 jinou majoritou ad hoc
mohl se panovníka pochlobiti. V té chvíli ne
běželo Javorskému o nic jiného, leč o zachrá
nění osobní reputace nahoru a že mu na tom
velmi muselo záležeti, vysvítá z toho, že císař
udílí mu ze svých soukromých prostředků
každoročně čestný dar peněžitý.

Po této zpovědi, která dnes nemusí býti
tajemstvím, poněvačJaworski, bude-li kamenem
úrazu při zjednávání shody Čechů s Poláky do
brovolně se obětuje, dal mu polský klub rád
absoluci, ač jej neušetřil výtky, že nemá za
vazovati se k úkolu, který není tak snadno
proveditelným a pro jeho nezdar pak rozbíjeti
přirozený útvar, který měl říši vyvésti z blu
diště zmatků.

Leč — nevzpomínejme více toho, co bylo,
nýbrž věnojma trochu pozornosti tomu, co má
býti. Polský lid přeje si spojenectví s Čechy
a delegace naše ráda hlasu tomu se podvolí,
dají-li nám čeští poslanci záruku, že chtějí
svých práv příště se domáhati jen pomocí a
v rámci pravice. To znamená: upuštění od ob
strukce. Jsme ochotni Čechům zaručiti, že se
zasadíme se vší energií, aby jich národní cti
nebylo ubližováno, aby se jim dostalo práva,
jež po zákonu mravném i světském jim patři.
Chceme toliko, aby se Čechové za našeho při
spění domáhali splnění svých spravedlivých
přání cestou přirozenou, parlamentní.

O vládu, která by v tom činila překážky
z ohledu k Němcům, uedbejte. Každá vláda,
která chce, aby v Rakousku vládlo se parla=
mentně — jak je přáním koruny — musí re
spektovati přání majority a ne-li, docílí dvo
jiho: buď nemožnost parlamentního života vů
bec, aneb vlastní nezpůsobilost k řízení otěží
státních. A bylo by to podívání pro boby, když
by se zjistilo, že rakouská vláda sama je pří
činou parlamentní krise a že musí býti na
křeslech ministerských provedena dříve dů
kladná přeměna osob i systému, aby dělnost
parlamentu byla umožněna.

Jedině stará pravice je záchranou Ra
kouska. To vědí u dvora, o tom je přesvědčena
vláda, to víme my všichni: Čechové, Poláci i
konservativní Němci. A němečtí liberálové? Ti
konečně rádi kousnou do kyselého jablka a
spokojí se svojí minoritou, nebo to vědí dobře:
znemožní-li autonomní majoritě klidnou práci
parlamentní, pak sami dopomohou ke státnímu
převratu ve smyslu federativním. A touží-li
Čechové po takovémto upravení říše, což je i



naší tužbvu, nechť uváží, že k tomu nikdy ne
dojdou pojlocí yjastál obetřykee, nýbrá jes
německýmvzdorem. ,

Až v září sejde ne říšské rada (s še to
to bude v září, tomu nasvěděuje rychlé vypsání
doplňovací volby po zvěčnělém dr. Balatovi),
jsem přesvědčen, fe polská i česká delegace
pozdraví se navzájem jako nejlepší přatelé a
spojenci a ten škaredý mrak, který na chvíli
zakalil nám oběma jasný zor a chmurynasadil
do duše, proměníse v růžový oblak, jenž sklene
se nad Čechií i Polskou, bláseje přátelům i
nepřátelům: „Jen v tomto táboře je budoucnost
Rskouska 1«

Máme-li se však roku v ruce eejíti, hlá
sejte v Čechách politiku vážné práce a nečinel,

litiku zdravého rozamu a ne jalových besel,
terá se sice pro poslechlíbí, ale ještě žádnému

národu neprospěla.

Drobná obrana.
Lživost Národních Listů. S Nár.Listy

jeme se už dávno nezabývali proto, že národu
českému všecka práva vymohlya Němce po
razily. A tekó jsme se nepachtili po tom, co
o katolicisma jejich helvetské rozumy povídají.
Teprv z Rozvoje se dovídáme, že prý 2. Čer
vence psaly: „K Lomnici 8e blížící biskup
Brynych hlásal, že bohdá památku Hasovu
z mysli lidu českéhovypadí. Na slovata od
pověděno mu tím, že do dvon let státi bude
v Lomnici na hlavním náměstí pomník Hosův.“
Spolebáme na Rozvoj, že správně cituje a od

ovídáme: Není pravda, že p. biskup Brynych,
dyž se blížil k Lomnici, tedy na visitační

cestě, ta slova promlavil. Na visitaci se vůbec
nikde za osm let p. biskup o Husovi ani ne
zmínil. Není pravda, že by vůbec kdy byl řekl,
že on památku Husovu z mysli lidu čes
vypadí. Ale pravda jest, že je Nár. Listům
každý kus bláta a každý helvetsko-radikální
klep dobrý, mohou-li své nenávisti proti vlaste
neckému biskupovi poleviti. A pravda jest, že
ne tak proti p. biskupovi postaven jest Hus
v Lomnici, ale proto, aby radikální strana po
dobnými randály se držela na vrchu. A ko
nečně pravda jest, že p. biskup z dějin hasit
ských ví o něco více, než celá husitská strana
v Lomnici. Kdyby N. L., které tolikrát již
usvědčeny byly ze lži o p. biskapu Brynychovi,
byly studu schopny, řekli bychom jim: Kdy

ak se přece jednou začnete stydět za své
haní a za svou banbu!

Odpověď ma článek uveřejněný
v „Čase“ = 1. srpma 1900 = Kyšporka.
Sedí rosička na vrbě a hovoří dle svého spů

nemá zrovna v těchto parných měsících nic na
práci a proto píše do Časn ledaco „časového“.
Mluvě o sv. missii v Kyšperku, začíná v onom
čísle slovy: „tak jsme bohudík očistěni“, pak
povídá, že dokud ještě nosil kalhotky dětské,
že čítával knížky o Indiánech a tu prý v něm=

FEUILLETON
Z denní kroniky.

A. M. V. P.

(Pokračování.)

»Národní listy« píši: Plování a mistrovství
na Dunaji ukazuje lelos říznější tempo než loni.
Hlavně se vyznamenaly dvě slečny. A hned o něco
nížeji čteme. »Podřezala si krk prostitutka S.,
která se vždy účastnila různých sportů. Jezdila
na byciklu, výtečně plovala, brála znamenitě ku
lečník a šach. K sebevraždě ji dobnala
nepochybně bída.« Více se o tom »Narodní
Listy« nezmiňují. Tak vida, »moderní« obrázek!
Pěstovala tolik sportů -a z bídy se musela podřezati.

Nezavrhuji sport, pokud tím ale netrpí mrav
nost. Staří lidé, kteří ještě pamatují jiné Časy, ar
ciť kroutí někdy hlavou, když vidí na byciklech
dámy, někdy až příliš nápadně oblečené, anebo
když jdou kolem plovárny, kde se ozývá smích
mužských i ženských. A tu třeba ten nějaký »po=
krokář« nazve starého člověka »zpátečníkem«, »ne
vzdělancem«, Ale já myslím, že často ne nadarmo
ten staroch kroutí hlavou, že pod šedou klenbou
jeho lebky se zrodí myšlénky, které by dovedly
v mnohém překonat »osvíceného« pokrokáře. —
Vzpomeňme si jen, co se předčasem stalov Kar
lových Varech, o čem noviny jen tak obyčejně
psaly, a kde se ty dobré názory starých lidí po=
tvrdily. Dívky z vážených, bohatých rodin, které
byly denně viděny na promenádách, kde jich kola
byla ověnčenaliliemi, jako na znamení ne
vinmosti — a hle, ty dívky hluboko klesly —
jedna z nich, aby ukryla hanbu skončila sebe
vraždou. — Obyčejně se říká: »+Příležitost dělá
zloděje.“ A na těch výletech a zábavách drubu
nejrozmanitějšího bývá bobužel těch příležitostí
k mravní zkáze dost a dost. A potom se nedivme,
když zklamaní rodičové zavrhnou svoji dceru, a
kdyš tato rozmnoží řady prostitutek. A když pak

vzrostlaona 09 státkárí uslydeí, eziJiany W teď fajednou kdy jel, žá
přijít nissionářido Kyňperka, nech 00,
ale hned se vzpamatoval a téše se v besměr
ném údiva, co tu chtějí, kdyš tu přece nejsou
pohané. — To se, můj milý, tak slává, že ne
chápete někdy, proč ta neb ona věc 80 stala.
Tak na př. Vybyste byl chtěl jako nadšený
křesťan mezi pobany a zatím jste 8e octl a
musíte žít mezi křesťany jakožto . . .neři
Čí jste očistěn? Jsou takové divné věci na
světě. tedy dost časté, viďte?! Nelíbí se mi dále
v tom Vašem „plodu Jiterárním“, že intelii
genci příliš chválíte — tím ji v tom dopisu
křivdíte. Obnova missie Vás anebo nás snad
poučí o jiném, dej Bůh! Nejpěknějším místem

ana „verasa* však je, že chválí soc. demo
raty, ježto oni jediní skutkem prý překáželi

„zboubnéma“ působenímisionářů svojí schůzí,
kde musel pro nedostaték jiných národovců
o Husovi poučovat p. Lederer, jehož vlas a
národní hrdinové jsou někde jinde než

8e?! — Ostatně nic nového pod sluncem, to
dělá Váš p. patron Masařík také, ten se už
taky přepelichal asi šestkrát (nyní mimocho
dem řečeno bude kundidován od soc. demo
kratů v Brně místo Hybeše), proč byste ne
mohl, ba spíše proč byste neměl, p. dopišo
vateli, vlastenče, se přidat už i k beznárodním
sociálním demokratům, ačkoliv jste vlastenec
z plných úst jen což! Tomuble říkal nebožtík
Ovid: metamorfosa, přeměna. Tedy samá me
tamorfosa: Vy jste býval vlastencem a nyní
v obdivu skláníte svou moudrou hlavu před bez
národními, Vy jste se podepsal „verus“, oprav
dový, vážný a zatím tak špásovitý Jste ve
skatečnostil Jinak vážný a pravdomlavný 88
háte i ke lži, což Vám Váš „Čas“ časem oznámí
do očí, budete-li chtít. Jen lžete, lidičky, lžete!
Jak račte vědět, bodne-li včelka, hyne, a člověk
taky hyne — morálně, když lže!

Politický přehled,
Ministerský předseda, dr. Kórber konal ná

vštěvu u předsedy uher. ministerstva Szella v
Ratótuv Uhrách,Z»Budap,Hirlap«prozrazujeme,
že se tam jednalo o oživení rakouské ústavy.
Absolutismus jest prý v Rakousku vyloučen, po

když nastoupil vládu. Českoněmeckému sporu se
musí prý nechati čas, aby se vybouřil, než hospo
dářská tíseň sjednotí všechny národy rakouské,

„Gllos Národa“ má za nesplnitelné naděje
dra. Kórbra, že by rakouský parlament mohl zase
pravidelně pracovati, kdyby si všechny strany po
nechaly »volnou ruku« a sešlo na čas z utvoření
jakékoli většiny. »Všeliké podobné kombinace —
praví »GI, Nár.« — svědčí o veliké naivnosti
předsedy ministerstva. Jakých pak důkazů jest
ještě třeba, aby se ve Vídni na konec přesvědčili,
že trvání Rakouska není možno bez zásadní změ
ny ústavních základů jeho státního bytu.«—ě—————————
se nasytí prostopášnosti, když počíná jasně chá
pati, do jakého hrobu klesla, — tu bývá jediná
spásná myšlénka — sebevražda! Kdo čte ty lo
kálky v denních listech a uvažuje o nich, zajisté
mi dá za pravdu. — Ale bývají také jiné okol
nosti, které dívku vrhají v zkázu. Nedávno se stal
podobný případ. Nezkušená dívka sirotek z ven
kova přišla do Prahy do služby. Poněvadž byla
domácím pánem ustavičně obtěžována, vystoupila
— ale. nové místo nemohla nalézti, Kdyžjí došly
úspory, tu s hrůzou pozorovala, že musí hladem
zahynout, poněvadž neměla nikoho, kdo by jí
mohl podpory poskytnout. A právě v té zoufalé
chvíli přišla k ní židovka, obchodnice lidským
masem, naslibovala hory doly — a dívku od
vedla! Ale když nezkušené děvče vidělo, do jaké
neřesti vstoupilo, raději odešlo a druhý den byla
ve Vltavě nalezena jeho mrtvola. Když lidé četli
tu zprávu v novinách, vím, že moobá panička
litovala ubohé oběti a v duchu si tak myslila:
»Kdyby bylo to děvče přišlo ke mně, ráda bych
je byla vzala, poskytla mu pomoc, — ano, vše
bych byla učinila k jeho záchrané“, — ale to se
tak myslí, jen když se to v novinách čte. Ale
kdyby byla nešťastná dívka vskutku přišla, jistě
by byla panička zavřela před ní dvéře. To není
pravý soucit, to není láska k bližnímu, když jest
někdo dojat nad správou v novinách, když ale ve
skutečnosti není schopen toho nejmenšího pro
bližního učiniti. Nám katolíkům se říká, že jsme
»tmáři«, — A hle, nehledě na mnohé jiné otázky
sociální a národohospodářské i v tomto ohledu
právě katolíci se ujali prospěšné práce ku zá
chraně podobných obětí. Zřídil se spclek sv. Fi
lipa Nerri-ho, který má za účel, podobné dívky
vyhledávati, ošetřovati, pomoci jím skýtati a co
hlavního, náboženství v nicb utvrzovati, aby jsouce
ozbrojeny svatou vírou nemohly do hrobu mravní
zpustlosti více padnouti.

V sobotních denních listech pražských vy
skytla se dlouhá zpráva o sebevraždě milenců.

Vláda němčiny v Čechách s opět
utrrgujé PNagýrne pidiktán byl vězením četník,
protože se podepsal na soudní protpkol sč; k.
četnický závodčí», nyní opět předsedá vrchaího
sémského soudu v Praze vydal k podřízeným
soudům oběžník, ve kterém jim přikazuje, aby
ve styku s úřady moravskými užívali němčiny.

Mozipariamontární konference mí
ru zsbájena byla minulý týden v Paříži. Připu.
stěn byl k ní idelegátburských republik Wessels.
Rokováno bylo o zavedení masinárodního smírčí
ho soudu a o válce v jižní Africe. Český účest
ník dr. Herold jménem českého národa velebil
Francii jako ochránkyní všech potlačených menších
národů. Na to usnesla se konference o resojuci,
ve které se vyslovuje uznání konferenci mírové
v Haagu a politovéní nad tím, že mocnosti ne
zabránily tomu, aby spor mezi Anglií a Trans
vaalskem byl zbraní vyřizován.

t elsnře Viléma KE V řadě řečí
císaře Viléma zaznamenáváme novou, kterouž pro
nesl při odhalení pomatku kurfiřtu Bedřichu Vi
lémovi v Bielefeldu. Jest opět plna — idejí, při
nichž dovoleno se zadumati. Nejnápadnější z vůd:
čích myšlének jejich jest, že každý hohenzollernský
panovník jest místodržícím Pána Boha na zemi,
a že obdivuhodné výsledky, jako příkladně zalo
žení pruského království a německého císařství,
sluší jenom této okolnosti děkovati. »Mně bude
snad dopřáno«, pravil císař, »uskutečniti část snu
velkéko kurfiřta, jehož uskutečnění ustoupilo jiným
úkolům: cestu za moře. Co on jenom naznačil,
to můžeme nyní ve velkém podniknouti, poně
vadž máme sjednocenou německou vlasť. Vojska
skládající se ze synů všech krajů Německa táhnou
ven ku společnému boji za černo bělo-červenou
vlajku. Ukazují, že rámě císaře německého sáhá
až do nejzažších končin světa. To by za velkého
kurfiřta nebylo možno bývalo. Pakliže každý svou
úlohu pojme tek jako on, pak jsem přesvédčen,
že naší velké německé vlasti kynou ještě doby
veliké . ..« Německý tisk zaznamenává tyto vý
rony »veleducha« s patrnou ironií. Inu ovšem,
jinak také není možno.

Mrtvola italského krále Hamberta
převezenabyla do Říma, kde byla g. t. m. slavným
způsobem pochována. Konservování její se ne
zdařilo,

V hlavním městě Rumunska Bukurešti
v noci na neděli zavražděn byl ranou z revolveru
profesor lycea jmenem Micbaileano, který byl
též politicky činný. Vrahem jeho je r8letý Bulhar
Dimitrov, který před několika dny přijel expres
ním vlakem ze Skoplje s úmyslem zabíti Micha
ileana. Vrab byv zatčen, doznal, že vraždu spá
chsl z politických motivů. Michailesno byl Me
kedoňso a vydával list, který potíral bulbarské
aspirace v Makedonii.

Události v Srbsku. Die úkazu vyšlého
byl: ministři Adra Dorděvič a Nešic dání do
pense. Ministr vnitre se propouští a ostatní po
necháni v příkaznosti, Tím potrestal krá) Ale
xandr Milánovské pohunky. — Král jedná v po
slední době velmi demokraticky. Přijímá návštěvy:
žurnalistů, obcí i všech korporací. Ku každému
má otevřené. srdce do kořán, Všichni biskupové
sjeli se do Bělehradu ku sňatku. —- V neděli ko

(P
Absolvovaný medik, 31 let starý, otrávil se ve
svém bytě zároveň se svou tŠletou milenkou. —
Noviny neuveřejňují příčinu; toliko »Národní Li
sty zaznamenávají: »Po všem, co uvedeno, netřeba
pátrati blíže a zmiňovati se o příčině, která při
měla jej a jeho milenku ku předvčerejšímu činua
proč uzrál v ních tak pevný úmysl, dokončiti
svou pozemskou pout, na které neměli ustláno na
růžích a jež nevěštila jim valného štěstí, neboť
příčinu tu vycítí každý sám.« Tak tedy píši
»Národní Listy“ Ba ano, vycítí ji každý sám,
jmenovitě když čteme, že sebevrah byl spo
Jupracovníkem »Radikálních Listů«, že býval čle
nem smutně známé »Omladinys, že byl „horlivým«a
členem mnoha jiných spolků atd. — Denní listy
litují ubohého mladíka a nezkušenou dívku ale
já myslím, že by bylo lépe, kdyby misto těch sá
bodlouhých zpráv, které vyličují biografii a způsob
sebevraždy nešťastných bytostí, vylíčilo se, kde
možno hledati pravou příčinu podobných trapných
zjevů. — Samovrah má staré rodiče v jedné ves
nici u Jihlavy, Že nestudoval se skvostným pro
spěchem, vysvítá již z té okolnosti, že již na gym
nasiu přecházel z místa na místo. Nejdříve byl
v Třebíči, pak v Brně — a konečně maturoval
ve Vysokém Mýtě. — V minulém čísle »Obnový«
byla zprávička, kterak mnoho neschopných stu
dentů množí řady inteligentního proletariátu. A
tímto případem se opět zprávička ta potvrzuje,
Mnohý rolník plahočí se na té drsné hroudě
zemské, pracuje do úpadku, ani pořádné stravy
si nedopřeje — jen aby synáček mohl »studovati«
aby z něho byl »pán« a aby ses ním kdysimohl
Pyšniti, A synáček zírá vesele do světa, přebíhá
z jednoho ústavu do druhého, píše stále o peníze
a ty jeho potřeby se rok od roku množí. A tatí
nek posýlá, maminka ještě potejmu schrání, každý
krejcar za odprodané vajíčko pečlivé ukládá — a
to vše pro synáčka. — A synek přijde do Prahy,
místo řádného učení chodí po hospodách, řeční
ve spolcích, touží po slávě a jest šťastným, když
noviny o něm napíší nějakou pochvalnou zprávu,



nela se slavnostním způsobem svatba krále Ale
xandra. Lid pozdravoval nadšeně královské snou
bence Ministři vyznamenání byli řády Miloše Ve
likého. Kromě Nikoliče amnestovány byly všechny
osoby pro súčastnění se atentátu ne Milána. Krá
lovna obdržela za svatební dar diadem z brilantů
a diamantů, jekož i drahocenný prsten.

Balkarský kníže Fordimand vzalci
ze státní pokladny 250.000 franků a vyjel si na
výstavu do Paříže, odkud pojede do lázní Neu
heimu. A zatím, co kníže prochází se po Paříži,
Bulbsrsko prodělává těžkou politickou i finanční
krisi. Stát a bulbarské národní banka je na prahu
bankrotu. — Mezi bulherským národem se pilně
agituje, aby se na trůn povolal syn zesnulého
kaižete Bstenberského, Asen Krum.

Anarchismus v Neoverní Americe.
Jtalské úřady mají v rukou doklady, z nichž vy
chází na jevo, že spiknutí má středisko své v
Nov. Yorku a Patersonu, kdež bylo ujednáno
proti všem korunovaným hlavém, Za tím účelem
dali se anarchisté různými směry a to vždy pro
týš účel několik, by měl prvý náhradníka.

Válka v Čímě. Angličané činí společné
akci další neschopnost. Hlavně moc a statečnost
ruská je jim solí v očích. Nyní musí 20.000 voj
ska ležeti marně u Tientsinu a čekati, až dojde
anglický kontingent. Nevalně daří se cizincům v
jižní Číně, Po odjezdu Li-Hung-Čanga spojují se
vojáci s bozery. Ve Vučungu a Nankingu stahuje
se čínské vojsko a nejlepší děla, Na Yankce-kian
gu a Šanghaje jest 16 anglických, 4 japonské, 2
francouzské, 2 bolandské a r némecká loď. An
glické a 2 japanské lodi střeží Vučung. Obchod
v Šanghaji vázne, Ve městě jest 1300 Evropanů

s několika dély. Ochranu města řídí nejsterší na
řadě admirál“ Mezi Angličany a velmocemi jest
stálá neshoda. | co se týče tohoto měste, má sc
za to, že Anglie má s místokrálem tujnou smlou
vu, jíž má býti konsulární rada okleména. Admi
rál Seymour odjel do Nvnkingu vyjednávet s mí
stokrálem. U Ninčvanga byli Rusové poraženi a
donuceni opustiti železnici mezi Ninčvangem a
Port Arthurem. U Tašikova obkličuje ruské voj
sko asi 40.000 Číňanů, Dále ohrožují Číňané ru
ské spojení s Port Arthurem a vnikají boufně do
Korey. Na Amuru poškodili neb ponořili Číňané
střelbou čtýři ruské parníky i s vojskem. Jinak
v Mandžursku bojuje se na mnoha stranách s též
kými ztrátami. V Debaodii, v křesťanské to osadě
10 mil od Tieatsinu vzdálené porubalo císařské
vojsko 10—15.000 na křesťanskou víru obrácených
Číňanů Reuterova telegrafní kancelář sděluje sen
sační zprávu o sebevraždě místokrále Li-Hung=
Čanga. Zpráva není dosuď potvrzena. Dále ozna
muje se z Tiensinu ze dne r. t. m.: Číňené pro
bourali hráze průplavu. Celá země mezi Tientsi
nem a Pekingem byla zatopena vodou. Boxerové
v počtu 30.000 mužů leží 8 mil od Tientsinu.
Co nevidět dojde k bitvě. Obrana záplavou zne
možní akci velmocí. Situace v Číně horší se mě
rou velmi povážlivou.BAR
byť i tuto musil draze zaplatiti. Těžce naschrá
něné penízerodičů pak se Jehoučce rozkutálejí ve
vykřičených kavárnách, u nevěstek a v odlehlých
hospodách.

A tak se vesele »studuje«. dál, jenom že ne
nad knihou a ve školní síni, nýbrž ned sklenicí
piva v s»různých« místnostech! Doma pořád če
kají, kdy synek dokončí studie, kdy se konečně
stane »panem doktoreme, kdy nebudou muset
každý vydřený groš mu posílati,ale rok ubíhá za
rokem — a synáček ještě není hotov. Vždyť za
padl již do tůně těch věčných studentů, těch bez
nadějných existencí, odkud je vyvede obyčejně
— samovražda. A když již rodiče nemohou více
posílsti, když se ožebračili a udřeli — tu synáček
zapadne někde do redakce revolverového plátku,
kde za bídnou mzdu píše potupné články o svaté
církvi, nadává kněžstvu, mstí se na těch, kteří již
zaujímají jakéhosi postavení — právě jen proto,
že on sám svým věčným v»studováníma ničeho
nedosáhnul!

Rodiče, chudáci se snad pořád ještě těší, že
jim toho dá Pán Bůh dočkat, aby viděli syna u
cíle svých tužeb — a jaká to musí býti pro né
zdrcující zpráva, když se dovědí — že syn skon
čil sebevraždou. Jakých duševních muk vytrpí
udfený otec — jakou bolestí jest stiženo srdce
láskyplné matky.

A tu teprv oivírají se jim oči; nablížejí, že
by bylo lépe, kdyby neschopný studentík býval
zůstal při hospodářství, kdyby se byl nepachtil
za titulem »pan doktora; neztratil by víru v Boha,
nezapadl by do bahna mravního úpadku, nemusel
by se uchýlit k sebevroždě...

To není ale jen případ ojedinělý| Na sla,
ba na tisíce podobných tragédií se již odehrálo a
přijdeme-li do velkoměsta, vidíme všude ty ztra
cené existence, jichž srdce zeje prázdnotou a v
duši klíčí jedovatý květ zhoubného proletariátu.
— Ale tento případ poučí snad mnohé rodiče,
aby z pouhé ješitnosti nevháněli své synky na
dráhu, po které nejsou schopni kráčeti — a která
aro ně končí záhubou. — — — | (Dokončení.)

Drobné zprávy,
Zprávy dlecésní. Vysnamenání: pen

Jos. Hofmann, em, bisk. vikář, arciděkan Trutnovský,
Jmenovánčestnýmkonsistorním radou. Ustanoven 1:
p. Jan Letošník, farář v Čibuzí, za děkana do Po
lěky, p. Jan Záruba, farář v Keblové, za prvofaráře
do Granty, p. P. Hogo Kubík, O. Prem., za proz.
administr. do Hompolce, p. Josef Zazánek, kaplan
Chrudimský, za proz. katechotu do Hory Kutné, p.
Ladvík Novotný, exposita v Stříteží, za katech. do
Vys. Mýte, p. Karel Kbon, kaplan, sa administratora
v Cblumot a. 0., p. P. Zavřel, katech. Vysoko-Mýtský,
se koop. do Bělé u Pardubic. Neomysté: p. Jan
Bruckner, za kaplana do Přelouče, p. Baltb. Lath,
se proz.katechetadoMarešova,Uprásdněné místa:
Čibus, fara patron. náboženské matice od 26. čer
vence, Koblov, fara patron. náboženské matico od 1.
srpna b. r.

Cyriliské exereicie v Jičíně uspořá
dala hradecká diecésní jednota cyrillská ve spojení
s farní jednotou v Jičíně ve dnech 31/7—8/8 1900
Účastenství bylo četné. Byloť 143 zapsaných účast
níků, kdežto nesapsaných, kteří účasť brali na hu
debních výkonech v chrámu Páně a při večerních zá
bavách, bylo mnohem více. Jako 'vědy 0 cyr. exerci
ciích sešli se přátelé círk. hudby z nejrozličnějších
končin, mnozí z nich dalekou cestu vážiti musili spo
jenoa se snačným nákladem, takže s potěšením kon
statovati můžeme, že obětavých přátel círk. hudby
přibývá na stranách nejrozličnějších a že zájem a
nadšení pro budbu posvátnou, buzené o cyr. exerci
cifch, proniknou časem kruhy nejširší. Exercicie ko
nány dílemv dvoreně hotelu „Hamburk“ dílem v dě
kanském a mariaanském chrámu Páně. Exercicie za
počaly 31/7 večer přátelskou schůzí účastníků v ho
telu Hamburk, kde přivítal shromážděné jménem vld.
p. děkana, jenž pro churavost ve Svatojanských láz
ních se lóčí, dp. Jos. Vomočil, který i přípravné práce
sjezdové s nevšední horlivostí vykonal. Mile překvapil
proslov a přednesený sl. R. Seifertovou. Další čísla ob
ataral kroužek výtečně sehraných hud. ochotníků,slo
vutný baesista p. K. Režný, p. prof. Jos. Mačenka a
p. JUC. Zd. Vlček. Vlastní exercicie počaly 1/8 sl. mší
sv. v děkanském chráma sv, Jakuba, kterouž sloužil
Mona. F. J. Lehner, předsedaOb.jednoty czr.z Prahy.

Na kůra provedena farní jednotou jičínskou pětihlasé
měe pro o bšený sbor „in honorem s. Raphaelis Archangeli“ od Dr. Fr.Witta za řízení slovut. ředitele p. Fr.
Jiráska s překvapojící přesností. Sbor páně Jiráskův
znám jest daleko široko jako výtečně seškolený, ho
dilť se proto velmi dobře k tomu, aby účastníkům
představil vzor, jak se zpívati mají nejrozličnější
drahy 'hudby církevní. Vložky chorální i vícehlasé
mile družily se k částem mešním. Po požehnání dle
ordineriátního předpisu hradeckého zazpívána píseň
obecná („Skrytý Bože“). Dává se tak příležitost lidu,
aby, kdyš to, co nařízeno jest při z fvané mši svaté
zpívati latinsky, odspíváno jest, i lid měl možnost ež
sazpívati. Po 9. bod. bylo officielní zahájení exercicií
předsedou diec. jednoty cyriliské Dr. J. Mrštíkem,
jeně poukázal na účel cyr. exercicií a pokynydal k
užitečné na nich účasti. Theoreticko-praktické cvičení
chorální řídil s odbornou znalostí docent círk. zpěva
při b. diec. nčilišti bohosloveckém v Hradci Králové
dp. D. Orel. Účastníci za málo hodin obdrželi spole

blivý návod jak ku zpívání chorálu tak i k jeho do

provázení. Cvičení vícehlasých zpěvů převzal cyrillistům chvalně snámý ředitel hořického kůra p. č. Pi
lař a p. ředitel Jirásek. Tento nacvičil Kyrie ze mše
Palestrinovy „Papae Marcelli“, onen části z dvouhlasé
měe od Ign. Mitterera pro mužské hlasy „SS. Nomi
nis Jesu“. Mimo to konali prvého dne zdatilé před
nášky dp. katecheta V. Fayks: „Kterak možno rozší
řiti a uplatniti myšlenka cyrillskou“ a p. ředitel kůru
v Německého Brodu Karel Unger: „O působení ředi
tele kůru.“ Bohatostí a vnitřní cenou programu ja
kož i dokonalým provedením vynikala odpolední po
božnost v kostele sv. Jakuba, kdež domácí sbor před
nesl 9 čísel, v nichž podány nejrozmanitější ukázk
hudby církevní. Z provedení bylo patrno, še ve všec
odborech cyr. sbor jičínský jest obeznámen a že sto
jest provésti veliký program, aniž by bylo znáti ně
jskou únavu. Pobožnost tato zakončena výstavou

Nejev. Svátosti a požehnáním, jež udělil kapitolní ob
řadofk pražský dp. Fr. Hrubík, kterýž drahého dne
ukázel nevšední znalost liturgických předpisů hudby

svátné v přednášce: „O některých liturgických zá
onech budby církevní.“ Při večerní pakzábavě 1/8

slyšeli jsme zvučného jménapožívajícího mladistvého
pianista p. B. Křídla, který virtnosní hrou svou budí
nejlepší naděje. Ženský sbor zapěl roztomilou píseň
Malátovu, sbor mužský slavnostní kantátu Křížkov
ského „9v. Cyrill a Methoděj“ a smíšený sbor národní
bymnu Pivodon krásně upravenou „Kde domov můj“.
Četní hosté na nejvýš uspokojení opouštěli pak dvo
ranu, aby po dnu na požitcích duševních přebohatém,
oddali se osvěžujícímu odpočinku. Ve čtvrtek (8/8)
sloužil vys. důst. p. bisk. vikář jičínský Jan Sehnal
slavnou mší sv. v děkanském chrámu Páně,při kte
réž s touže dokonalostí jako dne včerejšího liturgický
sbor jičínský provedl 4hlasou mši pro smíšený sbor
s prův.varhan od Koenena „Panis angelicus“, 2hlasé
offertorium od Brauna proženské hlasy a Pange lin

ry jičínského předsedy cyr. jednoty Em. Šasky,statní části zapěny chorálně. Na konec zpívána pí
seň z Oltáře: „Hospodine ulitaj nás“. Mimo chorální
cvičení, jež opětně řídil dp. vicerektor Orel a mimo
spěvná cvičení vícehlasá pro 3. den, věnována zvláštní
péče písni české a to nejprve staročeským rorátním
zpěvům úterním, kteréž vydal a o exerciciích cvičil

ons. Lehner. Text upravený e nevšední labodou pro
slalým naším spisovatelem K. V. Raisem en uh. „<
co nejlépe s nápěvyupravenými Mons. Lehnerem,
takže všickni účastníci plni nadšení pojali úmyel tyto

překrásnéspěvy zavésti na kůrech svých. Odpolednenacvičeny chorální litanie české ke všem svatým z Ol
táře, kteréž pak provedeny byly v novoměstekém
chrámu marianském o 7. hod. večerní. U oltáře před

ď

povědi zpíval dp. J. Vomočil, kaplan jičínský, odpo
vědí účastníci exercicií. Podán tak názorně návod,
jek lze bez veliké námahy zvelebiti odpolední alužby

ží. Českým „Te Denm“ od Foerstrs prodhlasý smí
šený sbor, ješ s nadšením zapěl domácí sbor cyrillský,
zakončen pak [program dne drahého. Třetí zábavný
večer na to ihned následující přinesl nám dvojspěvy
Fibichovy pro soprán a alt, koncert na flólnu dp. fa
ráře chralečekáho p. Bobáče, Dvořákův sbor: „Vybě
bla bříza běličká“ pro smíšený sbor, recitaci Vomo
čilovu: Vzpomípky s pouti římské, v níž rozmarně

vylíčena výprane některých římekých poutníků na koncert Perosiův, kterýž dle znění plakátů zdál se na
nvědčovati, že bude odbýván v Rímě, v skutečnosti
však pořádán byl v Miláně. Poutníci zavedení byli
tím, še na plakátech místo koncertu označeno bylo
ceúplně. Via dogana a kostel S. Maria della pace,
ješ na programu byly udány, nábodon jsou jak v Rimé
tak i v Miláně, nemoblo tudíž napadnouti poutníkům,
že koncert ohlášený v Římě, mob! by se jinde odbý
vati než právě v Římě, když na plskátech Milán ji
nak označen nebyl, nežli že maličkým tiskem udán
byl jakožto místo, kde plakáty ty tištěny byly a ve
dle nápisu S. Maria della pace v závorce přidáno
bylo: „Porta Vittoria“. Itala aned to postačilo, ale
našinci zbytečně naběbli a zakoučeti musili štiplavé
dotazy, jak se jim Perosi líbil. Téhož večera vystou
pili ještě pánové Mačenka a Křídlo a kroužek hudeb
ních ochotníků, kteří provedli se zdarem skladby
Chopinovy, Humperdinckovy a Moszkovakiho. Třetí
den exercicii (3/8) náležel účastníkům, kteří při slavné
zpívanémli, již celebroval v mariánském chrámu novo
městském předseda diec. jednoty Dr. J. Mrštík, zapěli
Kyrie Palestrinovy mše polyphonní „Papae Marcelli“,
ukázkyze mšeMittererovy „Sanctissimi Čordis Jesu“ a
ostatní části chorálně. Bohatý to program svědčící o
píli a dovednosti pp. účastníků, kteří v tek krátká
době 2 dní tolik nacvičili. Po mši sv. učinil ještě vý
klad o straktuře varhan p. ředitel Jirásek. Vděčným
objektem byly mu nové varhany nedávno postavené
v marianském chrámu jičínském slovutným Českým
varbanářem p. Petrem z Prahy. Exercicie pak skon
čeny závěrečnou přednáškou předsedy jednoty jičíneké

F; m. Saskou, kterýž promlavil: „O potřebě reformyidového zpěvu chrámového“. Zbývající čas věnován
výletu do romantických sakul prachovských, jehož 26
účastnilo na 70 účastníků, kterýmž ještě čas dovolo
val v Jičíně se zdržeti. Ochotnými průvodci byli pp.:
gymn. professor Smolař a c. k. anskaltant JUC.Kva
pil. včastníci výletu při vzpomínce na prachoveké
skály vděčně vždy vzpomínati badou instraktivních
výkladů i obětavosti těchto pánů — Exercicie tele

gremen poctil Jeho Milost nejd. p. biskup Edvardan, jenž na hold oddanosti Jemu sjezdem zselsný
odpověděl následovně: „Milované cyrillské jednotě dík
a požehnáníl“ Veled. p. děkan jičínský J. Menčíkza
slsl z Janských lázní telegram: „Ctěným účast
níkům cyr. exercicií srdečný pozdrav a upřímné na
zdar! Bůh žehnej hojně snaze Vaší, aby zpěvem cír
kevním rozmnožila se po naší vlesti Čest a eláva
Jeho!* Podobně i dp. P. Aemilián Paukner, kněz řáda
křížovnického a ředitel kůru při křížovn. chrámu P.
v Praze, zaslal ejezdu blahopřejný telegram. Exercicie
ukončeny, símě zaseto, jež bohdá ponese ovoce hojné.
Kéž i budoucí exercicie, které, dá-li Bůb, na přesrok
v Německém Brodě konati se budou, s podobným
zdarem se setkají, jako dosavadní v Hořicích (r. 1896),
v Hradci Králové (r. 1898), v Kutné Hoře (r. 1899) a
v Jičíně (r, 1900)|

Duchovní cvičení pro kměží konány
budouv jezyku českém ode dne 20.—24. srpna
b. r. v biskupském kněžském sewináři v Hradci Krá
lové; v jazyku německém na hoře Matky Boží
v Králíkách v klášteře O0. Redemptoristů ode
dne 27.—31. srpna. Důstojné duchovenstvo račiž se
v čas ua obojím místě přihlásiti.

200leté jubileum trvánímilostnéhomísta
na Hoře Matky Boží u Králik v Čechách slaví se po
celý oktáv od 12.—19 srpna. Pořádek služeb Božích
v tomto jubilejním týdnu jest následující: V neděli
dne 12. t. m. ve svátek na nebe vzetí Panny Marie,
zároveň výroční slavnost milostného místa, dne10. a
v neděli dne 19. budou pontifikální mše sv., a sice
od Jeho Excellence nejdůst. p.biskupa Dra. Františka
Sal. Bauera z Brna, vysocedůst. pana kapitulního dě
kana Dra. Aloise Frýdka z Hradce Králové a od Jeho
Milosti nejdůst. diecesního p. biskupa Edvarda Jana
Nep. Brynycha. O těch třech slavnostech bude české
kázaní ráno vždy o 8. hod. Odpoledne as o půl 4. hod.
bade v slavnostním průvodu milostný obraz nesen
kolem svatyně, načež bude pontifikální sv. požehnání.
Ve všední dny jubilejního oktávu je o 7 hod. ráno
slavná zpívaná mše sv. a večer o půl 8. hod. slavné
sv. požehnání. Devětkněží poskytne v jubilejním oktávu
všem poutníkům snadnou a vítanou příležitost k hod
nému přijetí svátosti pokání a Nejavětější [Svátosti
oltářní. Poutníci mohou hodným přijetím av. svátostí
a modlitbou na úmysl sv. Otce získati plnomocné od
pustky. Mimo to jsou pro kajicnou návštěva milost
ného chrámu a modlitbu na úmysl av. Otce a zbožné
políbení milostného obrazu odpustky 300 dní. Tyto
odpustky se duším v očistci přivlastňují. Zbožný lid
kéž putuje v jubilejním oktávu četně na Horu Matky
Boží a kéž čerpá co nejhojněji z pokladů milosti, jež
P. Maria na milostnémtrůnu pohotově má.

Jednota divadelních ochotníků v
Hradci Králové vypravila v sobotu, dne 4. t. m. bi
blickon hru: „Zdob růžového jitra“ od Jul. Zeyera.
Celková souhra byla zdařilá! Paní Paulová v úloze
Rebeky obecenstvo přímo okouzlovala. Její nevšední
talent, krásné a taktické vystoupení, dokonalé pocho
pení své úlohy, to vše působilo mceně na posluchač
stvo. Pí. Paulová vžila se do úlohy tak, že vzbudila
obdiv a všeobecné nadšení. K skvělému tomuto úspěchu
hiabopřejeme.— „Závěť lnkavického pána“ od Jarosl.
Vrchlického nehodila se sice zrovna za biblickou brou
Zeyerovou, nicméně však byla sebrána se zdárným
výsledkem. Režisérem byl p. Paul.

Schůze v sále okres, zastupitelstva
v Hradci Králové obledně vypravení zvláštního vlaku
k výstavě do Kotné Hory, kcnala se dne 8. t. m.



Usneseno, sby přiblášky přijímali pp. starostové ce
lébo okresu kralohradeckého. K zařízení všech před
běžných prací, zvoleno sedmi členné komité, V Hradci
Králové možno se přiblásiti v kanceláři okres. zastop.
Jakož 1 v knibkopectví pana Tolmana. | Účastuíkům
badou rozdány odznaky. Jelikož výstava v staroslavné
Hoře Kutné bude velkolepá, jest žádoucno aby we
hojnost účastníků « Hradce Král. a « okolí přihlásilo,

Spolek číšníků v Hradci Král. a
okolí koná ve čtvrtek, dne 16. t. m. po obchodě
schůzi členů « hostinci »u České Koruny«. Ke
schůzi této zavítejí delegati Ústřední jednoty Česko
slovanského číšnictva pp. Ferd. Čerry a Josef
Ečer z Prahy.

Svatejosefská jednota na Nlezském
Předměstí koná v neděli dne 12. srpna 1900 v
hostinci p. J. Špryňara řádnou valnou hromadu. Pro
gram: 1. Představí se nový předseda vldp. Karel Ko
trbelec. 2. Zpráva jednatelská. 3. Zpráva knihovní a
pokladniční. 4. Volba výboru. 5. Přednáška vp. Jana
Černého, katechety v Hradci Králové. 6. Přijímání

nových členů. 7. Volné návrhy. Začátek valné hromady ve 4 hod. — Nesejde-li ae zákonitý počet členů,
zahéjí se o hodinu později.

Ze Všestar. (Jubileum) Ve středudne
1. t. m. konala se ve Všestarech řídka a vzácná slavnost.
Zasloužilý veledp. farář Josef Hulata, osobní děkan,
čestný občan města Chocně atd., slavil památku svého
50Jetého kněžského jubilea. Celá slavnost podala dů
kaz, jak veliká většina osadníků váží ei svého sta
řičkého a v tak požehnanémvěku dosad čilého du
chovního pastýře. Marnou ukázala se snaha několika
tak zv. „osvícenců“ kteří jakoukoliv oslavu chtěli
překaziti,

Na uvášenou pp. abitearientům ho
dlajícím smad studovati medicina. Píšese
nám z krahů lékařských: Neutěšené poměry stavu
lékařského jsou dnes každému známy a proto nebude
zajisté mnoho abiturientů, kteří věnovati by se chtěli
studiu mediciny. Ti pak, kteří se k toma přece od
hodlají, nechť uváží následující: Přes 300 externích
lékařů, z nichž přemnozí již čtvrtým rokem v nemoc
nici bezplatně externují, čeká na místo, ovšem marně.
Veškerá místa obsazena jsou mladými silami a na
vesnicích, kde dříve lékaře vůbec nebýalo, živoří dnes
dva i tři. Uváží-li se, že dle rigorosního řádu, nyní
v platnost vatupujícího a značně zostřeného, bude
nucen kandidát o několik přísných zkoušek skládati
více nežli dosad a co kapitálu, namáhání a sebezapí
rání jest potřebí, by mladý lékař domohl se nejskrov
nější existence, uzná každý, že výstraha tato jest
odůvodněna.

Úmrtí. V Jablonci n. J. zemřel dne %.t. m.
o 2. hod. odp. p. Karel Škoda, říd. učitel ve výslužbě
v požehvaném věku 83 r., otec + dp. Karla Škody,
býv. registratora a archiváře v Hradci Králové.

Veliké moštěstí událo se v neděli dne Ó.
t. m. v Libčanech u Hradce Králové. Fr. Žďárský s
Radostova koupil pro řezníka u p. Podrazila v Pra
skačce řeznický špalek, dubový kořen 12 metr. centů
těžký a málo jen osekaný,. Pan Podrazil poslal v n6
děli (Nemoblo to být ve všední den? Pozo. red.) po
vozem svého pomocníka Váci. Kolmana, aby z rádo
stovských lesů pařez přivezl. V Radostově očekával
je již netrpělivě p. Žďárský. Pomocí G silných lidi
naložeu špalek s namáháním po lišních na zadní kola
a pevnými řetězy přivázán k nápravám vozu. Z Ra
dostova odjeli Žďárský a Kolman k Libčanům. Po
mala ejížděli k Libčenům, kde a pana Česáka na to
převzali několik šunek pro řezníka p. Podrazila.
Při té příležitosti dal jim pan Česák 2 láhve piva,
kteréš u vozu vypili. Na to vsedli na vůz a hned z
místa tryskem ejížděli se strmého zde svahu kolem
školy na okresní silnici k Urbanicům. Asi sa 2 mi
nuty roslebl se rachot překoceuého vozu přes hro
mada udupané hlíny a hned na to ozval se srdce
rvoucí výkřik mužův, kteří pod překoceným vozem a
Špalkem se octli. Jednomu z nich, Žďárskému, řinula
se sa těžkého chrapotu krev na hrdlo a stékajíc po
svaza asedala se. Pohled byl na něho příšerný. Žďárský
v rukov dra Janka dokonsl. Těžce raněn byl řeznický
dělník Koliman. Tento seděl nepochybně se Žďárským
vedle pařezu na levo; když vůz se klopil, nebylo asi
již časo, aby uskočil. Žďárský padl pod pařez a byl
skoro rozmačkán, Kollman byl toliko zasáhout dřevem
u vozu. Ale i jeho poranění jest smrtelné. Po malé
půlhodivce přiběhla nejstarší dcera p. Žďárského a
Vrhla se se žalostným pláčem na stydnoucí tělo dra
hého otce a živitele. Šest dětí stalo se tím dnem ai
rotky a matka jich neočekávaně vdovon,

ňatek slavilaslč. Matylda Neškudlová,dcera

n. 0. s panem E. Vikem, c. k. berním officialem dne
7. t. m. v chrámu Páně v Jablonném n. Of

/Prefessor dr. Fr. Michl ;. Na letním
sídle v Korouhvi u Poličky zemřel vynikající chirnrg
český prof. dr. Fr. Michl, ředitel české dětské ne
mocnice,

Honba mapašeráky. Minulýtýdenvnocirachotily na hranicie zemských v náchode ých měst
ských lesích pušky, jako by nějaká válka se vedla.
Byla to srážka rakouské pohraniční stráže s pašeráky,
o nichž se tato dozvěděla, že mají přenést různé zboží,
zejmena cukerin, kávu, cukr a jiné sboží v ceně asi
1400 kor. Pohraniční stráš překvapila k půlnoci paše
ráky a tito vidouce, že
zboží a utekli. odpor jest marný, odhodili

tital než mu patří, buď považuje ho za ješitného a
lichotí mu, nebo si dělá « něho kašpary, tak asi, jako
kdyš advokátnímu písaři se říká: „pane doktore“ a p.
Nepochybně najde se všude dosti osob, jichž se to týká.

Z Pertoltie. Z Pertolticse nám píše: Vs0
botu dne 25. července v 7 hodin večer hrozné bouře

rosproatřela se nad krajinou naší. Vichr oteršti 00
rovnající vyvracel stromy silné a ohrošoval aničiti i
příbytky."SJJijavcem hodinu trvajícím padaly i krou
py. Bleskystále se křišovaly a mobntné rány broma
otřásaly zemí. V sousedním Slavošové blesk sapálil
domek dělníka Janaty. Nebýti silného deště a silných
psší pomocných sousedů Slavošovských se starostou
p. Císařem v čele, velká část obce mohla padnouti
živlu rozpoutanému sa oběť. Pohořelý není pojištěn
a ježto šatstvo i dvě kosy, jediný to majetek jeho
mu shořelo, jest žebrákem. Kéž Bůb, který jej křížem
navětívil, ho neopustí a dobrodinců mu vzbadí.

Neštěstí. Z Miletína se ném píše. — Dne
©. srpna ráno utrbl se kus skály v loma a Miletío
ského hřbitova a zabíl lamače zde saměstnaného, Fr.
Zívra, 30 letého, teprve přes rok ženatého, přičinii
vého dělníka, Mrtvola pytvána téhož dne a sbledáno,
že roztrcena mícha, pobmošděny plíce a srdce. Pohřeb
konán hned 7. arpos ráno za velkého účastenství lidu.

Tábor lidu na Dobemimě. CeléPodkr
konoší chystá se k velkému táboru lidu na Dobeníně,
výšině to ležící mezi Náchodem a Novým Městem
n. M. V pořadatelstvu zastoupeny jsou okresy, města
i obce ležící na Úpicku, Policka, Náchodsko, Česko
Skalicku, Jaroměřsku, Novoměsteku, Opočensku a

vRychnovsku. Tábor arčen jest na neděli dne 26. srpna
1900 o 21, hod. odp. K pohodlí občanstva vyhlednuto
místo nad samým nádražím Václavickým, odkudž je
rozkošná vyhlídka do šírého kraje českého až za
Hradec Králové, na Zvičín u Dvora Králové, na Kr
konoše a hory Orlické. Všechny polit. strany, sto
jící na stanovisku státoprávním, budou
dožádány vyslati své řečníky. Účel táboru jest po
jednati o stanovisku českého lidu oproti nynějšímu
pojedaání vlády, zejména oproti chystaným vratvám
jazykových nařízení. Voškery atrany státoprávní mají
právo vyslati do pořadateletva svého zástupce. Tábor
má vyzníti v manifestaci českého lidu, a protonechť
odpadno vše, co by manifestaci rušiti mohlo. Kance
lář táborová jest v Náchodě a veškery dopisy řízeny
buďtež na předsedu. Předsednictvo pořadatelstva, kte
réž zároveň bude předsednictvem tábora jest: JUDr.
Josef Čížek z Náchoda jako předseda, JUDr. Václav
Jadrný z České Skalice, František Netval z Červené
ho Kostelce a JUDr. Jan Kostřebal s Nového Města
n. M. jako přísedící a Karel Kronskýz Náchoda jako
jednatel.

Věelařský spolek kraje Častolovic
kého koná spolkovou schůzi pro odbor Slezského
Předměstí dne 12. srpna t. r. o 2. bod. odpoledne v
hostinci „Baráka“ v Blešně. Jednání. 1. Zahájení
schůze. 2. Čteníprotokolu z poaled. achůse. 3. Zpráva
jednatelská. 4. O královně, jejím vyrinu a pěstování.
5. O nepravidelnostech ve včelí rodině s ohledem na
královna. Obé přednese jednatel spolku. €. Volné ná
vrhy a rozhovor včelařský.

Chrudimská spořitelna založíz fondu
reservního záložno pro poskytování osobního úvěru
malým hospodářům a živpostaíkům od 20 do 400 K
při 4 proc. Také staví dělnické domky, jež proti la
cinému úvěru a amořování prodává.

K vůlí češtině potrestán. PanKarel
Kus, c. k, četnický závodčí v Jičíně, byl potrestán
proto, že vypovídal a c. k. okresního sonda v So
botce česky, třídenním domácím vězením. Pouze při
hlavním ústním přelíčení možno vypovídatí v jiném
jazyku než německém.

Insertní bolesti. Píšese nám: V Náchodě
vycházející „Stráž ne kladekém pomezí“přináší v 16.
čís. atr. 4. tento dopis: „Z České Skalice. Národní
Politika odporoučí nyní dvakráte denně německý
klášterní ústav u náe v České Skalici. Týž ústav in
seruje v Hradeckém „Ratibora“ s pošnamenáním, že
vyučovací řeč je sice německá, de však ústavu nesmí
býti učiněna výtka germanisace (!1) Tomu se musf
u nás každý zasmáti. Před 2 roky zřízena byla u
nás česká měšťanská škola a zřízení této školy je
právě silným ohrožením německého kláštera. Česká
děvčata skalických měštanů, ješ plnila dříve německý
klášter, navštěvují dnes českou méěťanskou školu a
klášter je odkázán hlavně na cizí Česká děvčata a
proto inseruje dnes v celé řadě českých listů, jež s
velikou ochotou za groš propůjčují mu svoje insertní
sloupce. Každý našinec však ví, še vyučování děje se
výhradně na německém základě, jelikož klášterní
sestry Českynerozumí a nemohou tedy také v ducha
českém vyučovati. O tom si jiš čeští rodiče mohon
učiniti úsudek sami“. V tém še čísle přinášívšak
týš list na atr. 8. tento insert: 4—6 chlapcůs če
ských rodin, kteří by za příčinou naučení se německé
řeči chtěli navětévovati měšťanskou nebo obecnou
školu německou — přijmou se za měsíční plat 10 zl.
bez prádla) u Václava Můhblahostinského v Rokytní
u (Altrognitz) u Trutnova čís. 165“. — Žehospoda

je panu redaktorovi Koubovi milejší neš klášter, je
sice zjevno z uvedeného dopisu, který patrně povstal
po příchodu s hospody, kdy pisatel majev očích mlhu,
spletl si „česká děvčata Skalických měšťanů“ s tamní
mi chlapci, neboť vzhledem k $ 19. zák. ze dno
2. května 1883 odst. %, silně pochybujeme, še by
oblapeckou měšťanskou školu v Č. Skalicisměla
navětěvovati i děvčata —ale budou-li stejného ná
hledu s ním i čeští rodičové, je ovšem jiná otázka,

Rolnická škola v Kestelel m.:Orl.
spojená s internátem ústavním, rozesílá právě avoji
pátou výroční zprávu, jejíš obsah svědčí plně o tom,
jak ústav zdatně ku předu pokračoje za vytknutým
cílem. Škola sama má za účel vychovávati samostatné
rolníky, nájemce dvorů a zřízence pro velkostatky.
Vyučování, které trvá 2 roky, rozděluje se na vyačo
vání theoretické a sice jak odborné, tak i všeobecně
vzdělávací a na vyučování praktické. Ústav má vlastní
krásnou budovou,školní statek, velkou školní zahradu
a zkušebné pole, chov čistokrevného plemenného,
ušitkového i tažného dobytka a dílnu řemeslnou. Na
ústavě působí kromě ředitele dva svláště ustanovení
odborní učitelé, šest učitelů výpomocných — odboř
níků — a dva mistři pro prácerukodělné. Ústav
navštěvovali letos 32 chovanci, jež většinou ubytová

a n vsorněsařínnémKnngjronjústavním.Novýrok počíná daem 1. října I Zápis písemné
i ústně každodenně aš do 30. září t. r, ovšem s ohle
dem na obmezenost šáků, ješ mohou býti při
jati. Přijet býli můše kašdý, kdož vykáše 00
pouštěcím vysvědčením alespoň ze školy ob a
stářím 14. roků. Ředitelstvízasýlá ochotně na požá

dení pdroční správy sdarma a odpovídá ku všem
Spolek absolventů zimní hospodář.

Školy v Opočně konsti bude 19. orpna t. r. v
obec. bostinei v Pohoří obžínkový vínek. Pořad: 1.
O 11. bodině dopolední sáčastní se členové spolku
absolventů mše ovaté v děkanském chráma Páně v
Opočně. 3. O 1. hodině odpoledne spolešný oběd v
obecním bostinci v Poboři; cenaI K projednu osoba.
8. O půl 3. hod. pojedná p. Josef Josíf, bospo
dářeký učitel ze Slané „O významu združování rol
Dictvs.“ Taneční sábare. V sobotu dne 8. září 1900
o 2. hod. odpol. konati bude spolek veřejnou mimo
řádnou valnou hromadu v hostinci p. Fr. Sobreibra
ve Vysokově.

Vzdělávací křesťameko-katolieký
secialní spolek v Heřmanově Méstel
slaví v oeděli dne 19. srpna 1900 aslarnost ověcení
spolkového praporu, ku kteréž všecky bratrské spolky
a jednoty, své přátele a příznivce co nejsrdečněji zve.
Prepor posvětí: Vysocedůstojoý p. Ignác Horký, bisk,
kous. rade, bisk. notář a dókan v. v., Čestný člen
spolka. Pořádek slavnosti: V předvečer slavnosti prů
vod s budbou k matce a kmotře praporu a k svéti
teli. V den slavnosti: 1. Ráno o 5. hodině budíček.
2. Vítání bostí a spolků ohlášených. 3. O půl 10,
bod. seřadění spolků před místností spolkovou v Ko
stelecké ulici, pak průvod do chrámu Páně. 4. V 10
hod. slavnostní kázání, svěcení praporu, zatloukání
břebů — na to měe sv. 5. Průvod do místnosti spol
kové a tam společný oběd. (G.Odpoledne o půl 3.
bod. průvod = chrámu Páně ku kapli sv, Jiří, tam
pobožnost, po té oávrat do kostela a sv. požehnání,
7. O 4. bodině v zabradě soudruha Josefa Minaříka
v Kostelecké ulici koncert, Vatapné za osobu 40 b,
rodina 1 K. Členové bratrských spolků s odznakem
20 b. Po koncertě v osvětlené zahradě volná zábava,
V taneční síni věneček.

Župní odbor zemské Jednoty řemesi.
a živ. spol. pro král. české, koná v neděli, 12. srpna
t. r. schůsi v Hradci Král. o 2. hod. odp. Přednášeti
bude živ. instruktor p. Dr. Polák z Prahy. Po před
nášce jest valná hromada. Společenstva nechť vyšlou
k valné hromadě 1 zástupce na 30 Členů u zemské
jednoty přihlášených. Jest žádoucno a v zájmu každé
ho živnostníka, aby bylo účastenství co možná největsí.

Stoleté narozeniny skladatele hy
many „Kde domov můj“. Dne 3. června roka
1901 bude zasazena v Rosicíchu Pardubic deska na
rodný dům Fr. Škroupa. Skladatel krásné e dojemné
bymny zaslubuje, aby byle památka jeho oslavena,
Jen jedno bylo by ui ještě přáti: aby se píseň „Kde
domov můj“ nehanobila takovým způsobem braní a
zpívání, jako se děje; neboť kdyby Škroup mobil srou
skladbu poslecbnoati, jistě by jí ani nepoznal, Každý
budebuí nedoak ai ji „předělal“ a „upravil“, a jak
ji slyšíme bráti po ulicích nebo řváti v hospodách,
to je věru profanace tak krásného díle, pravé to perly
hodební. To náleži též k oslavé stoleté památky Skrou
povy: vratme skladbě jeho původní něžnost a nestí
rejme a ní hospodským a jarmarečním způsobem hraní
a zpívání všechen pel; skrátka: nesnižujme krásnon
píseň tu ne obyčejnou pouliční odrhovačku|

Nedostatek lidu dělného v době
žní — a ministr vojenství. Ministrválky
vydal výnos, týkající se dovolené vojínů v době dní,
kteří hodlají pracovati na otcorském statka, po pří
padě a jiných rolníků. Výnos obsahuje podrobně, jak
při podobných žádostech ai počínati: Odůvodněné žá
dosti podané otcem vojína neb rolníkem vůbec adre
sovány boďtež na velitelství příslušného pluku před
prvním dubuem a obsahujtež: 1. Rozlobu statku a
datele. 2. Období, kdy dovolenec jest potřebný a má
nastonpiti, 3. Hodnověrué potvrzení starosty, že jest
v obci nedostatek dělnictva. Tedy konečně též krok
ku odstranění nonse o dělnictvo zemědělské v době
žní. Aby se však české rolnictro nemýlilo, prohlášen
byl tento výnos ministra vojenstrí — ve Franoil
a nikolivv Rakouska!|

K eddavkám a k instalaci odpad
líha Ferka. Oo prý toma říká státní epráva —
táže se „Vaterland“ a píše: Protestentský pastor
Iustallaje starokatolického | vikáře. Přijde na to,
co se slovem installace ryrozumívá. Takovou instal
laci měl by vším prárem vykonati správce biskupství
Milosch Ozech. Ói chtějí tím atarokatolíci ukázati, že
protestantismus a starokatolicismus je jedoo? Avšak
státní správě by něco takového nemělo býti jedno, —
A jak prý je to s těmi oddavkami? Protestanteký
pradikant Wolf oddává starokatolického fankcionáře.
Uznává snad státní správa manželství takové za platné
a může tedy pastor vésti matriky atarokatolíků? A
jak prý to přijde, že teď smí se odpadlý kněs a ře
holník ženiti naproti výslovnéma snění rakouských
zákonů a naproti mnoobýmsoudním rozhodnutím, vedle
nichž oddavky takové jsou nedovolené a též neplatné?
—- Máme to již u nás hotový Babyloo.

Naše mládež a konřemí tabáku.
Učitelstvu bývá velice Často šalováno, de někteří šáci
kouřívají. Pátráme-li podrobněji, co kouřívají, shle
dáváme skoro pravidelně, že bývají to cigarety ja
kosti nejhorší („drama“ a pod.). Proč kouří mládeš
právě tento drah doutníků, lze vysvětliti snadno. Ci
garety jsou doutníky nejlacinější a proto také mlá



daži nej M. Ža kouření těchto doutníků jest
lemu ovláště dětskému nesmírně škod

Hivo, bylo vědecky dokázáno jiš mesčíslněkrát. Bylo
také čestokráte na mešrar tento váno, p
mím varováno, ale veškeré snahy v tomto eměru sů
staly dosud úplně bezvýsledny. Snad by pomohlo,

kdyby bylo přísně tům zakázáno prodávatí
cigarety dětem školním a nedospělým. A také rozum
ným opatřením by bylo trafikanty toho nedbarší pří
aně peněšitěpokutovati. Lékárník a materialista ne
smějíprodati jed komukoli, ale trafikant smí scela
volně prodávati jej i mládeši nedospělé ve formě dout
níků. Čineobsahují v sobě ohromné množství jedova=
tin, ničících zákeřnicky plíce a organismus vůbec?
Ostatně bylo by záhodno vydati podobný sákas také
vzhledem k prodejiostatních druhů doutníků mládeši
nedospělé vůbec. to uzříme na městské ulíci 101i
letého kluka, který raději koupí si cigarota než hou
sku, ačkoli mu hračí v žaladka. Není diva, še psk
také nepříznivé následky předčasného kouření sa ne
dlouho se citelně dostavují. V Severní Americe jiš
delší čas existuje zákon, jímě zapovídá se koařití ho
chům před 16 lety. Také Jisty anglické před válkou
tranawalskou upozorňajíce na tento zákon, šádaly,
aby i v Anglii cestou sákonodárnou zamezen a od
straněn byl vliv shoubného předčasného kouření. I
vláda belgická zanýšlí vydati podobný zákon. Mi
nistr de Hrayn cmnámi), še co nejdříve budovu se zá
ležitostí touto obírati belgická akademie medicínská
a státní zdravotnická rada. Belgické listy uvádějí

říklady, jimiš se jinde pracuje proti kouření mlá
eže nedospělé. Roku 1830 vydala vláda kantonu frei

burakého ve Švýcarsku nařízení čelící ku mravní
ochraně mládeže. Čl.36. těchto nařízení zní: „Kou
ření chlapcům do 16 let pokutou 1—9 franků ae sa
povídá“. jenát americkéhostátu Connencticutu vydal
roku 1689 nařízení: „Nikdo nesmí hochům do 19 let
tabáku přodávati, darovati nebo svěřorati. Kdo by
proti tomu jednal, pokatován badiš obnosem až do
200 dolarůi“. Podobné tresty stanoveny jsoa dnes té
měř po celé Americe až na Mexiko, kdež panaje dodnes
nevykořenitelný zlozvyk, že šácí obecných škol do
stávají sa odměnu pilnosti nebo za dobře vypracovaný
úkol od ačitelů svých dovolení zapáliti si při vyačo
vání cigaretu. Také v Porýnsku stanoveny jsou pří
sné pokuty a tresty promladistvé kuřáky. V africké
Habeši je kouření tabáku vůbec zakázáno. Zákon s r.
1642 bránil s prvu konřiti jenom v kostele, zvykem
stal so však zákaz všeobecným. I cizinci kouřívají
prý jen tejně. U nás moru doutatkovému vůbec a ci
goretorému zvláště věnuje se dosad pozornosti pra=
málo. Dostačí enad konstatovati, že v Rakousku vy
kouří se ročně na 1200 milionů kusů cigaret. V Ra
kousku prokonřilo se v r. 1897 — 97 milionů zla
tých. Stálo by za to zjistiti, kolik prucent z této
obrovské samy připadá na mládež nedospělou, zvláště
na mládež školou ještě povinnou. A nelse také o tom

chybovati, že by k takovýmto věcem naše zákono
dárství nemělo zůstati hluchým a nevšímavým.

Nestoudností zrma mejhrubšíhe mů
že se směle nazvati způsob psaní. „Skolského Obsora“.
— Časopis ten, který hlásá světu, že bájí zájmy uči
telské, by vlastně mohl změniti firmu a napeati:
„Orgán červených putykářů“. — Vážíme si stavu ači
telského, víme, že zasluhuje plné úcty, ale podporuje-li
učitelstvo tak bídný, sprostý časopis, pakjest to čer
nou skvrnou „osvíceného“ století. Nahrubé útoky
Š. O. r č, 30. vůbec neodpovídáme, poněvadž list po

dobného drahu za to nestojí, aby se s ním polemisovalo.

Proti maturitám tentokrátezačínáopra
vdovější tažení. Letošní maturity sbudily svou
vnější historií pozornost veřejnosti u větší míře než-li
kdykoli jindy. Zastřelí-li se několik mladých lidí se
strachu před maturitou nebo pro propadnutí při ní
nebo uápořádá-li se zemskému inspektoru velká de
monstrace proto, že za jeho předsedování výsledek
matority byl žalostný (v Jičíné, jsou to okolnosti
dojista dosti vážné, aby se obrátila větší pozornost
k této instituci, aby se položiladůrazněji otázka,
jest-li to instituce účelná a pedagogická. A letos
jednomyalněji než li kdy jindy zněly odpovědi na
tuto otázka ve smyslu záporném. I listy nejkoneer
vativnější — jak ve svých úsudcích nejsdrženlivější

problašovaly maturitu na středních školách za
přežitek doby („Hlas Národa“.) A ons takovým pře
žitkem opravdu jost. Jest trápením studentův, neboť
z pravidla nerozhoduje při ní jejich píle a vědomí,

nýpré jen čiročirá náhoda, po případě avóvole a slole. Jest to instituce také nanejvíš urážlivá pro
učitele. Na gymnasiích po B let, na reálkách po 7,
ne pedagogiich pu £ léta tito uznávají žáka za způ
sobilého postnpovati, ale co o8m let tvořilo zvrtne
najednou chvilka: v jedné hod. ukáže se náhle

schopný student býti najednou jgoorantem (nevědomcem), ale celý sbor professorský stojí tu před
studenstrem a „obecenstrem a zahanben, že buďto
nedovedl zavčas rozpoznati pravé schopnosti žá
kovy, nebo že si počínal vůči němu kamarádeky
ahovívavě, ne-li protekčně. A přeo to bude jistojistě
trvati ještě léta, nežli se maturita zraší. Neboť ona
jest osudem povolána k tomu, býti avědectvím, že
v tomto státě jest sice hodně shnilého, především
však že shnilé jest u povolaných krabů dobrá vůle
a schopnost reformovati. Historie maturity v „Bakou
sku“ ukáže, že v této říši i takové maličkosti, jako
jest odstranění maturity, vyžaduje nejen půlstaletého
úsilí veřejného mínění, nýbrš i skutečných obětí fy
sických — na zdraví studentstva, ba i na jejich di
votě. Cesta ke zrafení maturity v tomto státě vede
přes mrtvoly mladistvých sebovrahův, přes demonstra
ce, přec mocný hněv celého veřejného mínění.

Maďaři v Praze. — „Cožnejste Maďaři?
Vždyť jste přece z Prahy?!“ — odvětila francouzská
kancelář mezinárodních atletických zápasů v Paříži
českým aportemanům, kteří si stěžovali, že byli sane
seni do seznamu jako Maďaři. — K tomu netřeba
poznámek!

Pozor na falešné slatniky! Dleúřadního sdělení jest v oběhu množství padělaných slat
níků, které jsou tak dovedně zhotoveny, še je Ise
velmi těžko rozeznat od pravých mincí. Jediná spo

lehlivá známka, dle níš i málo obeznalý může jich
roslišit, jest nápadná lehkost a sice 9 gramů jednoho
kusu (berný zlatník váží nejméně 12 gr.) Mimoto

rosesnat ve může dotyčný padělekod pravého ponísedle hrubšího povrchu a suchého ohmatu. Zvuk, kterýž

Jest a těchto padělků dosti jasný. Při chemickém
rosboru shledáno, že padělky ulity jsou ze omíšeniny
británského stříbra a cínu. Podle uměleckého prove
dení soudí se, še vyrobeny jsou rukou kovodělníka,
který koná jemné práce slóračské. Odkud byly k nám
savlečeny, není dosud zjištěno, okolnost ta věsk jest
nyní předmětem úsilovného pátrání.

Teberkulosa mezi pekaři. Časopis
„Zdraví“ přináší pojednání o chorobách dýchadel a
o úmrtnosti pekařů.Úsilovná a noční práce pekařů,
stálé s náhlé změny teploty a prach v pekárnách
škodí plícím nesmírně. Tím trpí v Rakouska více jak
p-lovice pekařů. Ve Vídni je 64 procent pekařů sti
feno chorobami plicními. Dle zpráv inspektorů je
v Rakousku více jak polovice pekařů stíženo tuber
kulosou a dvě třetiny chorobami dýchadel. Stálá a
náhlá změna teploty vyvolává u pekařů rheumatiemns,
dále zánět plic a ledvin. Horko v pekárnách působí
šízeň a ztrátu vil. Pekaři hasí žízeň lihovinami, jež
vyvozují choroby trávení a jater. Průměrný věk po
katů je 50 roků. Podle správ z Anglie však jen 30
roků a velmi zřídka dosahují 42 roky stáří.

Odpsdlík Masařík světoznámou
osobností. Masařík dosáhl, po čemtoužil. Světové
německé židovské noviny přinášejí o něm colé články.
Tak píše o něm orgán žida Mosseho „Berliner Tag
blatt“ ve zvláštním článku „Masaryk a Čechové“, Po
čáteční slova článka toho zní: „Známý pražský pro
fessor pan Masaryk, který svým vědeckým objektivním
bádáním v sféře polenské zášť fanatických svýchkra
janů atd. Nyní může Masařík klidně aráti. Jméno jeho
se tiskne skorem tak často jako jméno Dreyfase a
Zoly. Slavomam a ješitnost jsou člověku stejně ne
bezpečny jako jiné nízké nároživosti.

Zajímavé přizmání. Dovídeňskýchtýden
níků „Zeit“ a „Wage“ píší ně nejen realisté, alei
čeští socialní demokraté, A bolestno jest číst, jak tam,

mlouvají obě ty strany svůjdomov
a jak dodávají Vídnikuráže, aby jen se nás nikterak
nebála, poněvadž prý my Čechovéničeho nesvedeme|
Avšak to nás dnes satím nezajímá a hodláme si to
hoto počínání, ješ bylo by lze nazvati novým pálečov
stvím, všimnonti někdy jindy. Dnes na jinou věc npo
zorňujeme. Totiž: „Wage“ dostala se s „Arbeiter
seitung“ do polemiky vůli svému návrha, co by
měla vláda nyní počíti. „Wage“ navrhla: rozhodnonti
se absolutně pro německou státní řeč a jednou pro
vždy proti českému národu a jeho státníma právu!
A tu přišla „Arbeiterzeitang“ a napsala: „Českástá
toprávní „romantika“ nemůže se z Vídně ani poraziti
ani zakázati. Ta bude poražena a z kořene vy
vrácena jen z Prahy pomocí českých moderních
živlů politických?“ A týdenník „Wage“ bore to s
povděkem k vědomosti, lituje jen, že to jde pomalu!
Nuže, my se tážeme: Co tomu říkají mínění tu čeští
moderníživlové, realisté a sociální demokraté?

iknutí a organisace anarchistů.
„Newyork Herald“ ujišťaje, že během posledních mě
síců 27 anarchistů amerických za jistým účelem opu
stilo Ameriku, by veškeré korunované hlavy v Evropě
zavrašdili. Skorem všichni jsou Vlaši a jich vůdce
nazývá se Malatesta. Týš nalézá se v Londýně. Jistý
detektiv italské vlády sná jména všech odcestovalých
anarchistů.

Na zmičení Poláků, Pruskávládakoupila
loňského roku v Posňansku 10 polských velkostatků
s výměrou 23.402 katastrálních jiter. Půdase rozdělí
Da 1000 rodin kolonistů německých, s kterých každý
obdrží 68 kat. jiter k vlastnímu hospodaření. Za po
slední dvě léta koupili na Poznani Prušáci 121.820
katastr. jiter půdy. Jaké budou konce snadno
lze vypočítati.

„Jsem politik a národoveca českývlaste
v Lomnici jakožto

slavnotní řečník; — jsem politik a národoveca
český vlastenec“ těmi slovy i ve všední dny před
stavoje se známý český švec brněnský. Cas).

Pětadvacotileté jubileum slavíp. Jan
Sluka, faktor biskupské knihtiskárny v Hradci Krá
lové, v sobotu dne 11. erpna 1900. Zaměstnán byl
dříve u firmy pana Pospíšila. Tiskárnu převzalo,
pak polit. tiskové družetvo — Přejememu vše
dobré a k další činnosti jeho voláme břímavé: „Na
tdar“ !“ — Kollegové bisk. knihtiskárny.

Rumuni jako šalobníci předsvětem.
Maďarský list „Olkotmány“ sděluje, še Rumuni uherští
chystají almanach, který předloží mezinárodnímu stu
dentskému kongressu v Paříži, a v němž vypíší všecko,
co ramunští studenti museli v maďarských školách
vytrpět za svoji věrnost a příchylnost ka svému rodu
a své národnosti.

Německe-nacionální válečnýpoklad

Schnerer a žádá Němce, aby denně pili o sklenici
» kouřili o doutník méně a ušetřenou částku věnovali
s»DĚmeckonacionálnímu válečnému poklada“.

Na děti premium! Poněvadšve Francii
málo dětí ve rodí,přijat byl návrh sněmovní, aby pošt.
a telegr. úředníci e menším platem dostávali na děti
od atátu nějakou podporu. Na každé dítě — mají-li
jich více jako tři — 50 franků ročně,

K peří falinjí vUhrách! Aby více vážilo,
sypou do něho mouku, prášek £ křídy, sádry, škrobu
a barylu.

Pref. Masařík bude prý dle brněnského
„Hlasu“ kandidovati místo uocialistického redaktora
Hybeše, který se vzdá (?) mandátu. Na místo červe
ného štváče, má tedy příjíti „ufstojný“ jeho nástupce!

Potíže s rumunskými židy. Předešlý
týdeu přijelo do Vídně přes'“'600 rumunských židů.
Jelikož neměli žádných peněz, aby mohli cestovati

dále, nařídilo policejní ředitelství, aby společnost státní
dráby tyto šidy Ihned zdarma dopravila do Pešti spět.
Nářek Israele byl převeliký. Nádražní zřízenci bliy
nucení užit! 1 násilí, aby židy i židovky dostali do
vozů. Bumaoští židé chtěli mermomocí sfstati ve Vídni,
Mezi vystěhovalci nalézá se také, jak píše „N. Fr.
P.“ profesor Štern s Bukorešti. Rumnnská vláda za
vřela mu podruhé školu, kterou v Bukurešti vydržo
val. Továrna na azené zboží Neofeld ©£Freund dala
přibylým šidům 3000 párků a členové israelské al
liance starali se židům o přístřeší, avšak nadarmo.
Divíme se, proč „N. F, P,“ tak plačtivě píše o nousl
rumunských židů. Vidyť by stačilo jen pořádně má
knooti do vwertheinky Rotšildovy, a bylo by konec 6
nouzí. V Norimberku usadilo se přes 80 rumunských
židů. Jeme zvědaví, zda bavorská vlája židy ty atrpí.
Prot! českým dělníkům ukázali v Německo bned zaby.

Ztráty Eurepy v Číně. Earopštíobchodní vývozci, hlavně rédeři němečtí a angličtí mají v ob
chodních přístavech veliké sklady naplněné zbožím,
které chtí v Číně dobře prodati. Zboží jest koupeno
a zaplaceno továrníkům evropským. Ti neutrpí škodu.
Za to však obchodníci a loďaři, kteří na vlastní vrub
zboží do Číny dovážejí, utrpí škod do milionů, poně
vadě jim zboží ve skladech leží a Číňané nic nyní
nekopojí. Následky se jeví v tom, že mnohé banky
v Hamburku, Brémách a v Londýně utrpěly jiš značné
stráty, poněvadž obchodníkům půjčily peníze, kteří
nyní nemohou platit.

Imspekel bytů zavedeměstoOffenbachv Ně
mecku. V našich mnohých městech by toho bylo velice
potřeba.

Opět nový atentát. V Říměspáchánbyl
atentát na knížete Belthasara Odescalchiho, který
mešká na ville Marmelle. Týž kníže je nejbohatším
šlechticem italským. Jest prý těžce poraněn.

Div inževýrského umění. V Americe
staví se nyní přes světoznámý obrovský vodopád ni.
garský most. Délka oblouku mostu jest 2644 metrů.
Dosud jest v Německu nejdelší délka mostového ob
louku 170 metrů a výška oblouku 107 m. Most ten
je v Můngstenu. [Oblouky mostu niagarského budou
míti délky 264.6 m. a výšky 45,76 m. Kolejnice na
mostě budou 58.66 m. nad vodní bladinou. Most bude
pravým dílem inženýrského umění.

Dr. vn; který před krátkým časempřednášel vídeňským Čechům a dopustil se urážky Veli
čenstva byl odsouzen na Ó měsíců do těžkého žaláře.

Musí krást... Plzeňskýkrajskýsoudroz
hodoval o žalobě na tři Škatulkáře z Heinrichsberga
pro zločin krádeže, Zločin spáchali tím, že odcizili
v lese strom, aby z něho zrobili škatulky na sirky,
Mezi svědky byl i atarosta jmenované obce, kterýž
mimo jiné udal: Škatulkáři ponejvíce dříví kradou a
musí krásti, poněvadž více než 30 kr. denně dvě
osoby dohromady vydělati nemohou, I musí tedy u
nás člověk krást, aby při mravenčí práci vydělati mobl
16 kr. denněl“ — To mlaví víc než celé svazky
knih. A sond přiblížeje k tomu, sprostil obžalované
zločinu a odsoudil je pro přestupek.

Z Přibraml. (Zvláštní zpráva.) Ve středu
záhy po poledni vypukl na šachtě zvané všeobecně
»Lilka« požár, který v brzku zachvátil i skladiště
přiléhající. V Příbrami jakož i na Březových ho
rách povstal hrozný strach, živen ještě upomínkou
katastrofy z r. 1899. V šachtě nalezalo se asi 60
kovkopů. Ti v rychlosti spasili životy útěkem
jinými šachtami na povrch země hlavně šachtami
Anenskou a Jarošskou. 8 horníku však v samé
budově bylo v nebezpečí života, ježto ze stavení
nemohli, dolu pak v nejistotu pustiti se nechtěli.
Lidé zpozorovavšez polí požár, přispěli jim ku
pomoci, vylomili několik kamenů a osvobodili je.
O 4. hod. odp. požár lokalisován, Hořejší budovy
zničeny. Oheň do vnitř šachet se nedostal. Jeden
hasič zraněn.

Z Pollčky. (Slavnostníuvítánípana děkana.)
Ve štředa dne 1. „rpna 1900 byl a nás v Poličce
velký svátek, neboť přicházel mezi nás investovaný
nový děkan poličský, vldp. Jan Letošník, dosud farář
v vibuzi. Ranním vlakem jela novému pastýři našemu
v ústrety do Svitav deputace místního zastupitelstva
se starostou jako patron. komisařem panem Janem
Filipim v čele. Před třetí hodinou odpoledne shro
mášdili se veškeří hodnostáři a spolky na nádraží.
Byli to zejména zástupcové třech samosprávných sborů
zdejších, obecního, místního s města i předměstí a
okresního, c. k. politické, soudní, berní a finanční
úřednictvo, c. k. sbor profesorský, sborové učitelští
se svými pp.řediteli, posádka četnická, sbor městských
ostrostřelců s hudbou, hasiči a voj. vysloužilcis pra
pory, spolek literátský a svatojosefská jednota, pak
všecky spolky živnostenské vesměs s prapory, depu
tace besed zdejších,spolek paní a dírek a deputace
všech ostatních vlasteneckých a jiných zdejších spol
kův, konečně nepřehledné množství věřícího lidu.
A v čele všech těchto zástupů nalezalo se důstojné
duchovenstvo zdejší s vldp. Th. Drem. Gustavem Do
mabylem a vldp. farářem liberským Janera Janišem
v rochetách a štolách. Konečně dostavil se toužebně
čekaný okamžik příjezdu. Za zvuku národní české

hymny pozdravuje se nový postí náš s hodnostářia zástupci lidu. Na to promluvil srdečnou uvítací řeč
obecní starosta p. Jan Nebuda, po které vítal vldp.
děkana administrator dp. František Dittrich, předávaje
psnu děkanovi bodný a zbožný lid poličeký. Po té
předstonpila před pana děkana dceruška pana
starosty Vilma Filipi-ho a přednesla a citem a důra
zem krásný proslov, spisovatelem A. K. Vítákem k uví
tání tomu svlášť sepsaný a podala p. děkanovi skvost
noa kytici. Průvod z nádraží byl velkolepý. V kostele
měl p. děkan řeč, kterou získal si rázem srdce všech.
Pek udělil Nejsvětější Svátostí všem požehnání. Kéž
vyplní se přání, jež jménem všech katolíků zdejších

ronesl ku konci řeči své bývalý dp. administrator:
Jokiš Kristus, nejvyšší pastýř duší, provázejš každý



krok kaddou myšlenku nového našeho duchovního
správce Srým Polským požehnáním. Pakliše si dovedla
vzdálená Číbuz vášiti kněze opravdového, dovedeme
toho i my horšíí Poličané.

Z Mikulovie. Také u nás máme jednoho
sapadlého vlastence a sice na hřbitověu samých dvoří
chrámu Páně uv. Václava. Odpočívá tam zapomenutý,
drabdy věblasný kněz, apisovatel s buditel národa
našeho vedp. P. Josef Frant. Karel Devoty. Týž na
rozen dne 10. února 1780. v Hradci Králové. —
V ekromném zátiší, za časn svého působení, v době

nejvýš pohnuté, psal a sepsal více než 85rozličných
náboženských, jezykozpyjných a blavně historickoarcheologických spisů. Bylto vlastenec nadšený i obě
tavý, muž vzácného vzdělání, který patří mezi přední
syny a buditele národa českého u P. Zieglerem a P.
Raatenkranzem. Vykonal v těžkých dobách pro avůj
národ mnoho, zvláště v české archeologii. [ básně a
texty k písním mnohým napsal. Pro sáslahy byl 19krát
vyznamenán od úřadů duchovních i evětských s zvláště
od společností národních a vlasteneckých. — V uvě
domělém občanstvu zdejší farnosti vznikla myšlenka
uctíti památku jmenovaného kněze-vlastence a bude
jemu zasazena pamětní deska proti jeho hrobu do zdi
chrámové a hrob opatřen bude obrobcem. Na desce
z tmatého, švédského kamene bude tento nápis: „P.
Josef Devoty, farář Mikulovický, osobní děkan, čestný

geoeník Vyšehradek , spisovatel a buditel národaaského, člen musea království Českého a společnosti
ku zvelebení hudby v Čechách, čestný měšťan Kutno
borský atd. narozen 19. února 1780. + 17. listopadu
1865.“ — Slavnostní odhalení a vysvěcení desky a
obrobce vykonáno bude během tohoto léta, coš bude
předem uveřejněno.

Z Oudav. Schůze katolické jednoty
hornostudenecké v Oudavech masvojizvlášt
nost. Sooiální demokraté svorně vystupovali 8 národ
ním učitelem Hladkým proti křesť. sociálům. Nikdo
neví, jak se řečníci socialističtí na tuto schůzi dostali,
ale každý tuší, če byli pozváni, a možno na toho

rstem ukázat, kdo tak učinil. Při zahájení schůze
ned onen pán navrhoval za předsedu protestanta. Ale

plán jeho byl hned skřišován vlp. far. Vlčkem,jenž vy
světlil, že ve veř. schůri spolk, nevolí předsedy plenum,
nýbrž děje se tak prostě jmenováním. Jmenován tedy

ředsedou rolník a hostinský pan Bříza z Rovného.
kdyz chtěli páni bned předsednictvo okapovat, nepo
chodili. Na to p. farář Vlček rozvinul program hospo
dářeký na podkladě křesťansko=sociálním. Odpůrci
měli dobrou direktivu. Za řeči p. faráře Vlčka hlučně
se bavili, sociální demokraté pak a učitel Hladký pilně
činili si poznámky k polemikám. Jednu chvíli řečník
ustal a připomenul pánům rázně pravidel slušnosti.
Na to nerušeně dokončil. Souhlaeili i odpůrci. Při
hlásil se ke slovu nejprve učitel Hladký a dokázal,
že mnohým věcem z řeči neporozuměl, ač prý s ně

kterými v něčemsouhlasí, M farář Vlčekv polemicepána usadil a na konci vytkl, že program křesť.-so
ciální rolnický a hospodářský vůbec pochválil i sám
Masaryk v „České otázce“. Na to učitel Hladký byl
usvědčen p.stad. fil.Drápalíkem z prapodivných věcí,jež
dotýkají se pravdomlavnosti a cti. Pan učitel již byl rozči
len, neboťpozoroval, že vše schyluje se k dokonalému
fiasko, ku kterému napomáhal sám pak ještě hájením
Masaryka. Obrana Masarykovabyla jen výmlavou a urá
žela přítomné intelligentní posluchače, považujíc je za
lehkověrné baby. Masaryk pravil: „Kdo mne chce zničit,
dokaž, že jsem dostal peníze od židů“. Masaryk vy
nechal všechnu spojitost věcí a sehnal vše na naivní
úzkostlivé výkřiky: „dokažte, dokašte, že jsem dostal

níze“. Tak brání se na ulicích a v hospodách lidé,
teří na jinon formu obrany nemohou se zmoci. Možno

vůbec takových věcí dokázat?! Berou se k takovým
věcem svědkové? Již v tisících přípudech stala
se korrupce penězi, a přece nemohlo se to dokázat
Taková obrana jest směšnou. Bránil se též Masaryk,
že nebájí židů. A proti tomu neozval se ani jediný
výkřik protestu, a přece to vidíme, slyšíme a neustále

židé odebírají, tvoříce ohromné procento abonentů.
Masarykovi prý nešlo o vraha, nýbrž o pověru, a
přece ve své brožuře bránil Hilenera zuby nehty a
snažil se, ovšem samými nesmysly, dokázat, že Anežka
Hrůzova zavražděna byla od domácích. — Potom
chopil se slovademokratTesner azačalo darvinismu a
bájil Maearyka. Veledůstojný pan farář Vlček pře
dem zeptal se ho, na některé věci, jak to míní,
sociální demokrat Tesner odpověděl vyhýbavě, Na to
farář Vlček vysvětlil, co asi mínil p. Tesner, a uvedl
vědecké důvody pro existenci nejvyšší bytosti a proti
brabému darvinismu. K tomu občan Tesner odpověděl
jen to,že jest to „směšné a perfidie“. Druhý sociální
demokrat vida, že to jde do vědeckýchdetailů, sebral
své poznámky a chytře se vytratil. Pan stud. filos.
Drápalík pro pokročilý čas ke své řeči se nedostal,
byli by měli Hladkýa soudruzi přidáno.

Kapitalism v Německa. Netušenýroz
voj průmyslu v Německu, kterého sami Angličané se
hrosí, jest též příčinou, že síly kapitalismu v Němec
ku neobyčejné mohutní. To hlavně lze poznati ve ve
likém vzrůstu akciových společností v Německu. Loň
ského roku 1899 bylo v Německu nově zřízeno 364
akciových společností se závod. kapitálem 544,390 000
marek. Od roku 1871—1899 bylo v Německu zřízeno
akciových průmyslových společností 4924 se závodním
kapitálem 18.308 milionů marek. Nejdivočejší grůn
derský rok v Německa byl r. 1872, kde bylo založeno
479 akciových společností se závodním kapitálem 147?
milionů marek. Ovšem mnohé z nich dávno zanikly.
Vzrůstem akciových velikých podniků ubývají menší
průmyslové závody, jak vidíme hlavně v obora pivo
varnictví a mlynářatví, Loňského roku zaniklo © Ně
mecku přes600 menších pivovarů. To jistě není po
krok k dobrému, ale k zlému. Rostoucím kapitalismem
chudne lid a hromadí se kapitál ve velikých závo
dech, které všecky menší soupeře kolem sebe rozdrtí.

Ještě Polska mezgymola, totiž ta ži
dovská, la křesťanská je už dávno ta tam, Nedávno
navštívil císař ve Vídni Vílemínina nemocnici. Ku
konci prohlídky byl císaři přestaven sbor lékařů ne
tmocnice, „Kde jste studoval?“ tázal se císař prvního:

„V Krakově“. „Kde vy?“ „V Krakově“ a třetího:
„Kde vy?“ „Také v Kraková“, Tu se dal císař do
smíchu a pravil: ještě Polska nesgynola, Máme však
silné podezření, že to byla Polska košerována. — —

Výkaz sa červenec 1900.
Úlenováé pol. družstva tiskového pod ochranou

sv. Jana Nep. oplatili dle čísel:
Zakládající: 56. 40 K.
Skuteční: po 10 K: 76., 85., 201., 218.,

298 (86 K) 319 — 56b K.
Přispívající po BK.: Vik, Kostelec:

43 (4 K.)., 27., 56., 60., 72 (2 K.), 316., 816.,
379.,380.,381.,387., 399 (2 K.) vik. LanŠkroun:
139 (10 K.) 259., 261., 266., 271., 272., 273.,
277. = 10 K.

Dary na Adalbertinam od p. t. pánův:
Jeho Milost vejdůst. pan dr. Bruno Utvrtečka,

opět kláštera Benediktinů v Břevnově 400 K.
Z vik. Kosteleckého: Ant. Klenka10 K,

po 8 K.: Jos. Bedrna, Jos. Bezdíček, po 4 K.:
Ladislav Henzl, Č. Menci, V. Vajgl, po 2 K.: Joset
Hůusler — 40 K.

Z vik, Chrudim: Vlpp.: Tom.Střebský100K.,
po 40 K.: Fr. Hajzler, Fr. Kvěchb,po 20 K.: Antonín
Brdíček, Al. Broul, K. Krátký, Fr. Walter, po 10
K.: V. Bartoš, Jos, Barvíř, Al. Černík, Fr. Klapal,
K. Mikulecký, Tichý, Dr. Ad. Plešinger, Jos. Tichý,
Jos. Zozánek, po 6 K.: Ant, Liebich, J, Štefánek,
Jos. Tajovský, Fr. Vaněček, po 4 K.: Jos. Kubeš,
V. Sal, J. Šandera — 376 K.

Z vik, Lanškroun: Vlpp.: J. Tvrdý12 K.,po
10 K.: J. Matějka, Fr. Michaliteche, J, Suchomel, po 6
K.: Fr. Černý, Al. Dudek, Seb. Karásek, po 4 K.:
Fr. Krčmář, J. Středa, po 2 K.: V. Bohm, Fr. Král,
Loud. Souček — 74 K.

Po 20 K.: Vlpp.: Fr. Schmied,č. kanovník, J. Sy
řiště, děk. Po 10K.: Vlpp.: V,Sladomel, Jos. Chockolka,
farář, Po 8 K.: Vipp.: Fr. Trávníček, far. v Branišově,
po 2 K.: Vipp.: Vince.Ciuner, Vojt. Kratochvíl —
72 K. Pani konkurrent! darovali 44 K. za červeneu
úbrnem 1201 korun.

(Zasláno.)
Ctěné firmě

AL Hugo Lhota,
továrna na piana, planina, barmonia a varhany.

v Hradci Králově.
, „Dodanými nám varhbansmi byli jeme všickni

nejvýš mile překvapeni.
Mohatnému a lahodnému hlaeu tohoto stroje

obdivují se všickni hudební znalci i odborníci; bar
vitost tonů každého jednotlivého rejstříku jest úchvat
na a velice skvostná úprava skříně jest k nemalé
ozdobě naší kaple. Milým dojmem působí na diváka
pohled od oltáře na varhany, v jichž věžích zlacenou
ornamentikou ozdobených umístěny jsou bělostkvoucí
píšťaly cínové.

Stroj tento při vši jeho mohutnosti zsujímá přece
jen místo téměř nepatrné, což nemalou pro náš chor
jest důležitostí.

Čerpání vzduchu děje se výhodně sestavenou pá
kou, tak že možno rukou snadno celé varhany větrem
zásobovati.

Chod jest úplně bezvadný a budí hrou pozor
nost všech znalců hudby i laiků; proto vzdává Vám
sbor hasičský, jakož i všickni ostatní dárci, kteří k
zakoupení krásných těchto varhan přispěli, za vzornou
solidní obslabu při ceně poměrně nízké svůj nejerdeč
nější dík.

Stroj ten znova potvrdil nejlepší pověst světo
známé Vaší firmy, která vřadena býti může po bok
šem největším tu- i cisosemským firmám světovým.

Doporučujeme tudíš český závod Váš pro jebo
všestrannou svědomitost všem patronátním úřadům
jakoš i ontatní veřejnosti co nejvřeleji.

V Slavětíně, dne 81. července 1900.

ZasbordobrovolnýchhasičůveSlavětíně
Čeněk Dašek, Jan Chaloupka,

velitel. náměstek.

(Zasláno.)
Všem, kdož se při mém jubileu dne 1.

srpna t. r. osobně účastnili a kdož písemně mi
svá blahopřání vyjádřilisrdečné díky.

Ve Všestarech, dae 8. srpna 1900.
Josef Hulata,

děkan.

K
Oltáře,sochyaj.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! -Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravuje jakoš i nové staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce v nejmodernějlím pro

vedení a v cenách velmi levných.

Veliká úspora a důležité pro každého,

(© Žádných člí a řemenů více! (f
Upotřebte jedině mého drahu lékaří doporučené, zlepšené

Držadio kalhot.
Patent Novotný.

Znamenité rozluštění o jak odstraniti veškeré
obtíže, s nimiž spojeno jest nošení šlí a řemenů, jako
zdlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků,
košil, nepříjemné teplo, odporné sesouvání se šlí s rame

non atd. Patentní držadlo poskytnje stále přímé, volné asdravé držení těla, jakož i vkusné padnotí kalhot a lse

jej vždy lehko ke každým kalhotám upotřebiti, aniž byoflíku neb nějaké dalšíúpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody.
1 kus ku 1 kalhotém poobdršení 60 kr., 3 kusy al. 1'60

6 kusů zl 3 — zasílá franko majitel c. k. privilegie

F. 9. NOVOTNÝ,Maršovice- Kukaně.
Žádný švindl, tisíceré pochvalné úsudky.

»MGDGEDCEBDCS:

: Jan Horák,
0 soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobujarnía lelní ©
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 cen!oOE

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách.

založ. již r. 1859., rozšířil jeem sa spolupůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na

stavbu varhanpneumatických a elektromagnotlekých. Osvědčení se mnou postavených varhan.

pneumatických ve vlhkých kostelich jest mi nejlepšízóérukou, že mohu tvto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji oaporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lohkým chodem ae provádí vkaždé
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
Antonín Mělzer.

Antonín Sucharda,
sochařařezbář

v NovéPace (Krkonoše)
doporačuje se ku zholovení oltářů, Božích hrobů
s veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva I z kamene. — Starší

i, leck. cí, bedlivě vuje,

PoručajeA polychromuje. výrobkynas důručí, jakož i za řádnou práci

nějších. 8 úctou veškerou
Antonin Sucharda.

Učně
meakupectví

přijme ihned s řádné rodiny za výbodných pod
mínek s předběžným vzděláním

Josef Dolanský;
obchod kolonialním zbožím v Praskačce.

NÍ



Nejstarší na 23 výstavách prvními cenami vyznamenaná česká
továrna na piana

pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. HAGO LHOTA
v Eradoi EKrálové.

Sklady ped vlastní firmou: Královské Vinohrady, Karlovatřída č. 8, ve Wídmi Ol., Salesianer
ON" aasse 51, v Brně, Oselskáuliceč. 7. Ilustrovanéoenníkyzdarma afranko.“fi

pro domácnost a živnostníky

Cestojící se přijímajína stálýplat ans provisl.

Křestní
listy

(ex offo)
40 kusů za 60 hal.

nabizi

Biskupská knihtiskárna.

míA

Josef

S Nryloštní
truhlářský závod

v Hradci Králové,

nábřeží Frant. Josefa,

doporučuje své zásobené

sklady.
nábytku

| a přijímá zakázkyma úplné zařizování bytů
2 v každém provedení za ceny mírné, *

g * M> Taktéž přijímá všecky práce v obor ten přiná
ležející.

6

lm Mytí

je

AELEE
m 

j ČTV LA

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
a Chlumce

aabizí pro zimai a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divokéstromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě, Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

Pohovky.

zemínorrakávýr věžích hodin
FR, MORAVUSA v BRNĚ,Velké nám. č. 8

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlouho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

|

Rozpočty zdarma. |

Ludvík Knepr
vedle záložny.

DDM ONO EDEOYNNUNANENUNNTNTTONUVZMNMMTU

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů. ;
Cenníky, vzorky, i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
ODO T LET Edo Edo od DodoLRRede o) nVPADONENEE D00

Továrna na: spravování ovoce,pálenka- koňaku
a výroba hkéru

(dříve sávod na sušiítkováná ovoce)

ranoB0nápBNáubutáeAdobDDo

PORdodBodjTRtBíH00DIR:daboj:DDE00D60

oe Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalnépověstí požívající vlastnía pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,

ně vyhovují a při různých chorobách, sejméma
šaludku a ústrojí zašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčití se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek zdra
ví neužitečných) vlastní snalecky řízené výroby, ješ
jakostí svou všem cisosemským výrobkům čelili
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším snámkám drase
placeným,

Kn konci dovoluje si ještě upozorniti na své
speciality, jejiché výroběsvlášiní péči věnuje.
Créme Bellealliance a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefleur a Créme de Maraschima sej
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky!

výbavy nevěstám. |
Ceny mírné.

Opony (draperie).

Úplné

Záclony.

v Praze,

Dostaveníčko

k největší spokojenosti,

Ferdinandova třída.

pražské i venkovské společnosti

ve kteréžto příčině těší se hojnému, licbotivém:

Váolav Vacek, mujitel.
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v Hradci Králové.

Nejvýhodnější
pojišťovací podmínky.

poskytuje pojištění
na život a důchody ve všech

způsobech

za sazby velmi mírné.

$uperfosfáty
animálníaminerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,:
zaručuje nejrychlejší výsledek nej,

větší výnosnost. '
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, s
ciální hnojiva pro kuloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišťa konservov.chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají 6 přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclaví,

vnakoct A, DUHRÁM „tátua
rovou. u Rostok.

ÚstředníkancelářV PRAZE Jindřišskául. 37.

První Královéhradecká továrna nábytku. | X

Ladislav Knypl v Hradci
Stavební truhlářství

Králové.

Zahájení od /. května
až do konce září =

Prospekty zašlo
správa lázní ihned.

m| chce jíti slečnaprostředního stáří,z řádné

Za hospodyni venkovskérodiny,všempracímuvykláazvláště ve vaření a všech domácích pra
cích obeznalá. — Nastoupiti může hned. Nabídky do administrace t. I.

Ladislav Čupr,
obchodník máslem a vejoi

v Proseči (u Vysokého Mýta)
nabízí v kterékoliv době zásobu čerstvého

mramorové pr ačky zboží.Objednávkyvyřizojíserychleza cenymírné.

Pánům interessentům
nabízím a dodávám v dobrém bezpečném obalu na

všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

(t zv. ruční valchy na prádlo) vlastního
vynálezu „Patent Hlaváček“

z karrarského mramoru jemně hlazené a v ele
gentních dřevěných rámech zasazené, jež předčí bez=
vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud stávající. Ceny
jsou: I velikost zl. 250, II. zl. 3:60, III. sl. 460.
Dále akvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

E“ mramorové plotny na stoly, pulty
(s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderního způ
sobu, řádně sesazené kredence, umývadla, noční
stolky ald. Též upozorňuji na svůj hojně záso
bený sklad

soch a pomníků
v nejlepším provedení ze syenítn, labradoru, žuly,

porfyra, mramoru a j. Vše sa ceny levné.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

ve 4slině' ohnizlacené a eníky začseračí.; výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
Ceníky a vzorky zašlu na požádání ihned franko. sovněji vyřiditi Platiti možno též ve Ihňtách. Opravy

K lask. zakázkám doporoučí se co nejlépe znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
C. k. výhr. priv. soohařsk: ý našlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi.

výhr. priv. soohařskýzávod a výroba závod můj můžese vykázati četnými pochvalpatentnioh mramorových praček atd. losti.Btarý 1
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa

Václav Hlaváček, bm Aopravěkalichů,monstrancí,ciborií,relikviářů,
Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VI. ládobekna sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,

Vaio oi tější,patenekatd.conejvíce.

Zahradní restaurace
Jana Fišery

na SležskémPředměstíu HradceKrálové
če králokradecké l za 6 kr.

put Obslaha Koornáeny mírné, —
O hojnou přízeň prosí

Alois Douda,
rostasratér.

P. T. obecenstvu.
Dovoluji ei uctivě upozorniti na svoji výrobu
pstentních sahradních i pošárových ručních

stříkaček přenosných i převomných. Jakož novězlepšenýchberievek, doporačenýchpro sbory
hasičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvku,voda ze sklepa, patro
lej, líh a různé tekutiny. Stěíkačky na mytí
lahví a pivních trabeb vřelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje ae bez

vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upevniti ku každému výčepnímu kohoutku, též;
k malýmtlakostrojkům.Pivní tiakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
houtky, ucpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby.Ventilace k či
stění vzduchu z místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
akladělihové lampy žárovky, které předčí

petrolejové pro svoji úsporu a jasnost avětlaes zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky zasílám na skoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Conník sašlu ma požádání sdarma.

Josef Lux v Ohooní,
klempířství a výroba stříkaček.PCIEA



Příloha
Národní hospodář.

Jaký vliv má sůl ma mléko. Bozsoli
chov hovězího dobytka za nynějších poměrů jest ne
možný. Sůl působí nejen prospěšně na sažívací postup
mnohých novodobých krmiv, ale ona také má značné
účinky na dojivost i na jakost mléka. Blahodárný
účinek jeví se však jen potud, pokud dobytek dostává
jen určité množství soli. Jakmile se dávka zvýší, pak
jiš nepodporuje zažívání, nezpůsobuje takto vyměšo
vání mléka, nýbrž způsobuje neubasitelnou žízeň. A
poněvadě i množství i dobrota mléka závisí od vše
obecného stavu těla zvířecího, patrno, že dobytče šízní
mořené ani mnoho, ani dobrého mléka nám nedá.
Mýlil by se arciť, domnívá-li so někdo, že mléko bude
vodnatější, protože kráva vypije více vody. Rovnovábu
zjedtají ledviny, pokud jsou zdravé. Přecevšak radno
užívati dobrého s měrou a soliti opatrně.

Ce s podkaleným semem. Senopodka

lené, plesnivé, neb jnek nepříznivou povětrností zkažené vlastně patří dohnoje. Než mnohý hospodář je
nucen i takovým senem krmiti. A tu nezbývá, než
seno za příhodné povětrnosti řádně vysušiti, na
mlstičce přehnati a pak na řezačce nařezati sečky,
smíchati řezanka e jinými pícninami chutnějšími a
spařené je předkládati dobytku Řádné osolení takové
píce značně zlepšuje jakost její.

Kdy sklídíme mmohe fazolí. Jakmile
se objeví první lusky na polo odrostlé, otrhejme je.
Získáme tak ranných, jemných lasků hojnost — ty
se nejlépe pletí a keře tím přinutíme k další činnosti.
Nové a nové květy nasazují do pozdní jeseně, takže
docílíme o mnoho větší výnos, než kdy čekáme, až
lasky úplně dorostou a na polouzrají.

Kdy se dětem doporučaje ovece.
Ovoce všeliké je výtečnou pochoutkou v ohledu zdra
votním nenabraditelnou, ale jenom tenkráte, když po
žíváme ho a mírou a úplně vyzralé. Dětem prospívá
neobyčejně, když ovoce pojídejí s chlebem. Jak
mile tedy ovoce úplně dozraje, dávejme dětem zralé
plody, ale vždy s chlebem.

Jak se vyplácí zelimářství. Podleeta
tistických výkazů roka minulého v Americe unií vy
daných, obnášel čistý výnos 1 akra pšenicí osetého
11:66 dolarů, kdežto výnos; 1 akru osázeného zeleninou
obnášel 14777 dolarů. Zase doklad, že js zelinářetví
výnosnějším hospodářským odvětvím a mělo by se také
u nás více pěstovati. Hospodáři zajisté lépe pochodí,
když místo cukrovky budou pěstovati zeleninu, jež
čím dále, tím větší má odbyt v městech a velkých
otředištích průmyslových, zejména když bude zavedeno
u nás výhodné a výnosné sušení zeleniny.

Proti mytí vajec. Nerozamnýmzvykem
našich hospodyň jest mytí vajec, by tato čistě vypa
dala, nežli přijdou do trhu. Zvyk tento má škodné
následky na uschování vajec, neboť tím, že se namoč,
rozpouští se ona želatinová látka v porech se nachá
zející, pory tím se otevřou, vzduch má tam přístup a
vejce se kazí. V teplém počasí zahnívají vejce velmi
rychle a pozbývají na ceně, Protož nikdy vejce ne
myjme, ale pouze otírejme.

Hubení čmelíků. Neníenadobtížnějšího
hmyzu v době letní nad čmelíka. Tento nejen že trápí
slepice a ostatní drůbež, jest ale dosti houžavnatý
při proceduře vybubovací. Já s proapěchem užívám
těchto způsobů: Do kurníku vezmu ošatku vápenného

rachu a udeřím tímto silně o podlabu, čímž povstane
Koužení, které vnikne do všech koutů a skulin, umrt
vajíc jistě čmelíky. Nebo vezmu hodně vařící vodu a
přidám do ní karbolové kyseliny a vymeju kurník.

melíci nesnesou horkou vodu ani zápach vápna s
karbolové kyseliny a jistě opustí karník.

Uzavřená drůbež v letě má zapotřebí
řikrmování krmivem zeleným, což nejlépe se děje,

káyš Bežnemekrátce trávu z trávníků a dáme ji drů
beši tolik, co stačí sežrati.

Kuřata zbavímerychle cízepásného
hmyzm, když je natřeme olejem neb rybím tukem,
zejména na hlavě u na krku.

Starou slepici od mladé rozeznáme
dle útvaru nobou a břebene. Má li slepice ostrahy
tvrdé a na nohou šupiny kůže drené, je slepice stará,
právě tak, jako má li tlastý, tuhý « drsný hřebínek.

Zasílání zabité drůbeže poštou neb
drahou radno je za parných dnů letních tak zaří

diti, aby drůbežbrle k zaslání večerodevzdána a doprava její v noci díti se mohla. Každý kus drůbeže
zaobalen buď dobře do pergamenového papíru. Nikdy
nezabalujme ale zabitou drůboš do starých novin neb
do staré či vlhké slámy, neboť od nich maso nabude
špatného vzhledu i zápacho.

Aby slepice velká vejce mesly,
nutno je dle rady francouzských drůbežníků krmiti
ovsem, neo moukou ovesnon nebo semeny slunečnice.

Kdy se nemáme koupati? 1.Připrad
kém rozčilení. 2. Po prohýřené noci. 8, Je-li nám ne
(volno. 4. Po jídle. 5. Po značnějším požití líhových
nápojů.

Velmidobrý prostředek k vyhubení
myší a krys je mořskácibule na drobno rozse
kaná a 8 jemné rozseksným masem promísená. Věeck
myši, které směsí té okusf, zbynou, kdešto jiným zví
řatům domácím směs ona neškodí,

Ocet prostředkem ku konserování
maasm. Věhlasný chemik Ramge vyzkoumal, že za

arných dnů lze snadno konservovati maso v nádo
bách s dvojitým dnem, v nichž prostoru mezi oběma
dny naplníme silným (koncentrovaným) octem. Ten
uchrání maso od zkažení 10—12 dní. Maso před upo
třebením pak natno jen nechat hodinu ležeti na vzd 
chu, aby octového zápacha pozbylo.

"Tržní zprávy.
V Hradot Králové, dne 4. srpna 1900. 1 hi.

přenice k 12:00—18-60, šito k 10 75—11-10, ječmena
k 8*70—9.00, oves k 6.60—7-10, proso k 00 00—00'00,
vikve k 00:00—00 00, hrachu k 18'00—19'60, jáhly k
18'40—000, krup 1800—40-00, bramborů k 3 40—3 00,
jetelového semínka červeného k 43:00—45-00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-U0—00-00, máku k 2900
olejky k 17-50—1800, Iněného semene k 16:00—18*00,
100 kg. titných otrub k 12-00, pšenič. otrub k 1150,
1 kg. másla k 2:40—2'60, 1 kg. sádla vepřového k
1-44—160, tvarobu k 0-33—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 1:60 ——, jedna kopa cibule k 00-60
00:00, jedna kopa drobné zeleniny k 0'60— 1-20

V Králové Dvoře n. Lab. dne 4. srpna 1900
přenice 12-00 00:00, žito 11-20, 11-90, 11-10, jeĎmen 00*00
oves, 6-40 700, hrách 00.00 90-00, čočka 0000 00:00
vikev 00:00 0-—, jáhly 00-—, 00-— kronpy 00-— 00—
brambory 2-80 4-80, vejce (kopa) 8:00 0-00, máslo 2-20,
2-56, tvaroh 28 bh, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1*36, maso skopové k 1'12, 09
no k 0.80, sláme k 840, k oves 15-60.

(Zasláno),

Selské ženy a dívky českého severovýchodu!
Veškerý lide selský našeho kraje!

Naše doba přivodivší zápas jednotlivých stavů
o jich dobro mravní i hmotné, klade jmenovitě na
stav náš selský požadavky mnohem větší než na třídy
jiné a větší než kladla nám v časech minulých. Jedná
se nejen o záchranu stavu selského, který dějiným
vývojem našeho národa a hospodářskými a sociálními
poměry je povolán, aby tvořil základ národní naší
existence, nýbrš i o kulturní, společenské a hospo
dářské naše povznešení. [ na nás, selské ženy a dívky
české nalehá nyní Čestná, avatá povinnost, abychom
s nadšením a pravým porozaměním připojily se po
bok našich otců, mužů a bratrů pro dobrou věc selskou
a tím i věc národně českou zápasících, abychom staly
se spolubojovnicemi v mocném šiku Česko-selskóm a
řekly si jednou již, že víme, jaké jsou naše povinnosti,
naše práva a naše přání jakošto dívek a žen selských,
zápasících pro lepší budoucnost ruku v race s našimi
muži, bratry a otci.

Požadavky, které na nás klade naše doba vážná
u tradná, povinnosti k našemu stavu a národu, snaha,
abychom i my, — kdy ženy všech jiných tříd uvědo
mily si vážnosť své úlohy, — staly se účastnými po

venášejícího zápasu o pokrok,povznešení a blaho našeho zemědělského venkova — to vedlo nás k tomu,
abychom svolaly první ajezd selských žen a dívek če
ského severovýchodu na Chlum u Hradce Králové na
den 26. srpna tohoto roka, kde chceme manifestovati
své vědomí národní i stavovské, svou snahu a dobrou
vůli pracovati pro budoucnost lidu selského a celého
národa.

Přicházíme, bohužel pozdě po ženách jiných
stavů, donfáme však, še přicházíme ještě v čas, Nyní,
kdy naši otcové, naši bratří a mažové chápají se práce,
kdy řadí se v jeden velký šik seleký, třeba jest jim
i našeho povzbuzení, naší epolačinnosti, naší posily.
V tomto beji dobrém musímei my býti účastny a při
pravovati se k němu vlastním povznošením mravním,
vzdělánním.

„Sdružení českých zemědělců pro královatví
České“ v němž spojili se muži selští varmádu spásy
našeho stavu, přejalo v uznání oprávněnosti našeho
selského hnatí protektorát našeho sjezdu a z různých
okrsků našeho severovýchodu docházejí nás hlasy sym
patické. Proto zveme Vásnyní všechny, ženy a dírky
selské, abyste přišly a účast braly na manifestačním
projeva, prvním,jehož domáhá se družka a dcera če
ského sedláka. Každá z nás učiň svým slibem a svou
povinností přijíti v onu srpnovou neděli na návrší

ovládající náš požehnaný kraj východočeský,kde bohdáložen bude základ k velké selské jednotě ženské,
terá tichou prací, vlivem na naše bojující otce, bratry

a muže pomábala by vítěziti lidu eelskému, této ská
lopevné, svobodné a v budoucnosti jistě i hrdé baště
českého národa.

V Hradci Králové, dne 20. července 1900.

Ze svolavaci komité:
Protektor: Za „Sdružení českých zemědělců“:

Stanislav Kubr.
M. Vinařová, | A. Morávková, M. Trachtová,
místopředsedkyně, čestná předsedkyně předsedkyně,

Dr. J. P. Pražák, Jan Jaroš, Václav Skvrna,
Jednatel. čestný předseda. předseda.

Přihlášky přijímáp. Váci. Skvrna, statkář v Či
sťovsi, p. Sadová. Bližší bude oznámeno v „Obnově“
a v jiných krajinských listech českého severovýchodu.
Dotazy zodpoví dr. J. F. Pražák, Praba II., Krakovská
ul. 25 n,

BESEDA.
Jak jsme v Čechách před 30 roky oestovali.

Vypravuje věrně dle starých zápisků a trochu
po paměti Ita! de S. Fran...

Bylo to na den sv. Kiliána, v pátek, dne 8.
měsíce července roku 1870, Meškal jsem tenkráte
co mladý kaplsn v rodišti svém, kam se pro roz

um chodí, několik jen dní u svých milých, když
mi bylo po dobrém ač jen vegetarianském obědě
u tatnního pana vikáře, bráti se retrográdně, to
jest, jsko rak nazpátek do své, šest mil vzdálené
kaplanské residence. Kus cesty chtěl jsem pěšky
vykonati. Než tu před domkem, v němž tehdy
zůstávala má nyní již dávno zvěčnělá tnáť, stál
pro mne mnou neobjednaný povoz a vedle něho
u koníka přešlapoval si můj bratránek. Kočár ten
popsati, ruka má se třese; tak byl divný ve svém
složení, ve své úpravě, Nebyl to »fasuňk«, nebyla
to poštovská »karryolka«, neba snad bryčka, ba
ani ten nějaký eštol « neb »ojlvógna, byl to zvlá
štní potah; na jaře v truhlíku takovém možno
snad na pole »to«, co velmi málo připomíná ko
Il nskou vodičku a zase na podzim lze v tomže
»furberku« z pole domů dostati ty milé české
»kulačky«, jež prostý rozmar venkovanův nazval
»koroptvičkami motyčkou střílenými«. Avšak ka
ždá věc pod nebem, byť i nemohla“ stručně
popsati, má se aspoň správně pojmenovati,

Nuže ať sluje můj vozík z roku 1870 —
»loudavre. — Ostatné krajinou tou loudá se až
dosud »loudavr« a sice ráno vzhůru k Jičínu a
odpoledne dolů k Nymburku. Chtěj — nechtěj,
volky-nevolky musil jsem do milého »loudavra« a
šup, již jsem byl v něm. Šlo to zvolne sice, ale
přece jen ku předu.

Rodným městem proklouzl jsem proto šťastně,
že nikým nepoznán; za jedno hlubiny »loudavra«,
pak širák hlavu kryjící a konečně všude ve mě
stečku v oknech spuštěné sfirhaňky« (záclony)
udělaly mne, byť ne neviditelným, tož aspoň ne
poznatelným. Již jsem minul proslavený v městě
tom »sklípek«, odkud překrásný pohled k Jičínu
a na Podkrkonoše, jmenovitě na večer, když bývá
navrtán nový soudeček čerstvého piva. Maje brzy
za zády několik dědin, přijel jsem konečněk dlou
hotánským, starodávným Slavhosticím, ke kopečku
Blížkovu. Zde podle úmluvy pustil mne bratránek
můj z klece svého »loudavra« na Boží svobodu ven.

Jak jsem zajásal! Div jsem nevýskal! Jako
si zavýskl prý František první, král francouzský,
když jej z klece madridské na svobodu,(tuším že
to bylo docela v zimě), pustil císař Karel V. Nyní
to šlo lépe ku předu. Na levo ode mne nedaleko
Hrubé Kozojedy, kdež přes průhon leží studně a
v ní zvon, jehož kovový hlas před lety břímal
do duše Hrubokozojedskému rytíři přísný zákon
Hospodinův »Nezabiješe všude po Čechách zná
mými slovy: »Jan, Jan, Jan za chrtá dána, tak
neúprosně, že rytíř konal přiměřené pokání za
hřích svůj. Maně napadl mi tu 8. verš žalmu 94:
»Dnes uslyšíteli hlas jeho — nezatvrzujte srdcí
svých.«

Cesta mi ubíhala vesele dále, vždyt neda
leko odsud usmívalo se na mne Vysoké Veselí.
Jsem již v Žlunicích. Tamv té útulné faře budiž
má první štace. Zatáhnuv nesměle za zvonec a
k tomu ještě spěšně zaťukav na dveře (já tenkráte
býval moc zdvořilý) nečekal jsem dlouho na pra
hu. Někdo chodil, jak mne o tom mé k dírce u
zámku přistrčené ucho neklamně ubezpečovalo, v
chodbě neb jak se tenkráte říkalo na »forhauzce
sem a tam; ihned mi šel otevřít, a já poznal v
něm samého domácího pána, který (co se mně
nic nelíbilo), držel v ruce — krejcar. — Předsta
viv se učinil jsem ihned svoji nejhlubší poklonu
Žlunickému pánu, při tom se dotazuje, jestli jest
také »velebný páne doma. »Toho zde není, me
šká právě někde v kolatuře v duchovní službě«,
odvětil, načež já poděkoval za nabízenou mi ob
čerstvenou a vandroval jsem dále. Cílem kroků
mých byla vysoká v dálce k nebi strmící staro
bydžovská věž st svým ohromným zvonem. Šlo
to dosti rychle v před, neb slunce toho roku bylo
mírné. Byl však svačinový čas, doba to, kdy dle
Dantého přírodovědy moucha dotěrná ustupuje
komáru štíplavému. Proto jsem chtěl zaměniti ob
vyklý směr cesty ze Žlunic do Bydžova, Oby
čejná, přímá a tudíž nejkratší cesta běžela přes
Janovice, mimořádná, křivolaká a tedy drobet
delší vlekla se přes Sekeřice na Hlušice; zvolil
jsem tu druhou, neboť živě tanuly mi na mysli
ty uplynulé doby, kdy jsme co studenti chodívá
vali přes Janovice před večerem k Žlunicům. Co
bývalo tam těch komárů! Ovšem student jest
všude studentem, tedy i mezi komáry u Janovic,
veselé vždy mysli; proto tehdáž, když jsme byli
podubáni od těch dvoukřídlovců, upokojili jsme
se myšlenkou, že žádný nešel ještě od komárů
jako od štíra a od hadů — do hrobu; pak také
bylo vzpomínáno onoho šviháka z vesnice, který
podobně strádal, jda s obláškami na faru, jako
my jdouce s vysvědčením z Hradce domů, o němž
jest jedna národní písnička: Komáři ho štípali až
ho to mrzelo, slunce ale pěkně svítilo a to ho
zas těšilo.« Tedy namířil jsem si na ty milé Se
keřice. Než tu zas budou mne očekávati vosy ba
i snad sršně? Vždyť mně bude kráčeti vozovou
cestou mezi krásným stromořadím dozrávajících
višní, obletovaných od četných rojů těch bručících
vos a sršní. Což aby tak na mne se shlukly?
Praktická filosofie — čili národní mudrosloví —
našich braťtků — dráteníků soudí správně takto:



»Lepší jedna žežulica, nežli try sta kryvanů — a
lepší try sta komárův, nežli trycet vosů, nebo try
sršně.« Videremo! No uvidíme! Prošel jsem šťast
ně. Okřídlenečkové ze Sekeřic byli bodnější, nežli
dvoukřídlovci — vlastně nutno psáti „dvoukříd
lovky« — kolem Janovic. Nemá se totiž říkati,
že »páni komáří« štípají lidi a zvířata, toť zjevná
pomluva, neboť co svět světem stojí, neštíp žádný
komár — rozuměj, »pan« komár žádného člo
věka. To nekalé řemeslo provozují jenom ctěné
„pdámy« »pánů« komárů, aspoň v slovníku nsuče
ném, který vychází v Praze, v článku nazvaném
»Komáři« stojí psáno: »Samečkové sedají poblíž
vod na květinách, samičky ssají krev lidskoui
zvířecí.« Tudíž spáni« jsou vegetariáni, pijíce
vodu a »dámy« jsou masožravky, ssajíce krev. —
Jsem v Hlušicích. — Tam starobylý statek staro
české, hodné a upřímné rodiny; tu často jako bo
hoslovec jsem si několik hodin pobyl; nebýval
jsem mezi cizími ale jako doma mezi svými. Ze
statku tobo pochází také kněz, nyní as již pro
Šedivělý pan farář, jehož mladá, kaplanská ústa
musela nevinně píti z hlubokého kalicha kněž
ského utrpení víno peluňkové, Jméno jeho zde
tajím, ač se nyní s Shakespearen říkává: »No
mina sunt odorosa«, to jest: Mnohé jméno jest
zrovna jako štípek stolisté růže líbeznouvůní dý
chající. Však pojmenujme jej předce, vžcyť člo
věk bez jména jest asi tolik, jako tělo bez kůže,
nebo jako řeka bez břehů. Ježto pán ten trošku
jest podobný jednomu panu majstrovi z let šede
sátých, kterému jsme říkávali »Úvá, Óvá«, lož
dejme mu také tento přídavek na základě listin
z archivu seminářské hantýrky, To jest ostatně
onen pán, jenž v proslaveném románu „Farář v
Černém dole«, byl dotazován, proč nedosáhl žádné
fary za tolik roků na jistém, známém patronátě
N. N.- nomina sunt odiosa,- tojest, že nemá hned
všecko vybreptnout — odvětil: »To se stalo proto,
pánové, že se moje milostivá vrchnost ráčila po=
drubé oženiti.« (Pokračování.)

Zrnka pravdy.
Mnoho práce má kuchař, než velkým pánům

ustrojí, co byjím tak chutnalo, jako mlatcům mísahrachu.
E. *

*

Lépe bez večeře apáti nežli s dlubem vstáti.

o

+00 se rozumí slovem „zákon“ f tázali se
moudrého Solona. „Zákon“, odpověděl Solon, „jest
pavučina, na kterou se maló mušky cbytají, sle kterou
velké mouchy přetrhnou a uletí,“

* *
Ý

Najdou-li «e u nás politikové a státníci, kteří
české právo neuznávají nebo rušiti chtějí, kteří ne
odvolatelné základní zákony státní a diplomy neplní
— tedy jsou to vždycky jen dočasné onaby nepřátel
národa českého wujeho práv, ale nám není třeba proto
se příliš trudit, protože národ a jeho práva trvají na
věky,vlády jen na Čas!

Literatura.
Kapesní kniha pro inženýry, stavitele, šáky

růmrslových škol a praktické strojníky z péra A.olečka. Vychází v sešitovém díle nákladem I. L.
Kobra v Praze. Výborný tento spis se sáro odporučuje.

Zařízení a užívání akkumulátorů. Sešitové

dílo vychází nákladem I. L. Kobra v Praze. Cena seš,20 kr.

Sebrané splsy Boženy Němcové. Nakladatel
I. L. Kober v Praze. Sešit za 16 kr. Krásná úprava
a zdařilé illuatrace se odporučují.

Atlas ptactva. Se zvláštním zřetelemk druhům
domácím pořádáJiří Janda, c. k. profewsor v Brně.

Nakledate I. U. Kober v Praze. Cena krásného sešitu40 kr.

Čítárna českého lidu, sešitové dílo vychází
nákladem Baraka £ Kohouta v Praze. Sešit 83. ob
sahuje Prokopa Chocholouška historickvu povídku „So
běslav“. Cena mešitu 10 kr.

Páni a paní. Obrázky z úřednickéhoovzduší.
Napsal Bohumil Brodský. Vyšlo nákladem Cyrillo
Mothodějského knihkupectví v Praze. Cena 1 21. 96 kr.
Pěknou tato knihu vřele odporučujeme.

Lidové Rozpravy lékařské“, pořadanéMUDr.
Lad. Haškovcem, přináší ve vydaném právě svazku
10. JI. díl „Hygieny dětského věka“ z pera prof.
Dr. Frant. Scherera, — Úplný ročník tvořiti bude 12
číse) a Jse předplatiti na celý ročník I. sl. 3:40 cena
číslo 30 kr., na skladě v každém knihkupectví zvláště
v nakladatelství J. Otty v Praze. —

Poradce při volbách obecních výborů v ze
mích koruny České. Příruční kniha pro každého o
samosprávu dbaléhoobčana i starostu obce. Na osnově
do roku 1899 (včetně) platných volebních řádů a zá
konů a dotýčných rozhodnotí říšského sondu a ná

lezů soudu správního sepeal L. Učík, Nákladem knihkupectví A. Řeinwartav Praze, ve Vodičkově ul. čís.
28. Za 1 K 60 h, poštou 1 K 60 b.

Časopisu českých zvěrelékařů vyšlo V. roč.
čí. 8. a V. s následojícím obsahem: Horák: Je maso
zvířat porasených do dávce prudkých jedů zdraví lid
skému škodlivé? — Rob. Zoubek: Hydrotherapie v lé
kařetví vůbec a zvěrolékařství zvláště. — František
Marek: Všeobecná alopecie dočasná, — Flor. Kou
delka: Protršená bránice a výhřez jater u krávy. —
Obzor časopisů. — Varia. — Žprávy apolkové. — Li
teratura. — | Spisy redakci zaslané. — Osobní. —
Výkaz o nakažlivých nemocech zvířecích.

Listárna rodakoe.
Jaroměř. Rakopis nám býv, p. red. neodevzdal.
Do Rovně. Srdečné díky. Jest poněkud ostré,

dá se však upraviti, Pozdrav!
Hněvkovice. S radostí uveřejnímevše, co z kraje

příjde ale dlouhé referáty, které až dva tiskové sloupce
vyplní, uveřejniti nelze. Zvláště, když podobných správ
přijde mnoho a může to zajímati pouze obec, kde se
slavnost kunala, nikoliv však širší veřejnost. Kdyby

se muselo vše uveřejnit, jak si pp. pisatelé přejí, v
poily by tři zprávy celou „Ocnovu“. A to přecenikdyprospěchu „Obnovy“ sloužiti nemůže. Má-li list býti
zajímavým, musí přinášeti zprávy rozmanité a
stručné. Výtka, že jsem snad z jiných příčinsprávu
Vaši zkrátil, rozhodně odmítám, Rakopiespět zaslati

nelze,p jestzničen.„ T. Jtal de S. Fr. Částečně jame přepracovali.
Vid. pány dopisovatele prosíme aby psalikrátce

a věcně. Má-li list býti zajímavým, nemůže se ome
zovati na dlouhé zprávy, v nichě Často jest mnoho
zbytečných, bezúčelných frásí které zajisté ka prospěchu
lista sloužiti nemohou.

Žerty a vtipy.
Odsouzený žid ua popravišti ku svému kato:
„Prosím vás pane mistře, nešlo by to, abyste

mi dal tu oprátko na břích místo na krk? Já bych
to spíše vydržel . . „“

+ +
o

Pod šibenici přivedli bolíče a kat jej již při
pravoval na poslední cestu,

„Víte, co bych ještě chtěl?“, tázal se odsou
zenec kata.

„Co pak tedy?“
„Iou, toho pana sondce, který mne odsondil —

jenu jednou — razírovat“,
* *

*

Námluvy. A. „Přítelíčku, já bych věděl pro
tebe o nevěstě. Ale dříve, nežli ti ji odporučím, musíš
mi říci, jské přednosti bys si přál, aby tvoje vyvole
ná měla“. — B. „Nu, nejprvé: Musela by být krás
ná, velmi krásná“. — A. „Dobře. A co dál?“ — B,

„Potom bych si přál, aby byla hudebně vzdělaná avýtečnou hospodyní“. — A. „Dále nic?“ — B. „Jak
to, dále nic? Bohatou musí být“. — A. „Pak by mu
sila být blázen, aby si tě vzala“ — B. „Blázen mů
te být“.

V pravý čas. Rozjařený muž v hospodě z
ploa hrdla počal zpívat „Hej Slovanél“ Právě vykřikl
„brom a peklol“ —— když se otevřely dvéře a na
praho se objevila žena, Zpěvák acblípil uši a zabru
čel: „Tak, už je to zde obojel“

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PB“zasíláse "i
v růsných vazbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dííny na Letné č. 632.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Bndova av. Václavské zálošny.

Odporučujeuctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše,
kasatelny, spovědnice, kříštelny, komsoly, svícny,
lustry, pultiky atd. dle slohu- kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatěaf rannko

ŘTTT ánunínánla: Kotva. TYTYEwe!
LINIMENT. CAPSICI COMP.
L z Riohtrovy lekárny vPraze,mě pozap ně
| VěsohooaěOblíbenýŠesto pa

domácí prostředek
ládej vždy jen v původních láhvích 6 $
naší ochrannouznámkou „kotvou“)

kz Richtrovy lékárny. Buď opatrný a4
S(P přijmi jen láhva s touto ochrannou1
TI,známkou za původní přípravku.

Ee Richlrova lékárna „U zlatého Ira“ v PrazMhaduAaiuihuihudinaihuiiuiiuAu Add AA
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Konvikt
pro katolické

kandidáty učitelství

U radní Králové, ARAŘAŮNUM,

Do konviktu se přijímají žáci na zdejším
paedagogiu studující na celé zaopatření. Mimo jí
delnu, studovny, ložnice a umývárny k disposici
budební sál s pianem a harmoniem a jinými ná
stroji hudebními.

Písemné žádostí podány budež doložené
křestním listem a vysvědčením posledním: pro
střednictvím příslušného farního úřadu na nejd.
Bisk. Konsistoř v Hradci Kralové do konce srp
na t r

Bližší zprávy podá představemtvo. |
O00000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

" lavice,mřížky 8 1. do
v slohu čisté gothickém a renainančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém zárodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímuvrácení.

Plány a rospočly shotovují sdarma.
ummmNejstarší závod v oboru tomto. amam
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Cenníky,rozpočtyatd.
ioěkoíodbornárada

zdarma.
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ANRNNNNNNNNNNNINN
Dekorační malíř a poslscovač

JAN BARTA,
vRychnověn.In

Staré náměstí čis.73.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

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

za jichž správné provedení se ručí.
Osmy co najmírnějh. 209

Plány na malby kostelů +ypracuji na
požádání ve všech slozíchs přiloše

nými rozpočty.

KRRNNRNNKNIRNNNA:
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Odměny za vlky.
Když jsem chodil do obecné —jak se

nyní říká — školy, rozdávaly se po veřejné
zkoušce odměny pilnosti a dobrých mravů.
Byl to pěkný lístek, knížka, ba někde i stožka
do kabátu. Říkávalo se takové odměně „pre
míium.“ Nyní jsou taková „premia“ ze škol
dětských odstraněna a to proto, že prý dítě
nemá býti pilné a mravné proto, že dostane

remium, ale že to je krásné a šlechetné být
vdným. — Ale „jak divná to hra osudu“l

Malé děti to nemají dělat pro premium, ale pro
velké děti právě nyní velmi často 8e ustano
vují premie na výstavách. Dítě nesmí nosit
„pentličku“, ale velké děti dětinskouz nich
mají radost. V jedné vesnici byla nějaká slavnost.
„Vyrakovali“ též veteráni a jeden z nich měl
na kubátě na stužce peníz. Jeden hodnostář
přistoupil k muži tomu „statečnému“ a tázal
se ho: „Kde pak jste stál v ohni, za jaký
vlastenecký čin to máte?“ „Prosím, to mám
za bejka.“

Tak tedy v Čechách dávají premie za
býky. Což divu, že ve Francii je dávají za vlky.
Tam totiž žijí v lesích dosud vlci a přepadují
lidi, bltají jejich krev a žerou jejich maso.
A proto dává se tam za zastřelení vlka odměna
čili premium. Za vlka, který se již skutečně
do člověka byl pustil, dvě stě franků; za ma
lého pak vlčíka, který ještě ani osm kilo ne
váží, čtyřicet franků.

fastná Francie! To je to u nás v Ra
kousko zcela jinak. My máme Vlka (Wolfa),
který se nejen do lidí vůbec pouští, ale který
hltá loyalitu (oddanost k panovníkovi), víru a
ušlechtilý mrav, a premium dostává — on.

děsné. Tak na př. vojvoda ze Sermonety má
25.000 hektarů půdy a užívá jí dnes jako past
viny, z které by ale jejím vzděláváním tisíce
lidí žíti mohlo. Rodiny de Torlonia, Odescalchi
v Pale, Roccagiovine v Mandoli nechávají na
svých obrovských statcích trávu růsti. Na místo
desíti oráčů nastoupil tu jeden pasák. V sedmi
letech uteklo tudíž přes 20.000 rolnických —
v italském smyslu — rodin z rodné půdy. Což
divu, še sa deset let počet vystěhovalců vystoupil
na dva a půl milionu duší.

Vedle toho bují v městech nejpustější ne
mravnost. — Liverální, bohaté měšťáctvo je
tak spustlé, že o tom nelze ani psáti. Podvod
a přepych vystoupil do neuvěřitelné výše. Ne
mravnost je tak veliká, že počestná paní ne
může ani 8 pány, kteří jsou blízko dvora krá
lovského, pět minut mluviti aby neslyšela věci,
za které by u nás takovému pánu buď políček
udělila nebo před ním vyplila. Kdežto půda
pod nohama měšťácké společnosti se boří, tan
caje ona na ní jako v maškarním plese v divo
kém opojení.

Ve sněmovně děje se škandál za škan
dálem. — A jedna věc je ze všech nejzname
nitější. Tajných spolků — Maffie — fraimanrů
a lupičských band užíval Garibaldi a Viktor
Emanuel [. „osvoboditel Říma“ jako spojenců,
a vláda Humbertova ušívala jich do dneška při
volbáchjako agitátorů. A není to snad jen po
dezření; ještě letos bylo to soudně dokázáno.

Což tedy divu, když v takovéto zemi, kde
právo a spravedlnost jest ničím, že celá státní
moc jest pak mladéma pokolení, z něhož po
chází nejvíce anarchistů, vlkem, který jako vy
ssávač „krvo lidu“ zastřelen býti má, třeba na
to premie vypsána nebyla.

A jestliže nový král mluví o tom, že

nadobro pohltit poslední krůpěj české krve,
byly vyvěšeny pokladničky, do nichž se měly
klásti peníze — čili premie za vlastenecké
činy Wolfovy. Ale to by myslím tak mnoho
nevyneslo, to by tak bylo na nějakou tu pen
tličku. Ale hlavní premium dostává od našeho
státu, z našich peněz, z našich mozolů, z naší
„nervósy“ jako říšský a zemský poslanec. Ve
Vídni desítku, v Praze pětku (nyní prý sedm
zlatých) denně platíme — za vlka. Být to na“
opak, ne snad právě v Číně, třebas jen v Prusku,
možná že by to bylo jako ve Francii, že by se
za takového Vlka s takovými vlasteneckými
činy platilo 200 marek, ba snad více.

Ale což je o tohohle rakouského vlka.
Hůře je, že jsou lidé, kteří se domnívají, že
každý vladař je vlkem, který pije krev pra
cujícího lidu, a proto si mezi sebou ujednávají,
kdo takového — dle jich domnění — vlka za
píchne neb zastřelí. A zdá se, že se za to ne
udílí žádné premium. Je to jako v novověké
škole, kde se to nesmí dělati pro premium,
ale proto, že je to tak krásnéa Šlechetné.

Je to ovšem mýlka, že by vladaři sami
sebou anebo vůbec takovými vlky byli. Ale
jisto jest, že dravým vlkem jest to děsné ho
spodářství v národech zavedené lsberalismem či

ně besbojmicivím.
Dojemuě to pusté hospodářství líčí jeden

list (Das Volk). „Na ulicích tak mnohých městshledáváme ty opálené děti z „bohatého“ jihu.
Oni dláždí naše ulice, lámou kámen v našich
horách, oni staví železnice, Óni konají práce
nejtěžší, jen aby uhájili ten kousek života.
V našich hostincích nalézáme jejich dívky
s kytarou v ruce bloudit od krčmy ku krčmě.
A všickni takoví — iti ob bodníci s figurkami
sádrovými a ostatní ti podobní ubožáci v stu
dených krajích našich n:jsou doma, stýská se
jim, touží po Italii, jsou to vyAnanei,pro které
jejích vlast nemá místa, n:. á chleba — coš divu,
šebolestnýhněvhlodánasrdcijejich?“—Ačím

je Jost, že ten lid té bohaté země tak chudýost
Jedna z nejhlavnějších příčin této bíd

a bolesti jest, že v Italii zničen byl malorol
nický stav a še ho tam vůbec není, jelikož
rolník tam byl jen vlastně nádenníkem velkého
majitele půdy. A z toho vyvinoly se poměry

vychvaluje „líberární“, to jest na základě athei
stickém — bezbožeckém — zbudované králov
ství, tu se nezdá, že se poměry zlepší.

A vidíme-li, kterak i jinde malý rolník
a řemeslník klesá, za to však leckterý boháč
— nežit společnosti — ochrany požívá, kterak
na jedné straně se mluví o náboženství, ale
na druhé liberalismus a „držení církve na úzdě“
za největší moudrost se považuje, což divu,
že vyrůstá pokolení, které též dostane chuť
třebas bez premie stříleti vlky.

Ano věci se mají ještě hůře tam, kde se
dávají premie za nestřílení vlků. Běda státu,
kde se vlk svému zastřelení ubrání, dá-li těm,
kteří vlky krev národů saající „stříleti“ mají,
premii — peníze — on sám.

A když už tak v těch penězích jsme, roz

pomeňme se na zvláštní náhodu. Jeden velikýist český má za spolapracovníka dvorního
radu, který prý se jmenoval „Můozeles“ a
nyní se mu říká Penižek. To by ovšem samo
sebou nic uedělalo. Ale běda národu, kde no
viny, které mají stříleti vlky národa, místo
„národní“ lépe by slouly „Můnzeles“ — to jest,
které za peníze střílí nejraději do nejlepších
lidí jen proto, že by přišly o předplatitele,
jejich strana o poslance a kapsa jich majitelů
o penízky, kdyby křesťané měli vliv na národ
a zákony.

Běda národu, v jehož městech a obcích
na radnice a do záložen se dostávají lidé, kteří
křičí o pokroku, vlasti a zdaru obcí a zatím
celé jejich snažení — je „můozeles“.

To jsou ti vlci, kterých se národ, obec,
říše zbaviti má, kdyby to nevím co stálo. Jen
vyhubením těchto vlků nastanou zase lepší
časy. Ale liberalismus je nevyhubí, ten je roz
množaje.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 10. srpna.

(Hlas inteligence veveřejnýcha vědeckýchotáskách.)

Dochovenstva vikariátu Rychnovského
připadla nemalá zásluha proto, že z konference
jeho ozval se hlaa, jakóhož poměry naše po
třebojí jako vyprahlá půda deštíku. Hlas ten

zajisté že po všech zemích koruny české dozná
žádoucí ozvěny, neboť jest nanejvýš potřebno,
nanejvýš časovo A nanejvýš příslušno, aby
v nejpřednější řadě duchovenstvo, jež repre
sentuje první a nejčestnější stav naší české
inteligence, po dlouhém trpělivém mlčení pro
mluvilo vážně a spolu rozhodně do našich
českých poměrů.

Proto když bude české duchovenstvo od
representantů české vědy a literatury svorně

otázkách se pěkně určitě vyslovili a pohodlně
se za své úřady a platy nekrčili a neskrývali,
nastane brzy v našem veřejném životě zdravější
duševní proudění, než li je dnes, kdy mnozí
pánové z nehodné spekulace mlčí, aby byli na
všechny strany krásní. A proto také jistý díl
české vědecké literatury jest neslaný a ne
mastný, tak že se potom chápavý lid od takové
duševní nezáživné stravy s nevolí a ošklivosti
odvrací.

Ti pánové, jejichž adresu nemusíme ani
psáti, vědecky a literárně vědotně a vychytrale
působí tak, že „rikdo na ně nemůže“. Oni
nejsou ani příliš rakouští, ani příliš čeští, oni
nejsou ani příliš katoličtí aui příliš prote
stantští. Oni dovedou „svétlo a stín“ tak opa
trně a moudře rozdělovati, že skutečně pro
plovou k největšímu věhlasu a že nikdo jejich
práce nečte, vážně nebere, ale oni jsou dobře
usazené „autority“ — —

To musíme z našeho života vybičovat a
vymrskat! Každé ramenářství jest podvod a
mravní slabochy nebudeme trpěti ani v téch
krazích, v nichž mnozí brdinsky proti vlast
nímo přesvědčení mlčí proto, uby se ve své
výši a slávě nemusili s každým prý „otrapou“
zlobiti a příti. Aby však byla širší veřejnost
o sporných otázkách poučena, o to nijak ne
pečají — —

Proto jest volání českého duchovenstva
především o pořízení vypsání života a půso
bení m. Jana Husa, za kteroužto knihu by po
volaní k tornu činitelé ručili, nanejvýš časovým.
„Česká matice“ má to za svůj účel, aby český
lid o důležitých vědeckých otázkách poučovala.
A proto zajisté že jenom 8 potěšením přání
tomu vyhoví a o dokonalý životopis Husův se
postará Ona jest tím také vlastně sama sobě
povinna,

V letech padesátýchtotiž již jednou Husův
životopis vydala. Avšak ten byl takové povahy,
že byl odstraněn a dnes jest raritou. Proto
v dobách přítomných, kdy Bach nemá na naše
národní poměry tak vážný vliv jako v letech
padesátých, bude to „Ceskématici“ zajisté jenom
radostí, starati se o to, aby sťarý dluh svůj
splatila a dávný závazek k veřejnosti splnila.

Ostatně volání po Husově životopise ze
strany konservativní není žádnou novinkou.
Přátelé českého národa na Raosi, vidouce co
jistí lidé se jménem Husovým v Čechách tropí,
již koncem let šedesátých k zamezení a ukon
čení toho vypsali v Čechách vysokou cenu na
sepsání vážného a pravdivého životopisu Hn
sova. Sám Frant. Palacký to tištěnými okruž
níky českému učenému světu ohlásil. Avšak
vše to nějakých platných výsledků se uedoč
kalo a jistým blouznilům zůstalo na vůli, Husa
si představovati dle vlastních illusí dále.

Doufáme, že tentokráte volání po žádoucím
a dokonalém životopise Husově stane 50 nej
vážnější starostí nejenom katolického ducho
venstva v zemích českých, ale ono se stane
starostí vši české intelligence, jíž nemůže býti
nijak lhostejno, aby historická osobnost vý
znamu a působení Husova stala sa vlastně pro
český lid agitačním heslem ne ku povznešení
ducha, ale leda k pitkám, k marným slavnostem
a k jalovým tlachům, zkrátka jenom k věcem,

prot nímž Hus jako katolický kněz nejrozodněji psal a kázal.
Katolíkům pravda o Husovi bude zajisté

vítanou. Jeho působení a význam jako Čecha,
jako vlastence jenom získá. Protestanté pak
nabudou nejplnějšího přesvědčení o tom, že
jednají správně, když ho za svého muše ne
pokládají.



Žádost pak, aby opatřen byl důkludný a
správný životopis Hasův, bude míti v zápětí

další žádosti o zavedení dástáho určitého plánu,Ímž se konečně musí vědecký život český po
ybovati, aby se jako hračkář nepotácel z otázky

do otázky, páté přes deváté, o čemž budeme
míti příležitostšíře pojednati jindy.

olání duchovenstva vikariátu Rychnov=
ského musí každý český inteligent vítati a to
se také obecně činí v nadějí, že se hlas ten
stane všeobecným a že konečně intelligence po
dlouhém mlčení promluví, jak jí dle práva a
povinnosti mlaviti přísluší.

Drobná obrana.
„as“ v č. 94 má opět jednu mastnou

Jlokálku pod názvem: „Bezoblednost klerikali
emu.“ Zlo se dardí na „Našince,“ že uveřejnil
lokálku o zhoubném působení některých čes
kých přistěhovalců na Moravě, kteří oh lid
odvrátiti od víry po otcích zděděné. „Čas“
praví, „že Morava bez ostychu doznává svůj
černý internacionalismus — a že „klerikalis
mus“ se ukazuje v celé nabotě: nesnášenlivý
a nemající ohledu k ničemu a k nikomu mimo
gebe.“ — Na to odpovídáme: Klidné byly do
sud poměry na Moravě a ačkoliv tam bylo
více různých polilických stran, nemohla se
přec katolíkům vytknouti nesnášenlivost. —
Ale kdo zasel tu nesnášenlivost, různice a SVÁry,
bylé jenom přivyšencí „Času“ kteří svou urpat
ností, bezměrnou záští proti víře katolické
nemohli zajisté v širších vrstvách lidu nalézti
obliby. Příkladů máme dost a dost. Podívejme
se jen na Třebíč, Velké Meziříčí, Byteš atd. a
všude uvidíme stejné zjevy. Lid moravský nedá
ei tak snadno svou víru vyrvati, Jeckterým
nedoukem, který se k nim přistěhuje z Čech
a první jeho snahou jest, aby dle „masary
kovské“ methody hájil židy, vysmíval 8e sv.
církvi a tupil katolické kněze. Nikdy nebylo
slyšeti, že by Moravané nebyli spokojeni 8 při

stěhovalými Čechy, naopak, možno tvrditi, kdo
se mohl chlubiti že jest rodák „z království“
byl ctěn a vážen. Že ale nyní „Našinec“ tlu
močí to, co každý katolík dobře cítí, jest je
nom vinou těch, kteří vzpopnou methodu
„Času“ na Moravě skutkem provádějí. Kdo
tedy činí roztržku mezi Čechy a Moravany
jest jedinně „Čas.“ A poněvadž co ge týče lži,
drzosti a sobectví předčí „Čas“ všechny časo
pisy, nedivíme se ani, že vinu všeho svaluje
na stranu katolickou.

Labské proudy, reklamní časopis ja
kéhosi F. K. Schneppa přináší v posledním čí
sle přednášku jmenovaného pána, to se roz
umí, že o Husovi. Pan Schnepp patrně si před
stavuje lidstvo jako společnostbláznů. Jeho
„básaě“, které pod čarou uveřejňuje alespoň
tomu nasvědčují. Když to ale nejde s básně

FEUILLETON.
Jak jsme v Čechách před 30 roky cestovali.

Vypravuje věrně dle starých zápisků a trochu
po pamětiIta] de S. Fran...

(Pokračování.)

Vešel jsem tedy dovnitř,
»[ pěkně Vás vítám, velebný pane, ito jsou

k nám vzácní a milí hosti. I Bože, to je řadostl«
Tak vítal mne starý Čvá, Čvá, »Dorotičko«, volal
okoem do zahrady — +»Dorotičko, zavolej sem
hned matičku; jest zde velebný pán Ital de S.,
ať brzy uvaříte trošku té »polívky«. A »polívka«
byla za chvílenku na stole a my kolem ní. Ne
byla to »hlsdká Anička«, jak jedné té horké te
kutince říkají na Jičínsku, ani »gramstika«, jak
druhé zas přezdívají na Hradecku, snad ani spo
livanda« s »brykandous, která se prý jí na 4.
slavsku, konečně nebyla to ani »žebrácká«, o níž
myslí německé hlavy, že jest dosti dobrá pro če
ské žaloudky; ale byla to spolívka«, jaká se vaří
i v té zlaté Praze, na příklad v Slovanské ka
várně,totiž,výborná káva, Tenkráte tomu říkali
mnozí »polívka.« Poděkovav za svačinu chopil jsem
se hole, bych dále po třech klusal k východu.
Ale nesměl jsem pěšky. Na dvoře byl již připra
ven povoz, syn Václav na kozlíku, a já musel se
dáti dovézti až k Novému Bydžovu. Tam usochy
Nejsvět. Trojice, slezl jsem, ubíraje se kol městské
nemocnice Panskou ulicí do města.

„ „Přivchodu do města jsem se trošku zara
zil. Všude k modrojasnému nebi trčela se střech
bidélka a na domech vlály prapory, praporečky,
fángle a fángličky, všecko v národních barvách.
»Co to znamená? Vždyť jsem dosud nic podob
ného neviděl, Anebo to snad nepatří ...? ale
vždyť jsem nic slavného dosud neudělal, a psk
nikdo o mně zde neví!

Anebo, možná, že Bydžovští přeložili slav
nou studentskou merendu, která se tam rok co
rok odbývá, ž dob švestkových knedlíčků na dobu
třešňové bublaninky« ? Myšlenku tu jsem však hned
zamítnul neboť švestka na podzim bude vždycky

ním, pustil se do řečnění — a ta řeč se pot
kala se stejným výsledkem. Mezi jiným pra
vil: „Nemáme tělesné památky Husovy, jako
těch různých svatých, nemáme juš v kalendáři
Jména jeho mezi světci, mrzká zloba kléru vy

škrtla je —“. Nuže, pane Schneppe, Kdy pakvůbec byl Hus zaznamenán v kalendáři jako
světec, když jej „zloba kléru“ vyškrtla? Kdo
pak učinil Huea světcem, kdopak rozhodoval,
aby se tak státi mohlo? Čí jste to snad vy,
neb několik liberálních třeštěnců, kteří tlakou
na vlastenecký buben ne sice pro Husa, nýbrá
pro vlastní prospěch. Z vás nemluví nic jiného
leč chlebíčkářství, osobní prospěch, zášť a s0
bectví. — Pravíte: „Marnéť už dávno jásání
darebáků a hříšníkův kutnách kolem hranice,
Da níž tělo Janovo zničeno.“ Tak, tak; jářku,
na tohle jste si měl vzíti patent! Rádi by
chom věděli, kdo jásal nad smrtí zbloudilého
kněze, co to bylo za darebáky a hříšníky v
kutnách.“ Dějepis nám povídá, že kněžstvo li
tovalo pádu nešťastného Jana Husa, že se je
ště přimlouvalo u císaře Sigmunda, aby krutý
trest byl zmírněn. — Litovati musíme Husa i
my, když vidíme, jak nízcí lidé hází jeho jmé
nem a hesly, lidé, kteří nemají ani zdání o
tom, co Hus, učil a jak Hus šil! Člověk opravda
vzdělaný a vážný, jemuž se hnusí přetvořo“
vání dějepisu a bezvýznamné boucharonství,
uzná, že výropy pána Schneppa jsou jenom
planou frásí, z níž vane nízkost ducha.

Náhodou se nám doštálo de raky
srpnové čísle „Husa“. Kekritice vší „mou
drosti“ v čísle tom uložené by se spotřebo
valo mnoho papíra. Zatím nás zajímá, jak na
konci osvíceného století páni pastoři rozumějí
dávno dokázaným pravdám dějepisným. Ku př.
„Husa“ pohněvalo velice, že jedna slečna uči
telka se odvážila říci, že Luther vedl nedů
stojný život. Buďto tedy „Hus“ Lutherova ži
votopisu nezná, pak jest povinností redakce z
nestranných zpráv se o něm poučiti, nebo jej
zná a pak se nemá farizejsky horšiti. Radíme,
redakci, aby si aspoň přečtla Lutherovy stolní
řeči, které pro velikou „cudnost“ obsahu ne
směly býti v Rakousku do r. 1891 rozšiřovány.
Ať se přesvědčí, jak se svými hanebnostmi
Luther sám vychloubal a pak nabude trochu
střízlivějších názorů. Také se „Husovi“ neza
mlouvá „pro historické lži“ Letošníkova učeb
nice dějin pro paedagogia. Shrůzou poslyšme,
jaké „lži“ Letošník v knihu svou vložil!
Zmínil se tam o tom, že husité vypalovali
kláštery na škodu českého umění církevního.
A tato tolika drastickými fakty dokázaná
pravda neměla dle „Husa“ býti v knize té po
věděna. Také „Husa“ zaráží, že se Želivský
opíral o chátra. Přečtěte si Tomka, který dů
sledně a důvodně nazývá přívržence Želivského
v Praze chátrou a nebudete se diviti pranic.
Želivovci byli lupiči samých pokojných husitů.
Ani husitští mistři, osobní přátelé Husovi ne
byli jisti před nimi životem. Jak možno po

o
míti v Čechách přednost před třešní v leté, a pak
merenda bez třešní ba konečně i bez švestek jest
všude, tedy i Bydžově možná, ale nikdy ne bez
študentů a bez slečinek; nu a kde jsou nyní v
době této Bydžovští studenti? Všude, jen ne do
ma. A tu hned zas jsem si pomyslil: Tak aby
teď, když vcházíš do města toho staroslavného,
začali z Čista jasna zvoniti, bráti a stříleti a šli
ti procesím naproti, pak by to bylo... Tak vi
nula se dále niť mladokaplanských přání mých na
klubku obrazotvornosti Jidské jako v oné báchorce,
že vycházeli obyvatelé jistého velkoměsta vždy 31.
prosince také panskou, nebo královskou ulicí z
bran obce své ven a prvního lajdáka, jenž se jim
namanul, vlékli s jásotem do města svého a tam
ubožáka, jenž se domníval, že upad lidožroutům
snad v ruce a od nich bude zabit a sněden, uči
nili svým králem, aby jej pak po roce odvezli na
pustý ostrov; snad i páni Bydžovětí postrádajíce
právě teď svého pana děkana, na tom moudře se
usnesli, vyjíti slavným způsobem na den sv. Kili
ána r. 1870 ze svého města ke čtyrem úblům
světa ven a toho neúprosně učiniti svým děka
nem — aspoň na papíře, to jest: dáti jej do lo
terie na Vídeň—do terna—aby vyšel,kdo toho
dne s kolárkem na krku a s brevířem v kapse k
nim zavítá. Však tento žár mé divoké fantasie po
stačila ochladiti jen nepatrná sprška klidné roz
vahy. »Ty nemášnicv kapse, a málo toho dosud
kloudného v hlavě a pak bradecký direktář, —
seznam to duchovenstva v celém biskupství bra
deckém, může se ti zasmáti do očí a tobě pově
díti, že mohou právem do světa křičeti bydžovětí
uličníci: «My nepotřebujeme zde žádného děkana«,“
jako jejich »ctihodní« kollegové jednou ve Vídni
po ulicích hulákajíce volali: »My nepotřebujeme
žádného císařel« A proč? Tázal se jičh později s
přísným pohledem pan státní návladní. A kluci
mu se smíchem odpověděli: »Poněvadí jiš jed
nobo máme.«

Panskou ulicí ubíraje se dále potkám drzé,
malé ševčisko, které sobě hvízdajíc neslo v usmo
lených svých rukou pár jako zrcadlo lesknoucích
se bot. »Pane student«, ptám se posluchače bota
niky, skoho pak to tady dnes vlastně oslavujete?«
»My, my, my oslavujem — Ezopa.« Odpověď

přečtenídějin města Praby P krvavého asobeckého tyrana, jakým byl Želivský? Dále,
še nebylo povstání české r. 1618 skutkem ne
moudrým a sločinným? Čtěte knihy prote
stanta Denisa, které se ultraevangelíku dru.
Vančorovi tolik zamlouvají, a pak snad bu
dete klidnější. Myslíte to do opravdy, že Fri
drich Falcký měl více na mysli blaho země
než radovánky a zavádění kalvinských řádů?
Prvním jeho „větším skutkem“ při příchodu

do Praby bylo, že přeplul před očima svýchVitavu, aby dokázal jak je chlapík. V politice
však „plaval“ zle. Kdybytak učená a uvědo
mělé redakce „Hasa“ věděla, co krásného
mohl Letošník o protěstantech připsati do své
učebníce! Inu ovšem; hlavním spolupracovnís
kem jest p. Kozák, ten se již dříve proslavil
výbornou obranou víry evangelické, kdežani
násilným překracováním historické pravdy
evangelíky neobhájil. Upletl si bič, kterým se
šlehal sám. Napsal znamenitou apologii víry
— katolické bezděky. Zdá se nám, že osví
cenci „Hasa“ nechtějí uznati, co v Némecku
každý vzdělaný protestant nyní za pravdu,
uznává.

„Hlasy ze Sloma“ přece jednouutrou
sily nějaké zrnko pravdy. Dr. Grégrřekl, že
Husa národ český neoslavuje z důvodů nábo
ženských; znal dobře své a nechtěl hráti pří
liš okatou komedii. Mimo to však vrhl do
slavnostního posluchačstva pitomou frási, že
může oslavovati Husa,každý „poctivý“ Čech
kteréhokoli vyznání. Na to odpovídají prav
divě Hlasy: „Hus, jehož památku ctíti může
každý „Čech“, at jest náboženského přesvěd
čení jakéhokoli, jest karrikatarou.“ Ale zcela
chybně dodávají Hlasy, že Husa může ctíti to
liko milovník volnosti a pravdy. Jestliže dá
val Hous panstvu do ruky karabáč, aby „pu
dilo“ poddané k službám Božím násilně, to ot
víral malou svobodu. A domnívají li se Hlasy,
že ctí Husa pro jeho „pravdu“, ať odstoupí
od „pravdy“ Lutherovy a Kalvínovy, která se
s učením Husanijak srovnati nedá. Za to prav
du mají Hlasy, že ten, kdo prohlašuje nábo
ženství za věc čistě soukromou, a při tom o
něm mlaví jako o posvátném pokladu, utíká
se k rouhavé a pokrytecké frási. Jak patrno,
prospívá husiada znamenitě svornosti národa.
Jednu vášnou otázku české veřejnosti: „Jakou
formu byste dali té kýžené církvi husitské,
jestliže mezi husitskými nadšenci tolik růz
ných pochopení pro Husa a jestliže kjadete
na mnoze theologickou činnost Husovu vůbec
do pozadí?

Politický přehled,
K situael. Ač není daleko do svolání

říšské rady a rozličné výlety a porady střídají
se v Išlu napořád, přece ve všedním našem poli
tickém životě jest stále ticho. — Hrabě Stůrgkh,

obuvníčkova mne opravdu překvapila. Ezop, bý
valý otrok, pak svobodný občan řecky, veliký
myslitel a světoznámý skladatel prvních dětských
pohádek, o jebož životě i smrti tolik divných ko
Jovalo pověstí již tedy oslavován v Bydžově, v
onom známém městě, které předkládá ústům lid
ským ty nejchutnéjší housky, preclíky a koláčky.
A že tam v onom městě na Cidlině vskutku jest
nejlepší pečivo, hned důkaz podám.

Před 40 lety přišel jeden dráteník do jed
noho českého městs — říkejme mu »Pernfkovice«.
Tem na náměstí měl veliký sklad rozmanitého
božíbo dárku první v městě pekař p. S... Braťka
jde k výkladní skříni, položí na prkénko dva krej
cary, pozírá vážně na ty běložluťáčky, kroutí ne
spokojeně blavou a praví milému panu pekařoví,
přímo do uchs: »To jsi pekarl škoda múky do
tvé ruký.« A vztéhna rychle ruku, ponořil své
krejcary do hlubin kapsy. To se ví, že mu tento
za to hodně vynadal. Že prý v Trenčíně lidé
nevědí ani jak se housky dělají a jak se jedí. Na
to náš slovácký filosof: A keď Trenčín! Já z Byd
žova přišel k Vám,tam húska jako šohajka a zde
jako huňarke. Od té doby měl p. S.... ještě
druhé jméno. Říkáno mu Eárek. Tak tedy v Byd
žově, kde nejlepší jsou v Čechách bousky a ko
láče, oslavovali anno Domini .1870 starého Ezopa,
který první na světě vymyslil báchorky. A to je
krásné! To se velmi zamlouvá samo sebou; nebo
čím se nejvíce zavděčíš dítěti? Dej mu koláč a
povídej mu pohádku s dítě jest úplně tvé —
Konečně stanul jsem na velikém krásném náměstí
novobydžovském, z něhož odbočiv k severový
chodu ke kostelu Trojice Boží, octnul jsem se u
p. Štemberga, měšťana, mistra řeznického a ho
stinského, jehož syn byl tebdáš prvý rok kočzem;
byl jsem v našem bydžovském herberku. Tu te
prve dověděl jsem se, koho to Bydžovětí osla
vují: Ne Ezopa Sámoského, ale Ezopa
Bydžovského, doktora veškerého lékařství a
avého rodáka, jehož si dnes zvolili svým poslan=
cem. — Ješté tobo dne jsem si koupilna poště lí
stek do Hradce Králové a druhý den ráno jsem
spěchal k poštovnímu vozu. (Pokračování.)



žádá na vládě, aby kromě uzákonění státní něm
činy provedene byla ještě změna v poměrech po
litických, aby židovská levice beze všebo nama
bání mohbls se prostě uvázati v držení státní
moci. Na to případně odpovídá »Reichswehre.
Zrušením jszykových nařízení učinil stát tak blu
bokou poklonu před německou levici, že si tím
udělal novou díru do své autority. Tento nový
požadavek liberálů však přesshbuje již míru trpě
livosti. Proti tomu nutno zavčas bojovsti. | Poli
tikové a politické strany, chtějí Ji se domoci vlády,
musejí se odhodlati aspoň k té námaze, že sami
vloží aohu do třmene, aby se vyhovupli do sedla.
Čekati však, že je někdo zdvihne a posadí do
sedla jsko díté na houpacího koníka, je i za na
šich dětinských politických poměrů příliš naivní.«

Ministr dr. Bezek přijede co nejdříve
do Prahy, aby znovu vyjednával s poslenci Český
mi o upuštění od obstrukce.

Jihoslovamnské kraby v Rakouskupo
suzují události v Srbsku a posmívají se politice
Goluchowského, která činem krále Alexandra vzala
za své. Ze všeho jest zřejmo, že Srbsko vyvleklo
se zcela ze sfér trojspolkové politiky a že hr. Go
luchowski sklidil tímto morální a zcela zaslouže

ný výprask, poněvadi chybným jednáním, jež za
ujel vůči tyranovi Milánu a tajnými intrikami
popudil na sebe ruskou diplomacii a krále Ale
zendrs. Modlitba za csra v kathedrale událost,
že Francie poslala k sňatku zvláštního vyslance
a že král Alexandr při hostině zvláštní přípitky
na cara a presidenia fraucouzské republiky pro
slovil a pak teprve suimárně nu ostatní suverény
si vzpomenul a dále, že vyznamenal vyslance
Ruska z Francie, vše to podává zřejmý důkaz, že
hr. Goluchowski svou židovskou politikou zájmy
Rakouska poškodil.

Hnutí bosenských mohamodánů,
směřující proti botenské správě a domáhající se
v prvé řadé samosprávy, vstoupilo do nového
stadia tím, že zvoleno bylo stálé komité, jehož
členové střídavě zdržovati se budou v Budapešti,
uby bez zbraňování bosenskou vládou, mohlo pro
věc pracovati.

Mrbske je prý již úplné přijato na milost
ruským drorem. Aspoň se ohlašuje že bude v
Bělehradě jmenován zase ruský vyslanec, Od roz
tržky Milanovy s Ruskem řídil ruské vyslanectví
v Bělehradě pouhý zmocněnec. Král Alexandr
nazval 8. pěší pluk, který dosud jméno královny
Natalie nosí, jménem své paní. Dále veškeré vyšší
dívčí školyv Bělehradě, kteréž královna Natalie
založila a jejíž jméno dosud mají, budou se na
zývati »Draginou« a pod protektorátem královny
státi budou.

ma před anarchisty dokazuje opět tento případ:
Dne 13. t. m. přítomen byl císař vojenské parádě,
kde ustavičně obklopen byl silným vojenským od
dílem. — Prostranství, kde se paráda konala bylo
na vzdálenost 600 metrů před obecenstvem uzav
řeno, ačkoliv jindy tato vzdálenost obnášela jen
50 metrů.

Volby de asglického parlamentu
budou se odbývati mezi 10. a 15. říjnem. Do té
doby m.nf Anglie v Jižní Africe zvítěziti.

Pehřba krále Hamberta zúčestnilise
zástupcové všech evropských dvorů. Náš dvůr za
stupoval arcivévoda Reiner. Nad hrobem mluvil
ministerský předseda. Královna — vdova odce
stovala do Benátek. Duševní její stav jest poru
šen. —V Římě stala se srážka vlaků, Při zachras
ňovacích prácích vyznamenal se zvláště nový král
Viktor Emenuel III.

V sobotu dne 11. srpna složil krát Vík
ter Emapmel před parlamentem přísahu na
ústavu, načež předčítal trůnní řeč, v níž nejzají
mavější jsou tato místa: »Vedle míru za brani
cemi potřebujeme také míru uvnitř, svornosti
všech, kdož jsou dobré vůle, aby se hospodářské
síly Italie mohly rozvíjeti. Národ musí se vycho=
vávati pro kulturu vlasti a počestnosti. — —
Všecky síly musí se rozvíjeti, abychom zachovali
nezkráceny veliké vymoženosti jednoty a svobody,
Nikdy se nebude králi nedostávati nezkalené dů=
věry k liberálním organisacím, silné iniciativy a
energie, kdykoli bude s plnou silou obbajovati
slávu a instituce říše. Vychován v lásce k nábo
ženství, volám Boha za svědka, že budu míti
nyní a vždycky na paměti velikost a zdar vlasti«,
O trojspoltu se uni slovem nezmínil.

Bozvětvenéspiknutí anarchistické
nedává spáti pokojně vůdčím kruhům. Tak v Nea
poli zadržují se dva srbští anarchisté Petrovič a
Živkovič « rakouskými pasy a chtěli prý učiniti
útok na knížete Černohorského.

První katolík u dvora anglického.
Sir Francis Plumkett, dosud u diplomatického
sboru v Brusselu, nastoupí na místo Horace Rum
bolda, který půjde do výslužby. Plumkett jest
Irčan a ai prvním katolíkem, který od doby re
formace zastupuje Anglii u cizího dvora.

Z bojiště jiheafrického. Boerovédo
byli opětné Middelburgu. Angličané ztratili při
tom 500 mrtvých a macho raněných. Heilbronu,
Devilljersdorp a Frankfort byly znovu Boery ob
sazeny. President Krůger dementuje zprávu, že
se míní vzdáti. Oznamuje se dále celá řada úspé
chů Boerů v Oranžském státě. Také gen. Car

rington po marném boji, by obsadil Elands River
ucovnul, ztrativ 15 mrtvých a 6 raněných. Ztráty
Angličanů obnášejí již 36.559 mrtvých a raněných.
Každého týdne padnou dva tisíce. Do Anglie za
vezeno bylo již jako invalidů 1105 důstojníků a
25.049 mužů. Anglii stojí tato válka již 720 mil.
zl. Původní rozpočet byl ne 120 mil.

Válka v Číně Poměry v Číně nejsou
změněné. Mezi tím, co oficielní válka vypovězena
dosud nebyla a mír vlastně trvá, posílají se stále
tisíce vojska do zemí copatého národa. Tak v
Madžursku stojí 60.000 mužů ruských, by chrás
nilo. zájmy ruské; u Tientsinu soustřeďuje se
veškeré spojenecké vojsko, ano táhla čásť jeho
již k Pekingu. Osm spojenců vypraveno jest proti
jednomu! V poslední době jmenován nejvváším
generálem br. Waldersce. Týž odpluje 21.
srpna z Janova a přibude 22. září doŠanghaje.
Tímto rozluštěna jest zápletka otázky velitelské
a celá akce válečná nabývá jiné tvářnosti.

Proti gen. Waldersecovi státi bude čínský
Bismarck Li-Hung-Čang ve svém politickém po
slání. Nyní ovšem akce evropských mocí bude
v novém stadiu a snad i povede se rychlejším
tempem. V Mandžursku bojuje se silně, Tak na
razil ruský generál Rennenkampf s oddílem své
jízdy a dělostřelectva za Ajgunem na 3000 čín=
ských vojáků se 400 jezdci a 12 děly. Bojovalo
se většinou bez koní, poněvadž tama( půda byla
velmi nesjízdná. Rusům přišla posila a Číňané po
těžkých ztrátách ustoupli. Časopis »Journal and
Advertiser« oznamuje z Hongkongu: Kolem So
antinu jsou stálé nepokoje a drancování. Místo
král si dom uv konsulů nevšiml. Misie v Jungču
byly sbořeny a domorodí křesťané kamenováni,
Dva missionáři zaslali americkému konsulu v
Hongkongu tento telegram: Byly zapáleny tři
další kaple a vydrancovány misionářské domy.
Jsme ohroženi, Tootaje jakoby se to netýkalo|
Zachraňte nás! Povstání se velice vzmáhá, Číňané,
počtem 20.000 muožůtáhnou od jihu Tientsinu,
Taku s Tongku. Budou tím tedy evropská vojska
ze zadu nebezpečně ohrožena. Rusko povolává
ustavičně posily ze Sibíře do boje,

Drobné zprávy,
V starém ústavě něltelském vHradci

Králové sejdou se dne 20. t. m. učitelé, kteří zde před
20 lety vystadovali. Přihlásila se jich valná většina.

Za příčinou %0letých marozenin J.
Vel. zůstane kancelář záložního a úvěrního ústavu v
Hradci Králové dne 18. t. m. zavřenou,

V Amenských slatluných lázních v
Bělehradě r Čechách,obnášelpočethostí uží
vajících koupelí slatinných až do 8. srpna
(nečítajo v to hosty na letním sídle a passanty) 737,

Osobní. Dp. c. a k. vojenský kaplen Ri
chard Černý vyznamenán hyl nejdůstojnějším
ordinaristem králové-hradeckým právem nositi
farní synodalie, Gratulujeme.

Na počest 2Sletého jubilea práce
a Jana Sluky, faktora ták kniht. nepořádají
grafové bisk. knihtiskárny a jednota kat. tovaryšů

zábavný večírek v neděli dne 19. t. měs, ve d-oraně
Adalbertina. Začátek o půl osmé. Účinkuje pěvecký a
hudební kroužek jednoty, sa laskavého spoluúčinko
vání dam.

Utomul. Žák V. třídy gymoasijní Vladislav
Netuka, syu váženého trobláře p. Josefa Netuky na
Slezském Předměstí koupal se 10. t. m. v Orlici „a
mlýna“, neznaje plavat dostal se do hlubiny a než mu
přispěno na pomoc, utonul.

padl s věže. Z Vys.Veselí se námozna
moje: V úerý dne 14 t. m., právě kdy odbýval se
výroční trh, stalo Se zde politování hodné neštěstí.
Kolem 4. hodině odpoledne rozlétla se bleskurychle
městečkem zpráva, že a hlavní věže zdejšího kostela
spadl pokrývač, který měl dáti dolů kříž, na vrcbole
báně upovučný, aby mohl býti pozlacen. Když měl
již kříž oddělaný, aby jej spustil po kladcv dolů, ztratil
pojednou rovnováhu; ochranný pás, kterým byl pří
pevněn se přetrhl a nešťastník řítil se s hrozné výše;
padl cejprve na střechu kostela a odtud na zem, kdež
sůstal bez vědomí leželi. V brzku sošel se k místu

neštěstí velký zástup lidí, který zde byl přítomen z
okolí na trhu. Jest to Radolf Kunst, 27 rcků starý,
mistr pokryvačský ze Smidar; jest teprve rok ženatý
a otcem jednoho dítka. První pomoc lékařskou poskytl
mu obvodní lékař pan dr. J. Maličký; kdyš ma byl
zdejší kaplan Fr. Knapp udělil evátost posledního po
masání, odvezen byl ve stava bernudějném do vše
obecné nemocnice v Novém Bydžově,

Veliký požár. — HradištěChoustníkovou
Dvora Králové n. L. bylo dne 10. t. m. o půl2 hod.
odp. postiženo velikým požárem. Neznámým spůsobem
(nejspíše neopatrností) povstal v malém domku obeň,
který se v krátké chvíli úžasně rozšířil. Vzdor všeli
kému úsilí nebylo možno požár obmeziti, poněvadé
vanu! silný vítr. Ačkoli pracovalo přes 20 stříkaček,
lehlo 24 čísel popelem. Některé dřevěné domky jsou
tak zničeny, že z ních zbylo jen trochu popele a ka
mení. Zdreující jest pohled na zející sbořeniny. Škoda
jest veliká as 80—40 tisíc zlat., poněvadž většinon
všechno shořelo z mnohého stavení nebylo vyneseno
pranic, ježto obyvatelé byli na poli neb v lese. Píce
žito a částečně | ječmen s letošní sklísně vše ohněm
zničeno. Neštěstí toto jest tím větší, poněvadě jsou

jím především chudí poatížení, kteří jsou nyní bez
přístřeší; proto ae konají pro ně na všech stranách
sbírky. Kdo můžeš, přispěj též nějakým milodarem,
ulev bídě bližního v nonsi a bídě postaveného, pa
mětliv jsa, že na úroky Pánu Bobu dává, kdo se nad
chudým smilovává! — | Kdo rychle dá, dvakrát dá!
Podporu pro pohořelé možno zaslati administrace to
boto listu, auebo přímo purkolstrovskému úřadu v
Hradišti Choustníkově n Dvora Králové n. L.

Uvařil se v pívě. Počátkem t. m. událo
se v plvovaře v Rycnmburku velké neštěstí. Za
městnený v pivovaře dělník Váci. Beneš, otec něko
lika dítek, chtěl veypst do kotle s vařícím se pívem
chmel. V tom amekl se, putna s chmelem jej převá
žila a on spadl do vařícího piva. Opařil se hrozné
téměř celý. Zkusil mnoho bolestí, nářek jeho bylo aly
Zet daleko. Trápil se od večera do D bodin ráno dru
bého dne, kdy teprve zemřel. Celá várka piva, 40
bl., vypuštěna do stoky.

Smrt ped kopyty komí. Bodnářskýučeň,
I5letý J. Krčma ve Vys. Mýtě, jemuž so ze všech
řemesel nejlépe zamlvuvalo uličnictví, doznal tohoto
osudnost. Dne 6. t. m, jel se svým soudruhem a ruč
ním vozíkem, na nějž pak usodnavše, jej na svahu
siluice na Choceň. předměstí od brány dolů do nej
většího tryska pustili. Proti nim přijížděl právě povoz
s nákladem cibel, na nějž masili narazit, Krčma vida
to, skočil s vozíku přímo pod koně, kteří ho i s ná
kladem cihel přejeli a na místě usmrtili.

Smrt cyklisty. Rodinunotáře p. Ragra v
Kutné Hoře, stihlo kruté neštěstí. Jediný jeho nadějný
syn p. Jindřich Ragr podnikl v neděli s několika
přátely výlet na kolech do Čáslavi, Při návratu na
razil nešťastný mladý maž na úplné rovině na kamí
nek, o nějž se ma kolo zvrtlo a om padnuv přes ří
ditka, narazil hlavou na silnici. Zůstal v bezvědomí
ležet, Po delší době byl kočárem tudy právě jedou
cího rolníka p. Čejky ze Sv. Jakaba do čásluvaké
Democnice odvezen, kde nenabyv více vědomí, v pon
dělí odpoledne skonal.

Oheň v Kornicích. O půl noci, na av.
Vavřince vyhořel v Kornicích u Litomyšle starý statek,
mládenců Kabrhelůl Ačkoliv byl v okolních dědinách
ano i v Litomyšli poplach, sešlo se přec basičů jen.
málo a statek, který stál osamotě vyhořel do základů.
Po zlomyslném žháři se pátrá.

Špitálník se oběslí. Před několikadny
nalezen byl v měšť.špitálu v Chrudimi oběšesý 72letý
špitálník Josef Staněk, soustražník. Fříčinu sebe
vraždy starocha nebylo lze zjistiti.

Anarchista zatčen. Velikévzrušenívzniklo
těchto daů v Jičíně, když tam přiveden byl v Ji
lemnici zatčený anarchista, Ital, který schvaloval kra
lovraždu v Monze. Při svém zutčení udal tento muž,
že zovo se Fontellia, že je anarchistou. Později údaje.
avé změnil a řekl, že se jmenuje Barelli. S Brescim
se nezná. Zatčený, jenž mlaví italsky a lámaně česky,
byl četnictvem dopraven k souda do Jičína.

© anarchismu píše správně v posled
ním čísle „Jičínský obzor“ Případně charakterisuje
vznik a vývoj anarchiemu a mezi jiným tam stojí:
Páší zločiny lidé opravdu vzdělaní? — Nel Zločinec
jest obyčejně individium zanedbané, nevzdělané, na
němě společnost lidská nejvíce zhřešila a jejíž hřích
pak se nevědomky případně ina nevinných mstí.
Dejte lidu vzdělání a uberete zločinu půdy. K tomu
dodáváme: „Kde se zavrbla svatá víra, kde se neu
znává Bůh jako největší autorita na nebi i na zemi,
tam již dávno anarchie zasadila savékořeny. Vraťte
lidu svatou víra, vraťte ji do škol, úřadů, vraťte jí

sboru sákonodárných a pak se nepotřebujete obávatikralovrahů, anarchismus bude potlačen.
Tištěná pravidla pro anarchisty u

zatčených španělských anarchistů Debouchesa (rodem
Francouze) a Ferreiry v dubnu r. 1892 nalezená,
obsahují těchto 10 článků: 1. Anarchističtí soudruzi
nesmějí sobě svého života nijak vážiti, 2. Anarchista
nezná jinó vlastí než socialní revoluce a žádného ji
ného nepřítele než kapitál « majetné třídy obyvatel
stva. 3. Anarchisté neuznávají žádných jiných soudů
kromě soudu čestného, jenž zvolen je z jejich středu,
a s jehož. výroku není žádného odvolání. 4, Anarchisté
jsou mezi sebou nedotknutelui. Každý musí býti vždy
pohotově obětovati život svůj na ochranu svých 500
druhů. 5. První povinností anarchisty jest socialní re
voluce. Anarchisté odmítají každou revolaci, jež ne
čelí proti kapitálů. 6. Není žádné omluvy pro anar
chistu, když losem byla mu přidělena nějaká služba;
jedině nemoc může býti omluvou. 7. Bez svolení shro
mážděných soudrahů nesmí anarchista zastávati nija
kého veřejného úřadu, 8. Všichni anarchisté musí se
navzájem znáti, nesmí míti žádného tajemství mezi
sebou; avšak dbáti jest jim, aby vyzvěděli tajemství
jiných sdružení, 9. Nejdůležitější službou anarclisty
jest udávání takových soudrubů, kteří 3 úřady styky
udržují. 10. Anarchisté prohlašují ae pro revoluci se
všemi jejími následky a věnají této všechnu svoji in
telligenci, energii a vytrvalost.

Vrah krále Humberta předporotou.
Z Říma oznamují: Jest rozhodnato, že ana:chista
Bressi postaven bude před porotu v Miláně. Trest,
který Bresního očekává, jest z nejhroznějších, jaké
jen mohou existovati, Die stávajících zákonů bude
totiž bezpochyby odsouzen k doživotnímu vězení, z0
střenému desítiletou samovazbou. Odsouzenec, kterému
takový trest byl uložen, zavřen jest do polosvětlé pod
zemní kobky, která jest sotva 1 metr Široká a 2 metry
dloubá. Několik decimetrů široké lůžko. Odsouaenec
obdrží jen chléb a vodu a jest stále zavřen. Malým
okénkem může býti bez ustání pozorován. Nechová-li
se klidně, jest oblečen do svěrací kazajky, nab obdrží
železa či tak zv, svěrací lůžko. Svěracím lůžkem jest



rakvi podobná bedna, do které odsougenec jest při
pevněn. Teprv po šestí měsících, ohoval-li se odsou
zenec dobře, dán jest do tak svané cely pro samo
vazbu, která jest poněkud více osvětlena. Obléb a
voda zůstanou však stále jedinou potravou pro zlo
čince. Dosud šádvý r trestanců, kteří za spáchané
zločiny byli takto matění, nepřestál tento trest; každý
boď zemřel neb sešílel. —

Z Čáslavi. (Děcko pod koly vosu)
Václav Tománek zaměstnaný v pivovaře v Ovčárech,
jel těchto dnů a dvojspřešním vozem, na němž nalo
ženy byly sudy s pivem, do nedaleké obce Sv, Ja
kuba. Když přijel do obce, tu z nenadání vběhl ma
do cesty asi dvouletý sypáček dělníka, Karal Volf a
nežli mohl čeledín povoz zastaviti, přejelo přední
kolo přes prsa děcka, tak že ubohé dítě okaměšitě
bylo mrtvo.

Pytlák polapen byl těchto dnů u Náchoda.
Jmenuje se Josef Špicar a pochází £ M. Poříčí. Do
dán byl krajskému souda v Hradci Králové,

Svatoštěpánská pomť v Černilově
konala se vždy dne 3. srpna. Všemocní páni radní

řeložili to letos na „pouť husitskou“, totiž na ne
šli po 6. červenci. V den 3. erpna nesměla hráti

hudba a kolovrátkáři byli z obce vypuzeni. Nechť to
posoudí každý sám, kdyš jest v obci 1600 katolíků,
asi 700 protestantů, má-li tato většina upřímně smý
šlejících katolíků říditi se choutkami hrstky jinověrců,
má-li poslonchati libovůli tří pánů, z nichž mimo to
dva hlásí se k náboženství katolickému. Pěkné to za
jisté náboženské přesvědčení a ať v paměť vpíšou si
občané k příštím volbám, aby políbili ten bič, jenž je

nl «mrekal tím spůsobem, aby pány ty opět za svévůdce zvolili. Není též správné, aby dlouholetý pan
starosta zdejší ve svém úřadě, při vykonávání zamý
šlené snad epravedlností a rovnoprávnosti byl ome
zován, aby slepě se kořil několika pánům vládnoucím
penězi, aby byl vykonavatelem jejich chvflkových ros
marů, na úkor ostatních občanů. Marná byla spaba
vdp. faráře Seidla, aby věc k dobrému obrátil. Ale ať
honosí se ti páni vlastenectvím, osvětou nebo čímkoli
podobným, považují-li pouť za jarmark, za schůzi

přátel k jídlu, pití, hodování a tančení, nechf vezmouvědomí, že pouť je slavnost církevní, v níž připo

míné l památka patrona chrámu Páně a ta se měnit ne

Nejnovější zprávy mé besodporu„Čas“.
Tak na př. před 3 měsíci přípeslatřeblčská„Stráž“
zpráva o „českých“ zápalkách Josefa Slavíka v Nekoři,
které jsou vlastně výrobkem německým. Řada krajin
ských listů tuto lokálku otiskla a konečně — po 3
měsících vzpoměl si na to také „Čes“, Inu ovšem,
„Čas“ má na všechno čás.

Časová vzpomínka. Byl to sám největší
státník německého národa, kníže Bismark, krerý ještě
ku sklonku svého života varoval ve Vídni před bo
jem a Čechy,s nimiž prý nelze jen tak snadno býti
hotov. S největší energií zastával se náhledu, že spo=
lek Německa s Rakouskem musí býti spolkem se
„všemi rakouskými národy“. Kdybychom si některé
znepřátelili, máme novou sedmiletou vojnu, ale bez
„Velikého Frice“, tak soudil Bismerk, modla to ra
kouských Němců. Jak diametrálně ue liší tento úsu
dek od mínění různých politiků, kteří dnes stojí v
čele levice a kteří se snaží přežilý německo-centra
listický cop přivésti k nové slávě a ozdobiti jím hla
vu říše. jejíž národové jsou dnes ekrz na skrz prod
chnati živou ideou národnostní. Nic nemůže tak po
škoditi prospěch Němců, jako jejich tvrdošijné lpění
na zbytcích které pozůstaly nám z dob absolutismu.
Ku zbytkům těm náleží i „německá dorozumívací řeč“.
Že němčina přirozeným vývojem poměrů stala se a
dosud jest dorozumívacím jazykem mezi jednotlivými
národnostmi. že jest jakýmsi rakouským volapůkem,
nedá se popříti. Jest to jakýsi dávný zvyk, který sám
o sobě jest nám lhostejným. Ale snaží-li se Němci,
sby tento pouhý dobrovolný zvyk vtělen byl do zá
konných forem, aby němčina jakožto dorozumívací
jazyk byla národům vnucena, pak docílí se pravého
opaku. Neboť nedá ei líbiti ani jednotlivec, ani celý
národ, aby z jeho dobré vůle byl dělán „mns“. —

. Odkaz prof, dra. Michla. Šlechotnýa
oblíbený tento lékař český v poslední své vůli, v níž
zřejma jest ta celá zbožná a bumanní jeho duše, uči
nil celou řadu různých odkazů, Tak odkázal 15.000
zl. na nový kostel v Korouhvi, svém to rodišti, kde
také v Páno zesnul, dále 50.000 zl, na českou dět
skou nemocnic: a chorobinci v Praze, jejíž byl řidi
telem, 25.000 zl. na zřízení chudobince v Korouhvi,
několik tisíc zlatých na velechrám av, Víta; různými
odkazy obmyslil i růžencovvu výrobnu, ústav slepců,
Vincentinum, ústav hluchoněmých, chirurgické odděleví
v klášteře Alšbětinek, založil i několik nadací v ob
nosu asi 16.000 zl. a nezapomněl na své příbuzné.
Vaděčná budiž mo paměť|

Jmenování. Zástupce řiditele měšťanské
školy v Polné pan Engelbert Rufer byl jmenován
hlavním učitelem na ústavě pro vzdělání učitelů v Po
ličce. Učitel na měšťanské škole v Chrudimi pan Jan
Zahradník byl jmenovánhlavnímučitelemna ústavě
ku vzdělání učitelů v Soběslavi,

Památka stých marezemim národního

ne Jos. Krasoslava Chmelenského slavila se vchách dne 7. srpna t. r. Chmelenský jako jinoch
2sletý vydal u králohradeckého Pospíšila první svou
knihu „Básně smíšené“, která došla vřelého ocenění.
On byl také původcem národní písně: „Nad Beroun
kou pod Tetínem“. — Chmelenský byl něžným a
ušlechtilým básníkem, pro které vzácné vlastnosti na

sval js Čelakovský „pěvcem panenským“.Svatojosefskélednoté v Proseči
řednášel v neděli dne 13. t. m. p.Alois Vobejda
rosečeký, redaktor „Obnovy“ 0 o národobospo

dářské. Vysvětlil vznik a účinky liberalismu, podal
ukásky z činnosti socialní demokracie a odůvodnil,
proč nastaly zmatky, socialní bída, mravní úpadek v
naší společnosti. Ilále mlavil o významu katolických

spolků a katolického tisku, o významu voleb, o hosie
ovůj k svému“, o volbě v povolání, o výchově mlá

deže, o různých hospodářských poměrech, o sáložnách
Baiffoisenkách a konečně o pravé lásce k vlastí.
Návštěva byla neobyčejně četná.

Velikou pouť ne oslavu Spasitele hodlá
uspořádati Ledeč s okolím ve dnech 4. 5. a 6. září
t. r. na Svatou Horu u Příbrami, 4. září ráno vyjede
svláštní poutní vlak = Lostiny, po případě ze Světlé,

fes Prabu do Příbrami. 5. září setrvají účastníci na

v. Hoře,a dne 6. září ráno tonž cestouk Prahunavrátí se zpět. Těm, kdož by se připojiti chtěli,podá
bližší zprávy ochotně děkanský úřad v Ledči.

ová socha sv. Vavřimce posvěcenabyla
dne 12. t. m. v Zbraslavicích. Socha ta pořízena byla
sbírkami a občanská záložna přispěla značným darem.

Koupě velkostatku. Královskévěnné
město Polička koupilo od posavadního majitele pana
Otakara Pittra velkostatek Mor, Radiměř a Limberk
vy výměře 396 jiter za kupní cenu 65.000 z'. Mor.
Radiměř i Limberk položeny jeou v krejí německém,
Radiměř na Moravě (300 jiter) a Limberk (36 jiter)
v Čechách. Tento německý kraj na pozemí česko-mo
ravském chtěly mermomocí na sebe strhnout německé
Bvitavy, což se jim však nezdařilo,

Nedestatek dělníků ma polí. Píšese
nám: Smutné žne| -Skoro každý den prší a vyskočí
li to milé sluníčko, není dělník „k dostání“. — Na
ulici hejoa těch pracovitých lenochů pomalu se klátí,
potyky ozývají se radostným hlokom a zpěvem těch
pilných „dělníků“, — ta nadějná mládeš zastavoje
po městě a v poli a žebře se zaťtatými zuby o krej
cárek, — by jej, dostane-li, brzy promleala. A na
poli jak smutno! Pán Bůh brozí, avšak jen málo je
vidět na poli těch pilných. Nechuť k pilné práci jeví
se na všech stranách. A ta fajíčička, cota jím práce
dá! Lehčí je, podepřít si hlavu, dýmku do úst — a
se bavit. A slunečko mile břeje, — i ty myšky bě
bejí a pracojí. — A když večer zaburácí hrom spě
chají honem ti pilní, aby furku naložili a odvesli,
která ještě na cestě zmokne! — A plní potu a s tou
milou fajtčičkou epěchají schladit žízen: „To jeme se
dnes nadřeli“! Však ono nějek bude! Řidké jeou jen
klasy a ploy plevele a trávy, a málo těch pilně pra
cujících. — A pak naříkáme na zlé Časy a nedosta
tek zaměstnání ....

Drahota uhlí. Milionářštíuhlobaroni,sto
jící v popředí naší liberální společnosti jsou nena
sytni ve svém vydřidušatví a nemyslí ustati ve zvyšo
vání cen uhelných. Ubohý lid bade se asi budoucí
zimu třásti nedostatkem tepla a nebude si moci ani
kávy uvařiti. Zdražování ublí děje se uměle. Ublí je
dosti a výroba normální. Zdražováním chtějí moderní
loopežní rytíři střední třídy v pravém slova smyslu
jak apíři vyssáti a chudší i podrážditi, což právě v
době atentátů není vbodné. Pamatojeme se, že 66 ode
hrály hločné výjevy následkem zdrašení uhlí ve Vídni,
Krakově, Varšavě a jinde. Vláda nehodlá proti libe
ráloím upírům vystoupiti, nebo co by řekla „svoboda
obchodu“. Tak aspoň pověděla ústy předsedy a mi
pistra železnic ku zastupcům svazu průmyslníků na
šeho soustátí, kteří vládu žádali o pomoc ve prospěch
našeho průmyslu. Nemůže prý pranic učiniti, neb
sama byla nuceno za hodně zvýšené ceay koupiti uhlí
pro státní dráby. Ubelným baronům porostou hře
bínky. —

Pražská obchodní komora svoláváob
chodofkyahlím, aby se organisovali proti majitelům ubel
ných dolů. Doporučuje koupi laciného oblí v cizo
zemsku a zavedla již jednání v tom směru. Bude ob
chodníkům nápomocna. Konečné zamýšlí provésti koupi
některých dolů obelných a žádá, aby se koupěchtiví
dolů, obchodníci a uhlím u ní přihlásili a společnost
utvořili, zároveň však aby také majitelé dolů, kteří
by doly chtěli prodati, podali oferty. To by bylo něco.

Zbloudilý poštovní holub, Předněko
like dny spatřil blásný na věžové bráně v Jičíně se
dět znaveného holaba a spozoroval, že má na noze
nějaké kroužky. To přimělo jej k tomu, že jej chytil
a odevzdal známému pěstiteli poštovních holubů panu
Václara Fialovi, dikovateli u zemské obrany. Při
bližší prohlídce bylo shledáno, že má holub na čtvr
tém brku levého křídla fialovým razítkem vytištěný
nápis „Frankfarter Brieftauben-Kluba.“ Moric Richter,
a na třetím brku téhož křídla, vyražené číslo H.141,
Na pravé noze měl kroužek se slabého bílého alumi
nového plechu a na něm vyreženo „M. Richter, Frank
furt a. M.“ a na levé noze rovněš takový kroužek a
na něm „*0-81, K. 1893.“ a mimo to ještě gamový
kroužek a na něm číslo „P. 547“. Holub jest barvy
popelavé a nalézá se u p. Fialy v opatrování.

Ami smrt más merozlomčí, tak povídala
si Góletá sl. E. v Berlíně, kdyš z tradnomyslnosti
chtěla sebevraždou akončiti svůj planý život; proto
uvásala si svého miláčka — psíka — na záda a sko
čila do řeky. Kdyby si tak byla oblíbila nějakého si
rotečka a na něj přenesla svou lásku, zajisté de ve
vděčné jeho lásce a ve vědomí dobrého skutku ne
byla by si zoufala.

Nevý vynáles mnavraždění Mí! Dilostřelecký kapitán Koslov (Rus) sestrojil dělo ješ na
vzdálenost 11:5 km. prorasí 6 palců tlusté kovové
brnění. Zkoušky prý se sdařily. Zas něco užitečného
pro lid!

Hmotné poměry učitelstva. Podtímto
názvem vydal učitelský spolek okresu prostějovakého

svým nákladem spisek, v němš tebietickémi dáty aerovnávacími tabulkami o poměrech učitelských uká
záno jest, jak nedostatečné jsou platy učitelstva mo
ravského a dokásána jest oprávněnost požadavků oči
telských, aby učitelé v příjmech taveni byli ne
roveň státním úředníkům čtyř posledních tříd hod
nostních. A co mají pak říkati učitelé v úch? —
Ti nemají dosud ani tak upravený plat jako učitel

stvo moravské! Na MOravé DJI přece UČINĚNKOK K

l u, ale v h jest to dosud jak bývalo.1$soudní sluha má lepší plat nežli učitel v

chách, jahod práce řec má tak velikou důlošitost a
zodpovědnosti Není tomu dávno, co jeden saplonžjsvědomitý učitel byl ustanoven sa prozatímního řídí
cího učitele v jedné vesnici, Přes 20 Jet pracoval v

městečku, kdepro svoji ryzou, přímou povabu a úctu
k svaté církri bylod mnobých „velkomožných“„jsůpronásledován. Vzdor tomu, že měl četnou rodinu,

nensnali přec rozhodující krahy za vhodné, aby dosáhl lepšího místa; — a kdyš konečně po mnobých

překáškách toho docílil, vyskytlo se dosti závistníků,teří mu chtěli vyrrati to, co si trpkou, úmornou
prací plnou měrou zaslonšil.Takový jest asi obrázek
„učitelského ráje“ v Čechách.— Jest to smutné, že
učiteletvo české nemá ani jediného upřímného sa
stance na říšské radě, který by účinně dovedl v tyto
sbědované poměry sasáhnouti.

Kam s dětmi © Pod tímto sáhlavímuve
řejnili některé denní listy správu, aby se škole od

rostlým dětem povechala úplná libovůle u volbě vpevolání. Zprávu tato otiskl i zdejší „Ratibor“. My
však radíme trochu jinak. Jest arciť pravda, že k čemu
má kdo chuť, může také s chutí práce své vykonávat
ale povážíme-li, že škole odrostlá mládež nemůže mít
dosud tolik rozumu a nezná sociální otázky, že tadíš
volba v povolání, kdyš dítě samo rozhoduje jest mnohdy
nešťastnou. Teprve, když to dítě vidí černé stíny po
volání, které si samo zvolilo, počíná chápat, že b
bylo snad lépe, kdyby bylo jinou dráha volilo. Není-li
to více možné, ta stávé se, še pocituje k povolání
svému zjevnou nechuť, což má často za následek exi
stenční boj a hmotný i mravní úpadek. — A tu právě
v této důležité době dobře jest upozorniti na naše
školy obchodní, které jsou ponejvíce navštěvovány židy.
—Židé dobře vědí, že v obchodu leží budoucnost,
žepraktickýmobchodemlze mnohozíekati,—ale my
ne tato osvědčenou pravda zapomínáme. Zid nevydá

zajisté ani krejcaru nadarmo, a kdyš pooýlá svéhosyna do školy obchodní, dobře ví, že to kdysi ponese
hojný užitek. Židé docílili svého bohatetví a s tím i
moci a blahobytu jenom praktickým obchodováním—
my však jsme zůstali v mnohém pozadu. V městech
i na venkově potlouká se mnoho neschopných studentů,
kteří konečně přijímají místa špatně placených písařů,
co zatím židé na základě obchodního vzdělání budují
kapitál a kráčí rychle ka předa. V budapeštské ob
chodní akademii jest 80, všeho žactva židů. —
Když všude vidíme sociální tíseň, zjevný úpade«, ne
bylo by snad dobře, když chceme mládeši, naznačiti
v kterém povolání jest budoucnost, abychom si škol
obchodních více věímali??

-Na sjezdu ve Vídmi o bratrskýchpoklad
nách řekl Adler, šid, J. Mudrovi: „Já jsemstarý ma
kléř, který obíhá, aby dělal kšeft.“ K tomu poznámek
netřeba.

Spořitelny v Hakousku Koncemroku
1898 bylo v celém Rakousku 631 spořitelen, od roku
1893 povstalo 71 nových a 87 v Čechách, 18 v Ha
liči, 3 na Moravě. Pohyb kapitálu byl následující v
posledních 5 letech:
R. 1804 vloženo sl. 888,304.063, vybráno zl. 876,293.010
„ 1896 „ 408,146.045, „ 400,261.852
„ 1896 „ 418,428.328, p 416,465.648
„ 1897., 436,944,088, „ 443,298.914
„ 1998 „ 469,488.580, „ 481,826,616

Jak známo, enižily spořitelny následkem hroma
dících se vkladů r. 1895 « 1896 míru úrokovou na 8
půl až na 3 proc. Následke= toho vybírali vkladatelé
vklady a hleděli kapitál zažitkovati jinde. R. 1898
vybráno bylo o 22 milionů zl. více než vloženo. Nyní
se ovšem list obrátil, nouze o peníze všude je veliká
a záložny zvýšily míru úrokovou. Koncem roku 1898
bylo ve všech epořitelnách v Rakousku uloženo vkladů
v obnosu 1.759,449.622 zl. Mohutná to zajisté suma,
která svědčí o velikém hospodářském rozvoji obyva
telstva. Co tu práce a mnohdy krvavých mozolů na
hromaděno|

Nociální demokracie jest židovskoupo
jišťovnou, Tato zkušenost opět potvrzuje zemřelý Ge
nerál červené armády Liebknecht. Vo svých vspo
mínkách z mládí napsal Liobknecht, že jest židům za
vázán vděčností, kterou okazuje tím, kde může, te
vystapuje proti antisemitismu, tomu největšímu „pa“
doušství“ nynější doby. Jak známo, byl Liebknecht
žákem žida Karla Marra. O svém roduém městě Gie
senu píše Liebknecht, že tamější čidé mají v městě
nadvláda. Z toho se velmi radoje. Konečně přizvuko
val Liebknecht šidu Disrealimu, který pravil, že dvě
plemena jsou povolána ku světovládě, plemeno židovské
a plemeno aoglické. Tyto ukázky stačí, abychom opět
viděli, kam pracuje aoolální demokracie, aby nadělala
z křesťenských dělníků řady židovských otroků. S tou
světovládou Angličanů to jde nějak s kopce od té doby,
kdy anglický kůň klopýtá v jižní Africe. Co po válce
jihoafrické následovati bude pro Anglii, to ovšem ne
víme, ale dobrého bude málo. Tím by jedno plemeno
bylo odčiněno a na -to druhé křivonosé dojde snad
také jednou. Vědyť stromy nerostou do nebe.

Bučení hostinských. Nejvyššísoudní
dvůr roshodl, že ručí hostinský i tehdy za věci ho
stovy, byt mu (neb elažebnictvu) nebyly k nechování
odevzdány, ježto hostineký ručí za vše, co pod atře
chou jeho se s hostmi nalezá.

Tarify ce.k. stát. dreh majíbýtina pod
sim zvýšeny (1). Stát získal řadu drah v nejhorším
stavu, jiné konpil příliš draho, nejvýnosnější trati po
nechal v rukou soukromých společností (severní Ferd.,
státní ati.). Správa jich stojí stát daleko více, uež
soukromé společnosti. Odtud přicbásí, že poplatníci
musí dopláveti na deficity c. k. státních drah. Na př.
loni vynesly čistého zisku toliko 2Ď proc., takše do
pravní přebytek jich obnášel pouze 30 4 mil. si. suma
však potřebná k zúročení a amortisaci šelezničních
dlshů byla 66'/, mil. sl., takle poplatníci musili se
Jediný rok na šeleznice dopláceti 25:86 mil. sl. čili *,



celé pozemkové daně, Na tyto schodky připlácejí nej
více poplatníci Čech a Moravy, kde je mnoho sou
kromých drah s tarify vyššími, než mejí železnice státní,
Byl zvýšen již tarif petrolejový, nyní nastane zvýšení
cukerního s ubelného při vývozu. O smírnění deficitu
mělo by se pečovati též postátočním některých vý
nosných tratí (státní, severní a severozápadní dráhy).

Pohřeb kaplana. Z Vamberkase nám
píše: Doe 13. t. m. zesnul zde po trapné
nemoci vp. P. Karel Slonek, jenž po 10 roků
Působil zde jako kaplan, z počátku i jako kate
cheta. Ač se jemu za života za všechnu horlivost
málo ocenění a více úslrků dostávalo, přece po
léta nevidéli jsme, aby tolik lidí najednou upřímně
plakalo při pohřbu jako tentokráte. Uchvatná řeč
spolužáka jeho vlp. P. Kubánka z Rychnova osví
tila jasněten jeho životplnýnámahyaútrap i tu
odměnu za to. Nelekal se nepřízně lidí, kterým
to plány jejich křížilo, mužným způsobem vedl
svůj lid zpět k víře otcův, od které jej mělcí na
mnoze mluvkové odvrátiti sc snažili, přímo vy
týkal mocným chyby, zastával se chudého. Byl
zkrátka mužem a knězem. Pohřbu účastnilo se
mimo značného počtu kněžstva s důst p. viká.
řem Kleprlíkem v čele, obecní zastupitelstvo
města Vamberka i deputace obcí přifařených,
Občanská a Řemeslnická Beseda, spolek dobro
volných hasičů ve Vamberku, zpěv. sp. Zdobni
čan, Spolek katol. mužů a jinochů, zástupcové
škol, oba místní lékaři, pp. Ant. a Lud. Bedná
řové továrníci a zejména množství vážených rol
níků a měšťanů, jako pp. Dvořáček Fr., Uhlíř,
Václ. Pánek A., Frydrych hostinský, p. Dostál
kupec a m. j. Na statky chud, ale na lásku ho
dných lidí bohat, odešel v lepší kraje. © R. i. p.

Z Grunty u Kutné Hery. Vnedělidne
12. srpna byla naše osada prastarého původu, v níž

js před r. 1848. připomíná se fara, jež od r. 1762.yla filiálkou ku Kaňku, a která za dřívějších dob
Vallis Beatae Marine neb Vallis Virginie, česky LÍ
beznice, se jmenovala, dějištěn dojemné slavnosti.
Bylať splněna naše dávná touha, aby bohatě nadaný
kostelíček náš měl, jako za dáných dobto bylo, svého
faráře. Jeho Milosť Eduard Jan Nep, biskup Králo
véhradecký, jemuž náleží právo obsazování, ustanovil
nám za prvofaráře horlivého důstojného pána Jana
Zárubu, faráře keblovskéko, jenž toho dne byl in
stalován. Iostalační slavnost započala o půl třetí ho
dině odpol. Z budovy, kde prozatímně pan farář náš
zůstávati bude, dokud nepostaví se mu fara, vyšel
velice četný průvod, sestávající z farníků a z velikého
množství lidu okolního, jehož mimo inatalatora vldp.
vikáře Václava Vaňka, děkana zábořského [zúčastnilo
se 7 kněží. Když průvod přišel ku slavnostní bráně
před kostelem, kde sříti bylo nápie: „Vítejtenám pa
stýři náš“, předstoupila před důstojného našeho pana
prvofaráře dírka s obce Hořan, M. Skarvanova, podala
mu kytici a pronesla krásnou řeč, v níž jménem všech
kollátarníků vítala našeho nastávajícího pastýře du
chovního a slibovala mu, že všichni povždy vážiti si
ho budou. Pan farář poděkovalosadníkům krátkými,
ale dojemnými slovy. Nato průvod bral se k sešlému,
ale památnéma kostelíčku na hřbitově, v němž odpo
čívají členové starých držitelů Granteckých — Smíšků
z Vrcbovišť. Po vykonaných obřadech přede dveřmi
ohrámovými vešlo se do chrámu, kde zvaučnýmhlasem
biskapský vikariátní sekretář vlp. Antonín Dvořak,
osobní děkan a farář nebovidský přečetl potřebné k
instalaci listiny. Na to odevzdán chrámový klíč prro
faráři našemu. Na to měl vldp. vikář krásnou a do
jemnou řeč na hřbitově, aby všichni účastníci mohli
ji slyšeti, v níž poukázal na to, že kollátura naše po
vinnými díky za znovuzřízení fary zavázána jest arci
pastýři našemu Eduardu Janu Nep. a vysoce důstojné
biskupské konsistoři, kteří snahy naše podporovali,
Jeho jasnosti knížeti Filipu Hohenlohovi a důstojnému
pana faráři kaňkovskému Josefu Hororkovi, kteří zno
vuzřízení fary se neprotivili a vikariátnímu sekretáři
Antonína Dvořákovi, osobnímu děkanu a faráři nebo
vidskému, který při těžkém a obtíšném domábání se
o faru v naší osadě byl nám povždy radou nápomo
cen. Na konec řeči své žádal nás milovaný p. vikář,
abychom si vážili duchovního pastýře svého a v jeho
díle o spásu duší našich abychom ho podporovali.
Pak následoval návrat do kostelíčka, zapěl se chvalo
spěv Ambrosiánský „Tebe Boha chválíme“, odříkaly
se vroucně modlitby za zemřeléa instalovaný p. farář
náš udělil nám požehnání Nejsvětější Svátostí oltářní.

Proti vystěhovalectví v Uhersku.
Uherský ministr vnitra vydal nařízení úřadům poli
tickým, aby užily všech zákonných prostředků ku za
mezení přílišného stěhování se do Ameriky, Ale apo
zorňoje zároveň, aby neužívaly nijakého násilí, kte
rýmž docílí se jen opaku, Především ministr vybízí
úřady, aby pří zhotovování a vydávání průvodních
listin jednaly rychle a ochotně, čímě zamezí se, aby
neupadly do rukou nesrádomitých, vyděračských agentů,
Též majíúfiNv dohlédiouti, aby tiskopisy, vyzývající
ld ku stěhování, nedostaly se lidu do rukou.

. Přípravy k 900leté oslavě polkře
sťnnění Uher. Přípravy na oslavu pokřeuťanění
Uber. před 900iety json všade v plném proudu. Hlavně
v Ostřihomě dějí se přípravy veliké, Kanovoík Kom
lossy pojede + čele průvodu na koni a ponese pri
muciální kříž. Kůů bude míti nádherné čabraky ze
seleného hedvání, atlasu a zlata. Dosad se přihlásilo
de Ostřihomi 60,000 hostí. Stravování a nocleh pro
-ně bude činiti městské radě a kapitole snačné obtíže,

Poznámka © mašich školách ob
ehodních. Když se letospo smrti Tonnerověob
sasovalo místo řiditele při čČeskoslovanské obchodní
akademii v Praze, byl kuratoriu akademie té závašný
mi obchodními sdrušeními podán pamětní epis, ab

p obsazování míste toho brán byl zřetelk muži,rý byl co mošná prošel ohněm obchodní praxe.

Popud ku spisu tomu dala zkušenost, še s absolventů
obchodních akademií věnuje se opravdu nepatrné pro
cento praktickému obchodu, většina karieře úřadnické.
A přece nedostatek dovedného praktického obchod=

nictva, zejmena na Moravě, jest stále velmioikhnýProto skládsjí střední obchodní krahy větší naději
na patřičný dorost do dvoutřídních škol obchodních,
jichž absolventům při přiměřené píli a snaživosti bes
pečná kyne budooenost. Z poznání toho vznikli před
několika lety dvontřídní obchodní školy v ách
v Kutné Hoře, Hořicích a na Mělníku. První dvou
třídní škola obchodní na Moravě jest dívěí obchodní
dkola při Ústava hraběte Póttinga v Olomouci, která
letos má již oba ročníky. Po prázdninách otevřena
bude první chlapecká dvojtřídka v Přerově. Rodičům,
kteří syny a dcery své. k samostatnosti uschopniti
chtějí, doporačajeme školy jmenované co nejlépe.

Císař německý má českého kočího.Schů
nererovci hodlají podatí zvláštní memorandam očmecké
vládě, aby byl odstraněn. Hrozí prý tím počeštění
Prusko. — — —

Prodej stříbrných delů. U c. k. kraj
ského sonda v Kutné Hoře prodány byly ve veřejné
dražbě stříbrné doly na Horkách u Tábora sa 3125
sl, Koupila je obec táborská,

Nerovmorodé sňatky. V našídoběmoda
mesaliancí stálo se vzmáhá i v rodinách nejvyšších.
Nositelky jmen knížecích a královských, princezny,
ba následníci a králové rozpomíuají se, že nemají to
liko pravou, ale 1 levou roku. Belgická princezna
Chimayová, která si vzala uherského cíkána, učinila
počátek. Bonrbonská princezna Elvíra vzala si malíře.
Královské princezny belgické Štěpánka rakouská a
Luisa vzaly si takó muže svóho srdce, Sestra německé
císařovny vzala si universitního profesora Eemarcha.
Bav.rská královská princezna Alžběta ojela s pora
číkem Seefriedem. Jiná bavorská princezna, jsk nyní
ce proslýchá, zadalu srdce své jistému občanskému
průmyslolko a nechce od něho upnstiti. Rakouský
následník trůnu vzal si hraběnka a srbský král učlail
srbskou královnou prostou „paní“. Vysocí světa se
stávají lidmi, nalézají své srdce a chtějí býti šťastni.

O zneužití důstojnické šavle. Neslý
chaný případ zneužití důstojnické šavle, ve którómě
rytmistr Érlanger rozťtalhlavu rolníka, starce Schmie
da, který přišel bájiti svého majetku před spustoše
ním, přiměl setníka-auditora Karla Skálu k uveřejnění
následajícího posudku Erlangerova čínu ve vojenském
listě „Armeezeitang“: „Jsou-li zprávy listů o věcném
průběhu události té správny, bylo nezbytnou povin
nosti řečeného důstojníka, rolníku, jen přišel si stě
žovati na spastošení svých rolí cvičícím vojskem,bez
otálení jméno své aděliti již proto, že žádný čestný
muž nesmí se ostýchati za Číny své ručiti po
případě svým jménem. Nehledě k tomu, není nadávka,
jíž prý rolník použil následkem toho, potud žádným
protizákonným útokem, ježto takovému člověku, jenž
za své Číny nechce státi svým jménem, vekatku také
žádné jiné jméno nepřísluší, i byl k obraně jižz toho
důvodu neoprávněn, ježto sám čest svou takovým způ
sobem zahodil. Arcimietr našeho vojenského soudnictví,
gen.-auditor Martin Damianič, praví o nutné obraně,
že důstojníku jenom tenkráte přísluší právo použiti
sbraně proti útočníku, pakliže tento epílá, aniž mu
se strany důstojníkovy k toma příčiny zavdáno bylo
a pakliže jest nepochybno, če spílání tomu nelze
žádným jiným způsobem učinitipřítrž.Ksrážce
by však v případě tomto vůbec nebylo došlo, kdyby
důstojník byl, jak mu povinnost velela, jmenoval své
jméno, a tím by byl převzal zodpovědnost za svéjed
nání, a tím každý další rozhovor jako bezúčelný pře
rušil.“ Z póra důstojníka, byť důstojníka-soudce, jsou
to zajisté slova pozoruhodná.

Zajímavý starožitný archaelogický
máles. Při bourání zídky v síni staroměstskéstráž
nice v Praze, přišlo se ve středu na několik žulových
koulí, měřících asi 45—50 co. v průměru a vážících
každá 2 metr. centům. Dosud vyhrabáno bylo pět
takových koulí. Soudé dle hrabého obdělání, pochá
zejí koule tyto z přaků, jakých užívalo se kdysi k
boření hradebních zdí. Mimo to nalezeno bylo kus
pískovcového úlomka s rázovitou čertovou hlavou a
čtyři železné báky s kroužky.

Anglické časepisy přineslytěchto dnů
dle vůle královny Viktorie podobiznu řídiče vlaků
Tomáše Scotta — který se stal světoznámým tím, že
sachráni! psa. Pes ten patřil královně samé a Scotta
vydal svůj životv nebezpečíaby jej zachránil. — Krá
lovna nařídila ve prospěch jeho sbírku, která až do
sud vynesla přes2000 liber šterlinků, — Na bojišti

africkém pa 0 tisíce statečných Boerů, ačkoliv nikomu neublížili, — a kolik vdov a sirotků je oplakává?
A to se stalo také s vůle královny Viktorie! Tedy,
jednou rukvu královna přinášíoběť pro psa — a
drahou bes příčiny bezohledně vrašdí tisíce lidí.

Preti strachu před skomškou. Mno
hým mladým lidem do památníku psána jest kniha,o
níž se zde chceme zmíniti. V čase, kdy t. sv, strach
před zkouškou více než kdy jíndy vyžaduje ci za
oběti mledé lidi, je na místě řada dobrých rad, kte
rou v Mnichově usedlý lékař dr. Bachas uděluje v
právě vyšlém svém dílku „Příručnice profylaxe“. (Mni
chov 1900. Seitz £ Schauer.) Především je třebadbáti
na přísné dodržování pravidelného stolování přilehké

Tělesná a duševní činnost mají se spolu střídati. Kou
pelemi, tělocvikem, masáží pečovati jest o pravidelné
sílení organismu. Příslněníci kandidáta mají s ním
zacházeti s porozuměním, při tom ale pomíjeti všeho
přehánění, které rozlaďaje a činí choulostivým. Kou
ření, obvyklý návyk přistudiích, má býti umenšeno
De nejnižší míru. Alkohol, který divotní schopnost
duše trvale snižuje, sluší zcela zavrhnouti. Zvláště
savrhuje autor pití absintu, který jest povlovnýmsice,
ale velice účinným jedem netoliko pro duševní ale i
pro tělesně síly mladého člověka a uvádí mysl du
ševně pracujícího do onoho jistého neladu, s nějš bá
zeň před skouškavi nejjístěji pramení. Absint a al

kohol vůbec osuje jmenovitě schopnost chápání a
pamatování. Po neblahé účinky jeho slabě yvaknjí
relativně dobré následky, jimiš působí. Dočasně může
spůsobiti náladu k prácia má jistou cenu jako pro
středek uspávací. Aledobré tyto účinky alkoholu
dávno jsou vyváženy neblahými následky jeho dříve
uvedenými, jak dr. Bachassprávně uvádí.

poli ueský tábor na Žižkovém
Pribyslavy, vydařil se dobře. Přítomno bylo
asi 6000 osob. Posl. dr. Brzorád mluvil o obnově
pravice. Posl. Stránský odsoudil ostře postup ra
dikál. politiky. Na konec přijata byla resoluce, v
níž sc žádá reaktivováni státního práva, nejostřejší
oposiční postup poslanců a zároveň zavrhují ja
zykové zákony dr. Kórbra. K resoluci přidána
vložka, by nastávající sčítání lidu provedeno bylo
na základé mateřské řeči a ne co se týče obcova
cího jazyka.

Národní hospodář.
Nekupujte v eizímě. Známý včelařnám

fše: Lotos dal jsem se zlákat a objednal jsem před
Božím Tělem mezistěny u Ambrožiče. Zádaljsem je
dle udané míry obratem pošty. A víte, kdy došly?
Za tři neděle, kdyš bylo po rojení a míra zcela jiná,
libovolná. Sdělte to jiným, aby s mé škody smoudřeli
a kapovali všechno duma. Držte se svého. — Sou
hlasíme. Kupujte doma|

Jak je vrabec užitečný, píše námje
den rolník: Na zahradě zezobají vrabci nejpěknější
třešně, a co nesnědí, nazobají a zkazí. V potůčku
dána kachnám potrava na mísu. Hned tam bylo hejno
vrabců, po domácku se usadili v nejbližším okolí a
hověli si na zrninách více než kachny. Vetší polovici
zezobali vrabci, a co zbylo, dostalo se kachnám. Na
kostele jiřice postavily osm nových hnízd. Sotva je
dokončily, vrabec je vypudil a hnízdí v nich. Z hnízda
na faře vyházeli opět vajíčka jiřic a usadili se tam
vrabci k drabéma hnízdění. Hmyzu všude plno, ale
vrabci ve stádech ozobávají klasy na poli. Takjest
vrabec užitečný.

Něco pro květináře. Uřezanékvěty lze
delší dobu čerstvé udržeti, když je dáme do mísy
naplněné mechem, který asi do polovice je ve vodě.
Aby nepovetala hniloba, přidá se do vody něco soli.
Stopky květů musí zasahovati do vody. Přikryjeme-li
mísu mokrou, vykroucenou hadřicí plátěnou nebo
mokrým papírem asavým, dodržíme květy neporušené
velmi dlouho. Tento způsob velmi dobře se hodí,
chceme-li ve vázách udržeti čerstvé kytice delší dobu.

Braňte spoustám ma zelí. Motýlbělá
sek zelný obletuje tento čas zelniště a klade vajíčka
na listy zelné s obou stran listu. Na listech lze po
zorovati skupiny vajíček jako žluté skvrny, z nichž
brzy celá hnízda malých, velmi žravých housenek
povetávají, které rychle rostou a v krátce zelniště
zkazí. Škodám velkým možno však předejíti tím, že
s neunavnou pílí prohlížíme právě nyní zelné listy a
roztíráme hadrem ony žluté skvrny.

Zrnka pravdy.
Děvčata, která zůstala sedět, stávají se

providelně nejnadšenějšími hlasateli ženskéhonutí.

Čím širší jest něčí zrak, tím užším bývá
jeho srdce! —

k

Slabostí druhého dospěje člověk obyčejně

dále nežli vlastnísilou.

Čím méně kdomá, tím více musí počítati

Jsou ženy, které nedovedou zašlápnout,
ani červíčka; trápiti však v nejhorším smyslu
své okolí, z toho nedělají sobě ničeho! —

Literatura.
Anarohisté a jejich učení jest časový pravě

vyšlý spis z péra JUDr. Františka Hermana. O anar
chistických kralovrazích nedovídá se veřejnost víc,
než že jsou anarchisté. Co je to však anarchibmns a
kdo byli a jsou ti, kteří dovedli se pro zásady jeho
tak nadchnouti, že život svůj proně obětují, o tom
málo kdo se doptá. Nuže, kdo chceš se poučiti, vezmi
toto dílo do raky, jež v slohu populárním vypravovati
bude o osudech anarchistů a o základech učení jejich
a jež naučí tebe na anarchistu jinak pohlíčeti, než
sta lidí ostatních. — Spis vycházeti bude v sešitech
po 30 h (15 kr.) a lze jej dostati v každém řádném
knihkupectví. Úplné dílo nebude obeahovati víc neš
10 seš., i lze nejširším kruhům je odebírati.

Schválená učebnice. Vysoké c. k. ministeratvo
kultu a vyučování schválilo výnosem ze dne 24. čer
vence roku 1900 čís. 20.940 Dr. J. Šembery učebnou
knibu dějepisu všeobecného pro vyšší třídy škol střed
ních díl II. „Středověk“, zpracoval Jan Macháček,
vydalo nakladatelství J. Otty v Praze. Cena svasku2K90h,vázaný8K20h.

Brožare: „Vlci v rouše beránčím“ anebo:
„Co se lidu zatahoje“, — odhalaje L. H., vyšla právě
nákladem politického klubu křesť. soc. „Spravedlnost“
v Příbrami, — a způsobila mezi socialisty pravé zdě
šení, tak že na odvetu svolali tam tábor lidu, kdež
však nevyvrátili ani slova. Je to výborná zbraň, jiš
má míti každý našinec vždy u sebe. 110 ex. za 2£K
80 h zasýlá Leopold Havelka, horník v I. v Podskalí.

„Přítel domoviny“ r. XVI. sv. 8. a 9. obsahají
román Josefa Jurčiče: „V roskvětu šivota“. Z ja
syka slovinského převedl Josef Paulík.

Do Něm. Bělé a Malé Lhoty. Odložili jeme
de příštího čísla.



"U'ržnízprávy.
. V Hradoi Králové, dne 11. srpna 1900. 1 hl.

pševjce k 13*90—13-50, šito k 11-00—11-50, ječmena
k.9*00—10.0, ovea k 8 00—6:60, proso k 00:00—00-00,
vikve k 11*00—1300, brachu k 18-60—1900, jáhly k
40-00—0:00, krap 16-00—40-00, bramborů k 4 40—2 80,
jetelového semínka červeného k 98-00—104-0, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00*00, máku k 3800
olejky k 10-00—32000, Inéného semene k 16-00—17*00,
100 kg. žitných otrab k 12-00, pšenič. otrub k 13-60.
1 kg. másla k 2-30—3-92, 1 bg. sádla vepřového k
1*44—1*60, tvarohu k 0-32—0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek k 1:20 2-—, jedna kopa cibule k 00:60
0070, jedna kopa drobné seleniny k 0*60—1-20

V Králové Dvoře n. Lab. dne 11. srpna 1900
pšenice 00-00 00700, žito 11-60, 11-60, 11-80, jedmen 0000
oves, 7:00 64:4, hrách 00.00 00-00, čočka 00-00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 0U-—, 00"-— kronpy 00-— 00—
brambory 8-60 4-00, vejce (kopa) 8:00 0-00, máslo 2-40,
2-10, tvaroh 28 h, maso hovězí k 1-28, maso -telecí
k 120, maso vepřové k 1-96, maso skopové k 1:13, se
no k 6.50, sláma k 840, k oves 1560,

Řádná
valná schůze

politického družstva tiskového
pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové

pořádána bude

V pátek dno 24. srpna b. r.
ve dvorané »Adalbertina« o půl 8, hodině ráno

s obvyklým programem.
NB. Nesejde-li se v určenou hodinu dostatečný

počet členů, odbývá se schůze o hodinu později zaréhokoliv počtu.

Dr. Jan Soukup, Dr. Fr. Reyl,
jednatel.

Z Poličky do farnosti Čibuzské,
Všem, kteří při mém odchodu, dne 1. srpna t.

r. tak vřelého a upřímného účastenství brali, zvláště
všem p. t. členům sl. obecních zastapitelstev všech
obcí, pp. učitelům všech školních obsí s mládeží, za
jejich kemně vědy upřímnou kollegialnost a harmo
nickou shodu u vychovávání dítek, jednotě Cyrillské,
sboru hasičskému, banderietům, nesčetnému zástupu
věřících nejen z farnosti Číbuzské, ale i z Bukoviny,
všem účastníkům v četných povozech a vůbec všem,
kteří po všecka léta vždy upřímně ke mně Inali, a
obzvláště ve dnech loučení lásku a nelíčenon odda
nost tak obětavě a ostentativně jevili a v slavném
průvodu za zvuku budby až k nádraží Smiřickému
mne doprovodili, vzdávám vroucí: „Zaplať Bůhi“
a „Žehnej Vám Bůhl“

V král. věnném městě Poličce,
11. srpna 1900.

Jan Letošník,
děkan.

(Zasláno.)
Druhý moravsko-slezský

zemoký ojezd křeofanoko-+ociální
koná se dne 26. a 27. srpna 1900

v nové dvoraně na posvátném Velehradě.
Pořad jednání:

1. Zpráva výkonného výboru zemského.
2. Ústředí organisační a poměr organisací
k němu. 3. Náš tisk a naše zpravodajství. 4. Pře
kážky ženské organisace křesťansko-sociální
v městech i na venkově. 5. Obtíže stavovského
a odborného sdružování dělnictva, rolnictva a
řemeslnictva křesťansko-sociálního. 6. Organi
sace křesťansko-sociální a strana národně soci
úlní. 7. Organisační fond strany. 8. Volba zem
ského výkonného výboru.

Sjezd se koná důvěrně. Jednací řád na
vržen loňský. Přístup mají delegáti krajských
a místních sdružení jakož i organisacemi do
poručení hosté.

Návrhy mimo program „Ajesdový třebaaspoň 6 dní před sjezdem oznámiti předsed
nictvu zemského výkonného výboru.

Před započetím jednání o 5. hod. odpo
lední „Přijď o Duše Svatý“ ve staroslavné ba
silice velehradské. — Zdař Bůh!

Dáno 1. srpna 1900.
Za moravsko-slezský zemský výkonn .

bor křesťanskosooiální: vý
Jan Šrámek,

t. č. předseda.

JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubloich

opravuje jakol i mnovistaví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré do
oboru toho 6 jící práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenách velmi levných.

oVOUVUUUUUUUUUUUUOU

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lolní ©
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 boz zvýšení cen!

ODO)

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
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. S závod máj může se vykázati četnými pochval
nými přípísy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
kou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, pateuek atd. co nejvíce.

S- 5
TĚLA OOA

Pánům interessentům
nabísím a dodávám v dobrém bezpečném obalu na

všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

(t zv. ruční valchy na prádlo) vlastního
vynálezu „Patent Hlaváček“

z karrarského mramoru jemně hlazené a v ele
gantních dřevěných rámech zasazené, jež předdí bez=
vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud stávající. Ceny
jsou: I. velikost zl. 250, II. zl. 3-50, III. sl. 460.
Dále skvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

GF“ mramorové plotny na stoly, pulty

(s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderníhosbsobu, řádně sosazené kredence, umýradia, n
stolky atd. Též upozorňuji na svůj hojně záso
bený sklad

soch a pomníků
v nejlepším provedení ze syenitu, labradoru, žuly,

porfyra, mramoru aj. Vše sa ceny levné.
Ceaníky a vzorky zašlu na požádání ihned franko.

K lask. zakázkám doporoučí se co nejlépe
C.k. výhr. priv. sochařský závod a výroba

patentnioh mramorových praček atd.
Václav Hlaváček,

Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VII.

C317" (drazí známka:Kotva. .,

LINIMENT. CAPOICICOMP.
L z Richtrovy lekárny v Praze,
) uznává se za výborné, bolesti utišu

ráni; jest na akladě ve všech

domácí prostředek
žádej vědy jen v původních láhvích s
naší ochrannou známkou „kotvou“

, z Rlobtrovy lákérny. Buď opatrný a
jb přijmi jen láhve s touto ochrannou
NIE známkou za původní přípravka. © ©

če Rlektrova lékárna „U zlatého lya“ v Praze.

Ladislav Čupr,
obchodník máslem a vejci

v Proseči (a Vysokého Mýta)
nabízí v kterékoliv době zásobu čerstvého

zboší. Objednávky vyřizojí se rychle za cenymírné.

Oltáře, sochy aj.
vv vkusném a levném protedení

přesně dle předpisů církevních v kaldém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
dl závod řezbářský a sochařský pro

= prácekostelní
v Sychrově (Ďeohy) založena roku 1858.

F e a u velíkémvýběrunapřáníkna
oograd S iědnutí frankozaáleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočlyse neúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

A OdgnácV, Noškuda a syn A

2 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M| (bratr P. J. Nedkudiy, faráře ve Yýpracáticich) E

| doporněuje P. T. veledůstojn. duchovenstva f
svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod |
š všech kostelních paramentů.
M Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka :

se na požádání franko zašlou.

:

p
T
há
F:

Zahradní restaurace

Jana Fišery
na Slezském Předměstí u Hradce Králové

čepuje králohradecké pivo půl 1. za 6 kr.
— Obslaha vzorná, ceny mírné. —

O hojnou přízeň prosí
Alois Douda,

restenratér.

Oltář
poučnái modllební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
O“ zasílá se "již

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.(OO.———
Josef Krejčík v Praze,

umělockýzávodsochařskýa řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné č. 613.-VII. Sklad: Velká

Karlova ul. č. 50. Bndova ov. Václavské záložny.

Odporněnjeuctivě své chralně známé1

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Bolí hroby, kříše,
kusateiny, spovědnice,křtitelny, konsoly, svícny,

lustry, pulitky atd. dle slohu kostelů. Removace
starých oltářů a kostelních sařísení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatě a frannko



v Hradoi EKrálové.

Praktikanta,
kterýž absolvoval baď měšťanskou neb nižší
střední školu přijmu do učení. Bližší pod

mícky sdělím ihned.

B. E. Tolman,
knihkupec v Hradci Králové.

Biskupská kniktiskárna
nabízí pro nový školní rok

1 VB alohionus
katolického náboženství.

Sehválen na valné schůsí biskupů rakouských ve Výdmí
dne 9. dubna 1594.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, VOLNÝKaloolismnh
katolického náboženství.

Sohválen m1 valné ochůní biskupů rakouských ve Vidní
dne 9. dubna 1894.

Cena 1 výtisku vázaného 80 k.

SM*>Oba katechismy mají ministereké
. achválení.

Prodej pro prodavače: knihkupce, knibaře děje ae sa
podmínek týchž jako z c. k. školního knihoskladu

(sleva 180/, proti hotovétnu zaplacení předem neb dorkou)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

a:poň druhý den.

P 1
Továrna na spracování ovoce, pálenka koňaky

a výrobu likéru

(dříve návod na sušitkování ovoce)

J. AU.6. 3. Oomášek,
ve Vys. Mýtě

doporučuje své jiš chvalnépověstípožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny byvše,dlou
hým lešením k takovéjakosti dospěly,hgp touto,
dak i se stránky sdravotní, všem požadavkům úpl

ně„dyhovují a při růsných chorobách, sejménašal a ústrojí sašívacích vůbec, co pravý lék
osvěděstí se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
Jikéry — destiláty —(besveškeréhopouší
„vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra
ví neuštlečných) vlastní snalecky řízené výroby, ješ
jakostí svou všem cisosemským výrobkům čelšti
mohou.

Téš doporučuje své vímo šampaňské pravé i
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám drase
placeným.

Knkonci dovoluje si ještě uponorniti masvé
speciality, jejichě výroběsvláštní péči věnuje.

réme Bellealkance a Créme de Co jsou pro
addého, Bellefieur a Créme de Maraschimosej
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky/

První Královéhradecká

Ladislav

P. T. obecenstvu.
Dovoluji si uctivě upozorniti na avoji výrobu
patentních zahradních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlovek, doporučenýchpro sbory
basičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvka,voda ze sklepa,petro
lej, líh a různé tekotiny. Stříkačky na mytí ©
lahví a pivních trubeb vřelou vodou. Strojky
Da stáčení piva do labví, stáčení děje se bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev
niti ku každému výčepnímu kohoutku, též
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
houtky, ncpávky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby. Ventilace k či
stění vzduchu z místností kouřem neb zkaže- tg
ným vzduchem přeplněných. léž mám na
skladějihové lampy žárovky, kterépředčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané ae zárukon. Berlovky zasílám na zkoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

dodirururafodýodvd.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zho:ovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění cirkerního; též zhotovoje sochy světeň ze dřeva 1 x kamene. — Ntarší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
saloš. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbobatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne

tlokých. Osvědčení ae mnou postavených varhanpneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto al. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních ay
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v kašdé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. 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 Móělzer.

továrna nábytku. X

Knypl v Hradci

Theoreticko-praktická rukověf

Vůorált římského- probohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněží, ředitele kůru, varbaníky a přátele círk, zpěvu.

Sestavil
DOBROSLAV OREL,

vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěru na
bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno <. k. ministeriem kulta a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č. 26.743 jako pomocná
kniha při vyočování hudbě na ústavech učitelských

Stran 250 velké 8,. —Cena výtisku brožo
vaného 8 K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8 K W b, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a rituálu, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marněv jiných příračkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener, kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově poav. sborem obřadů povolenou litanii k

nejsv. Srdci Páně aj.
Četné pochvalné kritiky z pěra odborníků: řed. Ne

kvery, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. S. B. a j.
Kniha má schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,

budějovického, olomouckého.

Vehledemk množství notové sasby, čeným tlustracímstarého notopisu je cena velmí levná.
Bisk. knihtiskárna.

00000000000000000000

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
o slohu čistě gothéckém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. mam

9000000000000000000
D0000000000000000000000000

O000000000000000000000000

Stavební truhlářství

Kralové.



Česká největší rakousko-uherská továrna na

RUDOLF PAJKR 4 SPOL.
v Hradci Králové.

Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25 v Brně, Rennergasseč. 18 ve Vídmi IX. Harmoniegaese 8.
OBP Illustrované cenníky franko a zdarma. “ij

IA á b +teJE.
vedle záložny.

m| chce jíti slečnaprostředního stáří,z řádné AOOOOCL

zvláště ve vaření a všech domácích pra

V,Vacek,
závod

šŠkolkářskýv Pamět
níku

a Chlumce

nabízí pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

eškeré

Cenníky zdarma.

— C. k. státní medailí vyznamenaná«* M “ , ; ( .

(Asko prmí moravská výrobavěžníchhodin
k) FR, MORÁVUSÁ v BRNĚ,Velké nám.č. 8

i

:

l

l

l

původníšicístroje: SUKA
a lodny.

Dámské lodny.
Modní látky oblekové, na zimníky a have
loky z čisté ovčí vlny v levných cenách do

poračaje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasflatelský závod

w Humpolci.
Vsorky k nahlednutí franko.

ve Svitavech.
Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi.

(ex offo)
40 kusů za 60 hal.

nabisi .

Biskupská knihtiskárna,

Díkůvzdání. *
VLADISLAVA,

tisíceré

-> ZaplaťPán Bůh!<

E5



Moje sny.
Tohle nedávno, jak tak velké vedro bylo,

měl jsem často sny, které mně spáti nedaly.
Tak n. p. jsem byl — dejme tomu —

v Paříži. Myslel jsem, že nikdo ani tašení
nemá, že tam jsem, a nemohlo mi ani z da
Jeka napadnonti, že si mně tam někdo všimne.
Zatím však vše bylo jinak. President repu
bliky (blava státu) — všickni ministři, mnoho
a maoho úředotků, professorů a učenců vyšlo
mi vstříc a dělalo mi velikou sláva. Noviny
přinesly nadšené články o mně a které se
-opovážily jen dost málo proti muč říci, byly
zabaveny. Jeden z těch professorů — ale ne
vypadal docela nic jako Francoaz, — měl plno
vous a skřipec, — vydal docela brožarku (kní
žečka), v které dělal vtipy na ty, kteří byli

proti mně. Když jsem to vše viěl a slyšel,ivil jsem se tomu náramně a povídal jsem,
že nevím, co to vše znamená a proč to vše
se děje. Ale neduli mi mluviti a křičeli „slá
va, sláva“. Celý zmaten divím se tomu více.
"Ale v tom se probudím a nabývám vědomí,
že jsem doma v Rakousku, v Čechách, že
jsem katolík, klerikál, u jsem rád, že zase
vím, čím jsem, a že nejsem tím, za koho mne
v Paříži měli, a že nemám sametovou čepici
na hlavě, že vůbec hebrejsky ani neumím.

Drahou noc na to měl jsem zase sen.
Zdálo se mi, že jsem Janem Husem, a že kážu,
— nevím už docela jasně kde — ale bylo to
na nějakém náměstí, jako v Lomnici nebo na
Pace, ne-li docela na staroměstském náměstí
v Praze. Lidí tam bylo na tisíce, ale ne jen
obyčejného lidu, nýbrž mnoho doktorů práv
i lékařství, mnoho starostů a tajemníků, po
slanců a takových, co jimi chtí být, pastorů

„a redaktorů, a vůbec byl tu „veškerý národ“.
Bylo veliké nadšení. Hned jak jsem se ukázal,
nastal hrozný řev, volání slávy a zavrhování
římské tmy, a popadli mne a vynesli mne na
řečniště. Pak nastalo hrobové ticho. Kážu tedy
a horlím, jak to je v kázáních Husových čer
né na bílém, jak mnoho lidí je, kteří nesvětí
svátky a na místo služeb Božích v krčmách
se zdržují, jak v kostky hrají a šprýmují. Jak

-jsem to řekl, několik co jich bylo v zadu, po
tichu se vytratilo. To mne nic nevadilo, i po
kračoju dál a povídám, že světská moc má

právo a povinnost lidi k večeři Páně puditi, aby to právě za těchto časů bylo zapotřebí,
kdy se mně staví pomníky a o kostel se ani
nezavadí, neřkuli, aby kdo k večeři Páně šel.

-— „To by nebylo svobodomyslné“ — zahu
„čelo to ve „veškerém národě“. To mne trochu
rozčililo, a povídám: Tak je to v evanjeliu,
kde se praví v podobenství o večeři veliké

-— „přinnt vejíti“. — To jim bylo divno a
šeptají mezi sebou: Je. to opravdu Jan Hos?
To je nejčernější klerikál, a zase jich několik
odešlo. Na to kážu dále a povídám zrovna
tak, jak to je v knihách Husových: Kdo je
v smrtelném hříchu není správně ani králem,
ami biskupem, ani pánem, bs ani držitelem

„jmění a má ma pobráno býti. A proto právě
že doufám, že moji poslochači zvláště jistí

páni doktoři všecko jmění vydají, jinak žeusity nejsou“. Ta nastal již hlomoz v poslu
chačstvu a horempádem mnozí utíkali, ruce

"své na kapsách držíce. „To není Hus“ křičeli,
„Debouchá do Říma, ale rejpá do nás. Pojďte

ryč“, Ale zůstalo jich tam ještě dosti. A proto
Jsem kázal dál a povídám, že Bůh některé lidi

pro nebe a jiné pro peklo ustanovil, ať dějí, co chtí. „To je bláznovství“ zkřikli redak
toři a někteří pastoři — kalvínští — klopili

-oči; drazí pak — luteránští — si mnuli ruce
a potatelně se na kalvínské dívali. — Na to
povídám: „Tak bláznovetvíl? To je moje uče
ní, jak jsem je nalezl v písměsvatém; a to
nazýváte bláznovstvím?! Tak tedy bláznoví
stavíte pomoíky?! To jste mi čistí husité! Už
vidím, že 8 těmi pomníky jen křiky tropíte,

abyste vy z toho měli sláva a na radnice asnémy se dostali“. — Jak jsem to řekl, vskřikli:

Bratří! To„je jako článek z Obnovy. To neníHns, to je erikál, dolů s ním“. A kdyš mne

tak s řečniště dolů vlekli a hranici zapalo
vali, do které mne vrhnonutichtěli, probudil
jsem se celý upocený a unavený, ale liboval
jsem si přece, jak pravdivý sen jsem měl.

A třetí noc jsem měl zase sen. Byl jsem
ministrem kultu (boboslažby čili duchovních
věcí) a vyučování ve Španělsku. — Dal jsem
nařízení, že se masí neděle přísně světiti, kan
celáře že musí býti všude v neděli a ve avá
tek zavřeny a kdo chce postoupiti anebo do
konce vyznamenán býti, že musí v neděli a
ve svátek na mši svatou a na kázaní (prote
stanté na svó bohoslužby) choditi. Přestrojil
jsem se za cestujícího a chodil jsem po ho
stincích. Bylo to na mne brumlání, to že je
násilí a klerikální hospodářství, a to že bu
dou míti ti kněží (Pfaffen) radost. Přišla vel
konoc, vydal jsem oběžník, aby na zelený
čtvrtek kanceláře se zavřely a všickni, pán
i sluha, k stolu Páně přistoapili. Byla to vřava.
Katecbismy a modlitební knížky šly na odbyt
jako nikdy před tím. V novinách se to ha
nělo, ale lid byl zrovna jako na novém světě
a pravil, jak je to krásné, když se s hůry tak
krásný příklad dává a kostely začaly být
plnější a to tím více, že krámy a hospody
dopoledne zavřeny musely býti. — A co se
týkalo škol, vydal jsem rozkaz, že se musí
školy přísně podle Komenského tak zaří
diti, aby všecko pohanské z nich vymítěno
bylo a aby se staly opravdu křesťanskými.
Byla to podivaná, jak najednou Školský Obzor
a podobné časopisy zanikly a mnozí radikální
p- učitelové pojednou katolíky, ha i klerikály
se stali. Byl to krásný sen. Národ okřával,
lid stával se lepším, ale pojednou jsem cítil
v životě veliké bolesti, až jsem se avíjel. Ne
žity lidské společnosti najali za peníze vraha
a ten mne otrávil. A když mně bylo nejhůře,
probudil jsem se a viděl jsem se v Rakousku,
kde vše na základě liberalismu jest zřízeno,
a tudíž ani zdání o tom všem není, co mně
můj klerikální mozek v noci představoval.

A měl jsem těch snů ještě více. K. p. že
se noviny, když hájily křesťany, nekonfisko
valy; že vláda rakouská smířila Němce aČe
chy, že se Rakousko stalo zase spolkem států,
ano, byl jsem i při korunovaci u sv. Víta na
hradě pražském, v kterýžto den podle staro
bylého obyčeje ne sice víno, ale plzeňské ze
všech rour každému dle libosti téklo, ale i v
tom snu zdálo se mi, že to je jen sen, — a
byl to skutečně jen sen.

A tak přemýšlím dnes, co to jsou za
přeludy smyslů, tyhle sny.

Bohužel! Zdá se mi nyní, když bdím, že
celé Rakousko zmítáno jest snem a mámeno
i trápeno děsným přeludem totiž tím, že lze
říši učiniti šťastnou a velikou a mocnou od
padem od Boha a spravedlnosti jeho.
A obávám se, že se z toho sna probudíme
kdesi v Rakousku bývalém.

Krajinská, hospodářská, průmyslo
vá a technologická výstava v Hoře

Kutné,
Staroslavná, historicky památná Hora Kut

ná, oděná v háv slavnostní vítá nesčetné řady
českého lidu, který přichází, aby shlédnul bo
haté památky města a výsledek neunavné a
snaživé práce, který uložen na hospodářsko
průmyslové a technologické výstavě, jež byla
dne 15. t. m. slavnostným způsobem otevřena
a sahájena.

Myšlénka hospodářského spolku, řemesl
nické besedy, jakož i několika mužů práce
vyplněna, dílo ceny nehynoucí ukončeno a ka
ždého udivený zrak překvapeně hledí na jása

vý triumf neúmorné práce. Dnes každý nepředpojatý cítí plnou váhu a důležitost jakou vý
stava má pro tento kraj; doznává, že jest
skvělou hvězdou našeho národního uvědomění,
jest buditelem našeho zemědělství, průmyslu,
malovýroby a obchodu.

Hora Kutná může směle výstavou touto
se poohlubiti, neboť pořídila jej, resp. výstavní

Inserty se počítají levně. VI. Ročník.

výbor maje k ruce velmi skrovné hmotné pro
středky a dary jednotlivců.

Ona nevzrostla pod vlivem sluneční příz
ně, jaké ge těší jiní a jiné, ona jest jedině vý
sledkem svědomité a poctivé práce.

Jestliže každá výstava u národů velikých
a bohatých vítá se s jásotem, tím většího vý
znamu má u národa malébo, který vedle sna
žení kultarního vésti musí stále vysilající boj
o svou existenci národní, který o každou píď
po otcích zděděné a krví předků skropené
půdy musí zápasiti se závistivými sousedy po
čtem i bmotnými prostředky mnohem silnější
mi. Každá dosud výstava krajinská byla dů
kazem, že mnoho a mnoho zmůže národ náš
vlastní silou. Národ náš neměl nikdy na celém
tom světě opravdových přátel, za to však škůd
ců a protivníků celé legiony, on nikdy by byl
nemohl uhájiti svoji existenci kdyby byl více
na cizí pomoc než na vlastní sílu se spoléhal.
Lid náš každým svým veřejným vystoupením,
každou svoji prací dokazuje, že národ náš má
a může míti jedině přítele sám v sobě a že
jedinnými našimi spojenci mohou býti svatá
víra, jako základ veškerého snažení, mužnosťt,
ráznost, statečnost a osvícenost všech synů a
dcer národa, a tito spojenci jsou nám uejbez
pečnějšími a nejspolehlivějšími.

Výstava kutnohorská pečlivě jest uspo
řádána, vykazuje velikou bohatost a rozmaní
tost v každém ohledu. Přes pět set vystavo
vatelů obeslalo výstavu svými výrobky, z nichž
přečetné jsou vzorné, dokonalé a obdivuhodné.
Jsou to jmenovitě hospodářské stroje a výrob
ky trahlářské, které vzbuzují opravdový obdiv.

V plném běhu již první den výstavní a
ve dnech následujících jest velezajímavé od
dělení technologické, zařízení vzorných dílen
řemeslných, jež vystavuje technologické mu
senm v Praze.

Z dílen vzorných zařízeny jsou: Dílna
klempířská, v níž pracuje pan Irma z Kutné
Hory, dílna knihařská, jež obsahaje mezi jiným
čtyřeloupový lis bladící s narážecím kolem,
kde pracuje p. Podlipný, knihař z Katné Ho
ry, dílna kolářská, kde jest pohon elektrický
o 4 koňských silách; zde pracuje p. Jeřábek,
kolář v Kutné Hoře. Dílna krejčovská jest
dle moderního slohu zařízena a zvláštní po
zornosti se téší žehličky s direktním topením
elektrickým proudem. Obavnická dílna obsa
huje jednak Šicí stroje na výrobu civilní obu
vi, jednak stroje na výrobu obavi vojenské.
V dílně pracuje p. Fůgner, obuvník z Kutné
Hory. Dílna zámečnická, spojenás polní ko
várnou, jest zařízena propohon motorem beo
zinovým o pěti koňských silách. V dílně té
pracují pp. Škála,strojní zámečník a J. Ber
nard, mechanik z Kutné Hory. — Podívaná do
takové moderní dílny nutí každého ku vzdání
holdu novým úlevám v práci řemeslné.

Celá výstava vykaznje všade pořádek,
soulad a dobré pochopení výstavního odboru.
Při otevření výstavy promluvil poslanec Adá
mek zvláště pozoruhodná slova, která by si
měl každý zapamatovati. Pravil: „Ikrajinské
výstavy vzbuzují sebepoznání; zde podnikají
se zápasy v malém o palmu vítězství mužů
práce. Neopravněná jsou hesla, že osud našich
středních tříd jest zpečetěn; byl by jen tehd
v osudném postavení, kdyby členové středníc
tříd sami sebe opastili. Není pravda, že by
nemělo malé řemeslo budoucnost, že by malý
rolník neb živnostník podlehnouti musil velko
kapitálu. Nepodlehneme, neustaneme li v práci
společné, bude-li hledět řemeslník i hospodář
povznésti se k odbornému vzdělání, bude-li
pracovati tak, jak to žádá hospodářsky i prů
myslně pokročilý svět. My poměrů světových
nezastavíme, nám nezbytno 8 pokrokem světo
vým se nést. V tom spočívá ten zázračný ká
men politiky hospodářské! Spása rolnictva a
řemeslnictva nespočívá ve věčném žalování a
spolehání se na cizí pomoc; sami ruku přilo
žiti a vítěziti nad osudem zlým, toť povinností
celého muže a celého národa“.

V neděli, dne 19. t.m. dostavili 50 do
Kutné Hory hosté z král. věnného města Hradce



Králové. V šivé paměti tane tám ještě naše
výstava r. 1804, kdy Kutná Hora ve velikém
počtu v Hradci Králové byla zastoupena. A

roto také rolníci a živnostníci z okresu Kralo
Hradeckého se usnesli, oplatiti Katné Hoře
tento projev neskaleného přátelství. Přijeli
tedy v neděli ve dvou vlacích v počtu 800
osob.

Uvítání byli starostou král. hor. města
Hory Kutné, p. Macháčkem. Jemu odpovídal
náš starosta pandr. Ulrich. Průvod ubíral 6e

do Lorce, kde koncertovaly dvě kopoly. Odpůldne naplnila se výstava ve všech prosto
rách, tak žečítá se nedělní návštěva na 8000
osob. Velice četně zastoupeno bylo vld. ducho
venstvo a učiteletvo.

Vzhledem k tomu, že výstava v každém
ohledu se zamlovvá a že město samo oboha
ceno jest mnobými památkami z dob dávno
minulých, dá 80 očekávat, že okad možno
nikdo neopomene etaroslavnou HoroKutnou
v době výstavy navětiviti.

Drobná obrana.
„Stráš ma Cidlimě“ v posledním svém

čísle trne nad „smělostí klerikálů“, že totiž
na uprázdněný mandát do zemského sněmu za
Jihlavsko po + poslanci Tučkovi hodlá kandi
dovati vlp. Stojan! To je tedy zase rána!
Kdyby kandidoval nějaký červený občan, který
v putykách sbíral své „vzdělání“ tu by se nikdo
aní o tom nezmínil, ale že katolík se hlásí
k svému právu jako každý jiný, to jest hned
oheň na střeše! Poslanec Stojan nejednou do
kázal, jak obratným způsobem dovede český
lid hájit, že jest neohroženým a obětavým bo
jovníkem za práva toho lidn, ale to „Stráži
na C.“ pranic nevadí, aby se špinavým pérem
o něho a celou katolickou stranu neotřela.

Pam Dr. (*) Kška má ve své mši tuto
modlitbu: „Za mír celého světa, za blaho a
sjednocení církví Božích, s vlasta
krále modleme se! — Aby to „sjednocení“
bylo dřív, zakládá církev novou a štve proti
katolické církvi.

„Slova pre život“ jest časopis, vydá
vaný belvetskými pastory na potnpu katol.
náboženství. Jakým způsobemse tento „uslechti
lý“ list rozšiřuje, svědčí následnjící případ:
Jakýsi člověk potloukal se po hranicích česko
moravských, vydávaje se za obchodního cesta
jícího. Ve vagonech rozdával „Slova pro život“
s podotknutím, že časopis ten vydává „kato
lický spolek“. Žádal každého, aby časopis
ten dali domataké pánů m učitelům. Jeden
dělník z Něm. Bělé přinesl si asi 80 výtisku;
když však začal čísti, tu teprve seznal, že by
to musel býti prapodivný „katolický spolek“
který by vydával protestantské časopisy. —
Onen „obchodní cestující“ zajisté povolení ka

FEUILLETON..
Jak jsme v Čechách před 30 roky cestovali.

Vypravuje věrně dle starých zápisků a trochu
po pamětiItal de S. Fran...

(Pokračování.)

Bylo 9. července. Na kostele sv. Vavřince
tloukly čtyry, když jsem si prohlížel k odjezdu
připravený vůz, jenž se mné svým zevnějškem
moc nelíbil. Na pravé straně seděl v něm již je
den, na prvý pohled mladý pán, jiskrných očí s
bodně vyklenutým nosem, vousy černé jako uhel
a husté jako americký prales.

Tenkráte vousy všeobecně se ještě v Če
chách nenosily; holilo se pilně každou sobotu
ba přímo byl oproti nim zvláštní předsudek, neb
se říkávalo: Víte, co jsou vousy? »Vousy jsou

©viditelné znamení neviditelného lumpáctví.« To
mně nic nevadilo, ale překáželo mně, že jsem ne
mohl do vozu neboť zavazadla, neb jak se tehdy
všeobecně říkalo »pakáža onoho pána, ležela na
levé straně vedle něho. Ukázav mu svůj jízdní
lístek, zdvořile jsem ho žádal, dáti tyto věci, dva
malé kuffiky, hezky naproti sobě, což on po ně
mecku bruče, konečně předce učinil. A již jsme
jeli. Cesta za městem dosti příkře stoupá do vr
šku, tudíž náš včtyřkopytníka moc nepospíchal a u
Metličan zůstal zcela tiše stát. Vozka skokem s ko
zlíku sletěl dolů a hned otvírá dvířka u karyolky,
jimiž vstoupil do »pošty« nový pasažér, na první
pohled člověk nemocný. »Prosím, já jdu ze špi
tálu z Bydžova domů, do Nechanic, jsem chudý
harfenista, nevážím mnoho, nezaujmu mnoho mí
sta a proto nebudu moc překážeti a ten koník to
ani nepozná, že nás jede o jednoho více«, a již
sedl si zrovna naproti tomu pánu, který svá za
vazadla položil, když jsem v Bydžově k němu
přisedl, ne proti sobě, ale proti mně. Ten na
mne pohledl a psk začal jako pro sebe po ně
mecku hubovati na to, že postilion veze »sle
páka«. Já si pomyslil svůj díl, sle do hovoru jsem
se o křesťanskémorálce s tímto pánem pustiti
nechtěl. Tu náš povoz odbočil ze silnice od Pra

rozšiřování, tiskopisů nemá; předstírání, še
jest to časopis „katolického spolku“ nasvěd
čoje, jakým „ušlechtilým“ způsobem prote
stanté svůj tisk rozšiřují. Neštítí se ani nej
prostší lži a podvodu, jen aby své sítě všude
rozvinuly. Ta jest opět vidět, jaká ta „moc“

protestantská jest, když masejí rozšiřovat své
tiskopisy pod pláštěm „katolického spolku“,
protože jinak by jejich „tištěné roszamy“ aikdo
nepřijal. —

Protestantská kultura. Na schůzi
evangelichých pastorův Gryfii v Pomořansko
pravil pastor Letzins,takto povoláním blasa
tel slova Božího, mezi jiným: „Proti Polákům
třeba v naší pruské říši užívati nejhrubších,
nejkratších prostředků, poněvadž ve válce 8
nimi docela je na místě zdravý egoism, mrav
ná (I) nespravedlnost, bai mravně odůvodněné
barbarství. Proto radím, aby polskéčasopisec
tvo bylo prostě zrušeno a policejně zakázáno,
všecky polské spolky bez udání důvodů roz
puštěny a ústava změněna tak, aby Poláci byli
vyloučení ze všech jejich výhod. Poláci mu
sejí býti stlačení na stupeň helotů. Pro ně
jsou jen tři povinnosti: „Daně platit, na vojně
sloužit a hubu držetl“ Takovým tedy způso
bem šíří se ta „kultura“. Katolíkům se vyčítá,
že nejsou přátely Jidu, katolickému knězí se
vmete ta nejsprostší urážka v tvář a prote=
stantští pastoři tvrdí o sobě, že jsou „lidé
pravdy a spravedlnosti“ Zdaž bylo někdy sly

šeti, aby katolický kněz podobný drzý a epro“stý výrok o utlačovaném národu pronesl! —
Tak tedy se ta protestantská „spravedlnost“
jeví ve skutečnosti.

Času se ježí vlasy nad tím, že by se mělo
zříditi ženské gymnasium katolické. Při tom
nezapomíná těm prostomyslnějším čtenářům

k drn že všeckykatolickéústavy vyznauje chatrné vzdělání. Inu ovšem, takového
vzdělání chovanci v katolických ústavech ne
pabudou, aby se „vyšinuli“ na úroveň intalli
gence Úasu a jiných „blahodárnou osvětou“
zářících listů; ale že velikou míra vzdělání
skutečného si chovanci katolických ústavů
osvojí, o tom vědí nejlépe ti, kteří je navště
vovali. Ku př. zde v Hradci jest čistě „kleri
kální“ ústav hlachoněmých, kam jsou přijímá
ny děti všech vyznání. (Snad Čas toto faktum
ryzí křesťanské lásky nebude děsiti, poněvadž
se zde duše jinověrců „neloví“ jakýmkoli ná
tlakem pro víra katolickou). A to by pan dr.
Herben čubrněl, čemu všemu děti doma větši
nou zanedbané zcela průběhem jednoho roku
se naučí. Z autopsie dosvědčujeme, že mnohé
z dětí již v prvním roce plynně se naučí mlu
viti a z předmětů ačebných vědí většinoa ví
ce, než jiné děti slyšící, které dva až tři rok
školu navštěvují. Měl by tak p. dr. Herben vi
děti, co trpělivosti, co sebezáporu j-st kate
chetovi a školským sestrám potřebí, aby v
hlavě dětí zcela nemyslících vykřesali první
—==— = =-—————————————--——-—-——-————-—-—————-——>

ska na levo na polní cestu ke Kobylicím, chtěje
si hodně nadejeti, což se stalo pro mně, jak po
zději uvidíme, osudným. Polní naše jízda nebyla
proto příjemná, že tento souvoz« nedávno teprve
sna silničku« přeměněn a upraven, měl povrch
svůj ještě neurovnaný a hodně kostrbatý. Proto
pošta námi hodně drkotala, třásla s bázela, jak se
říká, o vsto šest.« Můj vedlejší pan soused stále
si něco po německu povídal ale jemné, po ti
chounku a tyto německé jeho výrony ustálily v
mé kotrbě úsudek, že pán onen musí býti vřaděn
mezi »bratry« Slovanů. Ba, Slovan všude «bra
try“ vá. Kde je země v pološeru, Balt, kde vlny
pozvédá, Slovan všude, Slovan všude sbratry«
má; nejvíc jimi podělen náš strýček Rus, pak
bratr náš Poláček, tu přijdeme na řadu my Če
chové a nejméně jími požebnán jest Charvát, bra=
tranec náš na Sávě. A »bratří« ti vypůjčili si prý
na věčnou oplátku od bratrů Poláků všecko, vše
cičko, co tito jen měli doma, na poli a na dvoře,
zanechavše jim toliko jejich kostely. Podobným
Slovanů »bratrem« byl nejspíš také můj vousatý
pan soused, jenž nyní ještě více huboval, proto
že náš vozík ještě více hopkoval, Příčinou toho
nebyl nikdo jiný, než náš roztomilý postilion,
který chtěje spocenému koníkovi nadlehčití, zatáhl
jej opratí na lero od levého ucho a poslušný oř
vzal to hned »čeby« a to hodně s»čehby«až na
pokraj samého příkopu. Nyní začala naše milá
pošta sebou, v pravém slova smyslu jako opilá
a posedlá házeti a zmítati a mně se zdálo, že se
buď houpám na houpačce, neb pluji někde na
lodičce; byl jsem tím jist, že se tohle skončí tra
gicko-komicky, to je, trošku k pláči a trošku k
smíchu. »Kočí, dát pozor« ozval se hlas vedle
mne; „že náse, volám já, »vyklopíte do...« a
než jsem to dořek', již kouleli jsme se v příkopě,
Já padl, jako padá mrtvé tělo a ležel jsem tam,
kde se válívá tak často pátý hlavní hřích. A co
nejhoršího, já byl nejníže, pak ty dva kufříky na
mné, na dich onen Slovanů »bratre, na něm La
zar, CO »na slepo« jel, ba i ten postilion byl teď
mezi námi, jak později se zjistilo, aspoň vrškem
svého člověčenství; prorazil totiž při pádu slabé
prkénko, které bylo mezi kozlíkem a vnitřkem a
maje roztržené plátno od prkénka na svém krku

fisker Jakés takés chápavosti a na sákladě too Záhy dále vadělávali. A při tom ještě aby
kačs na vydržování dětí žebral a locjakau hoř
kou pilalku přítom spolknul. Ina, jest to aspoňí

poněkud těžší věcí, než seděti u dobře placeného redaktorského stolu, hubovati na „kleri

ng a přijímati tučné Sidovské inaerty. Proč
raději, pane Herbene, nepišote o tom, jak „pokrokově“ a „uf6doměle“ působila universita
husitská? Bylo by záhodno, abyste porovmal-.
úroveň té university s bývalou klerikální Kar
lovou; šijeme přece ve zdatení husiad a Vy,
aš tolik sájmu o husitství jevíte, přec jste
nepřispěl k pochopení husitské doby ničím;
víme, že zalezete a budete házeti kalam
po ústávěch katolických, ač málokdy se tako
vá rozamová tapost v Čechách usadila jako
v úře husitiemu. Teprve Jesuité počali tak
rázně na vzdělanosti v Čechách pracovati, fe
nejen kališníci, ale i protestanté k Jesuitům
děti své na intellektuelní výchovu posílali.
Také by bylo dobře, abysto pověděl, jakou
„kultara“ přinášeli do Čech za věku Luthero
va protestantští kněží, z níchžř mnohý sotva
desatero na paměť uměl! Tedy jen zvolna;
„klerikální“ ústavy pravý pokrok nezarazí
grovna tak, jako se nezastaví pravá vzdělanost
naší vlasti v ničem, kdybyste Vy všeho poučo
vání vůbeo nechal.

Politický přehled,
K situaci. Vyskytly se zprávy, že vláda,

aby obrátila naše poslance od obstrukce, hodlá
vybověti některým požadavkům našim, lak zejmé
na Praze že chce povoliti deset milionů na pros
vedení růrných podniků a na Moravě zříditi dru
hou českou universitu. — Záhy však ze samých
vládních krubů přišlo vyvrácení těchto zpráv.
Vláda prý nám vůbec nemůže učiniti žádných
jazykových ani jiných ústupků. Máme prý býti
rádi, že ona od Čechů odvrací nebezpečí, jakým
se nám se strany jistých činitelů v této
fiši vážně hrozí. Zamýšlené vyjednávání vlády se
stranami bude prý provedeno rychle a krátce
Vláda má prý vypracovanou řadu otázek, na něí
žádati bude určitou odpověď. Dopadne-li nepří
znivě, rozpustí poslaneckou sněmovnu.

Dr. Ebenheoch v L. V. píše: S naši strany.
bude podporována vláda ve snaze, učiniti parle
ment práce schopným, jsou však skrovné naděje,
že by úmysl vlády měl nějaký úspěch. Nezbývá
tudíž nic jiného, než oktrojírka.

V Imšpruku nalezeno bylo na ulicích v
den zoletých narozenin J. V. mnobo hektogrefo
vaných lístků, obsahující nejbrubší urážky císaře, 
Lístky končilyslovy: »Sláva Hohenzollerumle

Bratrský národ Chorvatský a s ním
celý slovanský svět oslaví v prvních dnech měsíte
září 50letou pamět biskupského apoštolátu Josefa
Jiřího Sirosemayera. Půl století biskupem svého

o
jako veliký španělský límec s dávných časů, byl
v našem s»spolku« tím čtvrtým. »Na kněze se
všecko sveze«, vzdýchl jsem asiz hlubokosti své
těžkosti, leže tam v onom příkopě nedaleko Ko
bylic. — Konečně dostali jsme se z tobo zamotá
ného klubka na Boží svobodu ven. +»Bratra Slo
vanů ihned vyndal z kapsy malé zrcadélko a shléd
nuv se v něm, div si radostí nevýskl, zrovna jsko
j4 včera u těch Slavostic nedaleko Blížkove, neb
byl celý, celičký, bez úrazu a nepoškrábán; na to
hned kočímu vybrožoval. »Bešverdenbuchemea
(knihou stížností) na poště v Nechánicích, však
podle řeči bylo znáti, že to nemyslí do opravdy,
což se mně líbilo. Já ale nemobl jsem se pře
svědčiti, zdaliž jsem také celoučký, vždyť já jsetn
zapřísáhlým nepřítelem všech zrcadel i ohěch ve
kých na stěně i těch maloučkých v kapse; po
vím to na sebe, já jsem ten pen maistr, jemož
anno Domini 1864 řekl v semináři hradeckém náš
bývalý představený, kterého jsme se nejdříve báli
pak ale jej měli rádi, na konci školního roku,
když jsme k němu chodili ad audiendum verbum
(k poslechnutí vážného slova): Pane Ital de S.,
já bych byl s Vámi úplně spokojen, jen kdyby
jste měl — jinší — sksicht«. Nyní jest on vel
kým pánem, jeden z těch třech v celé diecési,
kteří jsou sad instar«. Pán Báb jej ještě drshně
let zde zachovej. — Nemoha si tedy tam u těch Ko
bylic prohlédnouti svůj obličej, prozkoumal jsem
ibned aspoň svůj klobouk. Ach ten vypadal! Ho
dila se na něho jedna prostonárodní popěvka:
»To je klobouk na dvě facky, to je klobouk sed
mihradský — —«

Nyní tedy stáli jsme na svých nohách, jen ne
byla ještě na »svých vlastních« naše ubohá bryčka.
Postilion se nám kajicné přiznal, že on sám má
vinu této katastrofy, totiž tobo našeho skácení;
pán mu prý zakazoval, nebrati více na Cestu
onu starou drkačku-hrkačku, že to cbuděrka již
nevydrží, ale on že chtěl pánu dokázati, že to
jeho stará karyolka dokáže, Oblečnouce se kolem,
zpozorovali jsme teprve teď, že nedaleko nás na
mezi stojí nějaký stařeček a pase kravku, dýmaje
si z malé fajíčičky a při tom stále na nás bledí.

tDokončení.)



lidu, jest událostí tak vynikající, še se nadá umi
četi a tím méné u muže významu Strossmayerova,
ozdoby církve, patrisrcby jižního Slovanstva, po
bratima Čechů, přítele bílé Rusi. Budeme míti pří
Ješitost ve vhodné chvíli vspomenouti nesmrtelných
zásluh velkého biskupa, jehož památný den na
sklonku požebnaného života stane se jisté svátkem
všech slovanských národů.

V Uhrách slavili památku zavedení kře
stanství před 900 lety s velikou okázalostí. Kruby
dvorní, vládní, kněžstvo, šlechta, inteligence, lid,
vše se združilo v Ostřihomě uctít veliký moment

" v historii maďarského národa. Škoda, že křesťan
ství neupevnilo v srdcích maďarských více lidsko
sti a křesťanské lásky k ubobým Slovákům.

V Srbsku vrchním velitelem armády na
místo krále Milána, jehož dvůr byl rozpuštěn, byl
jmenován generál Srčkovič, — Sňatek krále
Alexandra přinesl více než 300 vézňům hrozných
srbských žalářů, úplnou svobodu. — Milán jest
opět v Karlových Varech.

ohorský kmíže Mikuláš, vráceje
se z Italie, měl se státi obětí atentátu. Tři černo
horští vystěbovalci jej očekávali v Kotoru. Poně
vadž obcovali mnobo s pověstným Savou Ivano
vičem, původcem neslušných pamfletů proti kal
žeti, byly zatčení s zbraně jim odejmety.

Císař Viléma IK. obdržel adresu, podopsa
nou holandskými učenci a spisovateli, v níž upo
zorňuje se, že anglický lord Roberts vypověděl
1600 žen a dětí z Pretorie a žádá se, aby nalezl
prostředků, aby tomuto krutému porušování vše
ho právního citu Angličany hleděl učiniti přítrž.

- Ke speru ramunsko-bulkarskému.
Bulharská vláda nařídila státnímu zastupitelství
v Sofii, aby zavedlo stíhání pro vyděračství, jehož
obětí byli rumunští poddaní v Sofii. — Bulharský
továrník Dorděvič byl v Bukurešti zatčen, právě
v tom okamžiku, když chtěl spáchati atentát na
tamnějšíbo policejního prefekta.

Cer rmský Mikuláš zavítá do Paříže asi
v polovici září. Ubytován bude v budově ruského
vyslenectví. Na zpáteční cestě z Paříže zastaví
prý se car ve Vídni, k návštěvě našeho císaře.

Perský šach přijede dne 18. září do
Vídně a zdrží se tam čtyři dni.

V Jižní Afriee obklíčil anglickýgenerál
Kitschener burského generála Devette, jemuž
však podařilose uniknouti svým pronásledovatelům.
Devett, býstrý a zároveň velmi odvážlivý voje
vůdce, jest prý nyní postrachem Angličanů. Do
vede se vyprostiti i z nejzoufalejší situace, su zná
lépe krajinu a může i za noci konsti pochody,
kdežto anglické vojsko jen za dne může postupu
vati. Unikoutím svým zmařil Devett naději Ao
Bličanů na značnější válečný úspěch, jimž by vle
koucí se válce do nekonečna učinil se kýžený konec.
Nejnověji oznamuje se z Laurenco Marguezu, že
Devett zajal 4000 Angličanů a ukořistil 7 děl.
Roberts ustoupil prý z Middelsburku. —O pre
sidentu republiky Oranžské Steijnovi šíří se
zprávy, že zemřel cestou, chtéje vybledati presi
denta Krůgera. Baron Landberg, tajemník vrch
ního velitele burského Botby, přijel těchto dnů do
Neapole kde prohlásil, že válka v jižní Africe po
trvá ještě dlouho. —

Z Číny potvrzuje se radostná zpráva, že
doe 15. t. m. bylo Pekingu dobyto. O událostech
předcházejících obsazení Pekingu oznamuje násle
dující: Spojenecké čety přibyly v pondělí ráno
k Tuogšou, 10 mil východné od Pekingu, kdež
byly koncentrovány čínské síly, Náhlý, neodola
telný útok mezinárodního vojska uvedl. Číňany tak
ve zmatek, že se dali rycble na ústup k Tunkšou,
kdež se chtěli pokusiti o poslední odpor. Síly je
jich byly však již vyčerpány. Číňané prchali smě
rem k hlavnímu městu. Spojená vojska je proná
sledovala, aby zabránila, by se Číňané nemohli
znova shromážditi, Asi 7 mil před Pekingem jízda
spojeného vojska podnikla na nepřítele útok, roz
prášila a zahnala jej až k východním zděm Pe
kingským. Tam se spojenci rozložili táborem a
přenocovali. Pekingské úřady prosily pak za roz
mluvu a slíbily, že vydají cizí vyslance, jestliže
spojenci upustí od útoku na město, Při dobývání
Pekingu velel spojeneckému vojsku ruský generál
Lenevič. Za rázný a šťastný útok dostalo se mu
blahopřejného telegramu carova a řádu sv, Jiří
JI. tř. Peking na mnoha místech hoří a vojsko
evropské dobývá vnitřního města. Německý ge
nerál Waldersee, budoucí nejvyšší vůdce výpravy
evropské, přichází do jisté míry tedy pozdě a za
dobytí Pekingu nesklidí již vavřínů. Členové
vyslanectev jsou zdrávi. Císař Kvangsu a císe
řovna-vdova dne 6. t, m. prchli 2 Pekingu směrem
severozápadním. Císařský poklad byl již před tím
z Pekingu odeslán. Žaponsko na žádost Li-Hung

angovu prohlásilo prý ochotu působiti u velmocí
ve prospěch císaře a císafovny-vdovy, avšak ostatní
Vinnici, jako princ Tuan, musili by býti potrestáni,
— Nyní, kdy Pekingu jest dobyto, vzdali prý se
některé mocnosti další akce v Číně, takže nebude
lze mlyviti o nějaké akci společné. V první řadě
bude to Anglie, jež -ustoupí a bude pomýšleti
jenom na zabezpečení své nadvlády v údolí Jang
Ce. Také Amerika ráda by se již vyprostila zny
nějšího svazku s ostatními mocnostmi, aponsko
neopomene již v nejbližší budoucnosti předložiti

svůj účet, v němž hudou koreanské požadevky
nejblavnéjším bodem. Nemálo přispívá ku spleti
tosti nynější situace řevnivost mezi Francií a Anglií
v příčině Šanghoje.

Drobné zprávy,
Na župní ajezd řemesinický vHradci

jeden smatný zjev v kroniceživnostenského hnatí.
Narozeniny J. V. císaře a krále

byly v Hradci Králové okázale slaveny. Ndp. biskop
Edvard Jan zavítal z letního svóho sídla Chrasti do
Hradce a slonšíl slavnou pontifikalní mši sv, v kat
bedrálním obrámu Páně sr. Ducha za přítomnosti
kothedralní kapitoly, městské rady, zeměpanských,
státních a vojenských úřadů. Skrovná zdejší posádka
účastnila se polní mši av., již sloužil vojenský kaplan,
dp. R. Černý na dělostřeleckém cvičíšti. Obecní bu
dovy i soukromé domy byly k popudu městské rady
ozdobeny hojně prapory.

Úmartí. V Dobřenicích zemřel dne 19. t. m.
vldp. Josef Procházka, farář a osobní děkan. Po
hřeb konal se slavně za velikého účastenství kněžstva,
spolků, zástupců úřadů a zbožného lidu dne 22. t. m.

ulý narodil se 10. května 1836 v Nové Pace, na
kněze posvěcen byl 36. července 1862. Za své zásluhy
vysnamenán byl kanonnickým expositoriem. — Byl
to kněz v každém ohledu vzorný, obětavý a skromný
a lid a láskou a vděčnosti si bude vždy na něho
vspomínati. B. i. p.

Za dp. Antonínem Paulasem. Tyto
dny stihla do Hradce zvěst, že dne 17. t. m. zemřel

delší, trapné nemeci dp. praefekt Antonín Paulus.
Žnali jsme jeho beznadějný zdravotní atav, ale proto
přece správa tato nás bolestné překvapila, neboť zna
čila ztrátu vzorného a obětavého kněze. Dp. Paulas
uchýlil se z duchovní správy v Dobrušce do Hradce
Králové, kdež doufal lehčím zaměstnáním vyléčiti po
rušené zdraví. Působil nějakou dobu v konsistorní
kencelaři, poslední rok ustanoven byl praefektem
učitelského konviktu v „Adalbertina“ a úředníkem
agendy politického družstva tiskového, o něž získal
si veliké zásluhy přesným vedením účetních a admi

nistračních kněh. Zákeřná choroba však pokračovala

skušeného pracovníka zažádati o dovolenou, jíž dlouho
se netěšil. Zemřel ve Chrasti, v domě svých rodičů,
želen jen všemi, kteří jeho praktické schopnosti znali.
Pohřeb zesnulého byl také nejlepším dokladem úcty
k neboštíkovi. Dostavilo se 57 kněží k pohřebnímu
průvodu, jejž za účastenství místních epolků a okol
ních pp. ačitelů vedl vsdp. prelat a kapitolní děkan,
Mogr. Alois Frýdek, jenž obětoval též pontifikalní
měi sv. za spásu duše zesnulého. Nad rakví proslovil
působivou řeč vdp. ředitel Hrabý, poukázavna zá
služný život zesnulého. "Za hojné účasti obecenstva
vložen byl dp. Paulas v poavátnou půdu, aby zde
ve stínu smutečních jasanů očekával v nerušeném
klidu slavné z mrtvých vatání. Odpočívej v pokojiI

K úmrtí vip. K. Nloska, kaplanave
Vamberku, o čemž jeme již v minulém čísle částečně
referovali, na žádost tamnější katol. jednoty se ještě
vracíme. Vip. K. Slonek narodil se dne 1. října 1664
v Chrasti; studie vykonal v Hradci Kr. s vyzname
náním; vysvěcen byl dne 13. července 1890, Po vy
svěcení hned přišel do rozsáhlé a namáhavé kolatury
Vamberecké kdež po 10-let e nennavnou píli praco
val a velikých zásluh si získal o povznešení ducha
nábož. Ač přetíčen pracemi v duchovní správě (měl
jen 20 hod. ve školách místních i venkovských) při
činil se o založení katolické Jednoty, v níž byl po
všechna leta předsedou a velmi horlivě pracoval o
katol. uvědomění jinochů a mužů. Bylo mu snášeti
proto mnoho ntráků a protivenství ale svou vlídností
a míramiloností vše překonal. Nemalých záuluh získal
si o opravu farního chrámu Páně, který před 2 roky
požár zničil. Bylť v každém obledu velmi pilným ne

obětí té spravedlnosti „patronátního práva“.
Stížen úbytémi v hrtanu, musel jíti počátkem května
na dočasný odpočinek. Po 3 měsících, právě v den
jeho úmrtí dostal teprve poukaz na tu bídnou „pen
sička“, když dříve páni c. k. četníci vyšetřili bedlivě,
že udání v žádosti o pensi jsou pravdivá, Opět jeden
smutný obrázek „toho blahobytu“ našeko klera.
Vpánu zesnulý nehledal nikdy slávy ani přízně, pra
coval tiše neunavně pro Čest a slávu Boží a pro blaho
svých svěřenců a pak-li zde nedošla uznání jeho pr 
ce dojista dojde zasloužené odměny tam v nebesích.

Na nádraží v Hradel Králové připří
jezda jedaoho vlaku tento týden kdosi vzkřikl: „Pane
řiditeli I“ A jiš se asi třicet hlav, nejméně čtvrtina
všech pasažerů obrátilo. Inu, není divu; dnes máme
těch pravých a nepravých řiditelů příliš mnoho, že
skoro všude potkéke se s nějakým „řiditelem“. Mla

nechá se titulovat „pan řiditel“. Starší dělník v ně
jaké dílně, jehož mistr ustanovil, aby jej v jeho ne
přítomnosti zastoupil, má na narátivence: „Ředitel
závodu“. Mladý podučitel, který prozatímně učí někde na
jednot řídce je také rád, kdyš se mu řekne: „Pane
ředitel!“ Účetní, který má pod sebou dva neb tři pí
saře si nechá titalovat „ředitel kanceláře“. Obuvnický
mistr, který dělá kočovného učitele a vyučuje jak ae
dělají „moderní“ boty, blaženě se usmívá, když se mu
řekne: „Pane ředitel“. A takových „řiditel “, kteří
vlastně sami nevědí co asi řídí, máme dost a dost'
Tím se tedy odůvodňuje shora uvedený případ nanádradí.

Zábava na počest2bletého jubilea práce p.
Jana Sluky, faktora bisk, knibtiskárny, dne 19. t.
m. v Adelbertina pořádaná, vydařila se skvostně, Zá
bava zahájena proslovem vldp. dra. Reyla, který pří
padně charekterisoval důležitost a účinek práce, uvedl
příklady z dějin, kterak jenom prací tělesnou i du
ševní domohly že mnozí národové alávy a moci. Ku
konci své řečí blahopřál pana Slakovi k jebo jubileu
coš i přítomní hosté učinili. Pek následoval zpěv a

sice členové katol. spolku a mnohé dámy zapěli z ora
toria „Sv. Cecilie“ čís. 1., 2. a 8. od M. Hallora.
Bouře potlesku, která se potom strhla, byla důkasem
že pěvci výborné svůj úkol provedli. Zvláště krásná
byla sola slč. Novohradské. — Na to vystoupil vip.
praefekt Sahula, který mistrně sehrál „Sans antasii
Da housle od J. Oslislo, a L' Adieu od Labitského,
Pak souladně hudba ee atřídala se zpěvem a ku konci

provedeny byly solové výstupy, o které hlavní záslua si získali pp. Beránek a Dvořák.Krásný tento ve
čírek zůstano zajisté v milé paměti obecenstva, které
projevilo přání aby se podobné ušlechtilé zábavy ča
stěji konaly. Nejhlavnější záslahu o uspořádání a
zdar večírku získal si vidp. vicerektor Orel, který a ne
všední píli téměř každého dne cvičil ochotníky hudbě
a zpěvu. On sestavil také hudební odbor s lkový.
K odbora temu přistoupil takó pan hotelier adečka,
dobr s fo hudebník, který při vešírku znamenité seosvědčil,

Svěcení prapora III. šivnostenské
ho sboru ve Skutěl dělo se za velkéhoúča
stenství spolků okolních a lidu dne 19. t. m. na ná
městí. Řeč měl vldp. Štěpán Dvořák, děkan. jojíš

pol byl tento: Svatí apoštolové přišedše kŘekůma Římanům nalezli tem osvětu a vzdělanost ale děl
mcký a řemeslný lid v tuhém otroctví. Jak účinko
valo učení církve na otroky a na pány jejich. Sblí
žení jejich před oltářem při oběti Těla a Krve Páně.
Ve středověku sláva a blahobyt aborů řemeslných
spočívaly na základě zákonodárství církevního, kteréž
přešlo do zákonů občanských. — Zásady církve se
nepřežily — Církev nenf nepřítelkyní dělného lidu.
Nemožno sestrojiti společnost občanskou na zásadě
volnosti — ani na zásadě výločné rovnosti, Církev
povznesla v každém národě mnoho lidí aníšených,
utiskovaných mocí Ducha Božího, který v ní žije.
Chceme, aby zásady náboženství směřející k obecné
mu blahu vešly do našeho zákonodárství, to je ten
náš „klerikalismue“.

Svatojosetská jednota katol. jino
chů a mušů v Proseči pořádáv místnostech
spolkových dne 2. září 1900 divadelní představení:

atínkovy jachty.“ Veselohra o drou jednáních. Vzdě
sl K. Malínský Začátek o půl 8. hodině večer. Ceny
míst obyčejné. Školní dítky nemají přístapu.

Z Horního Jelení. Katol.socialníJed
nota v Horním Jelení pořádá dne 26. srpna 1900 v
sále pana Ant. Michaličky v Horním Jelení divadelní
představení: „Anděl strážný“. Veselobra ve třech jed
náních od Rad. Kafky. Ceny míst: I. a IL řada se
dadel 80 h; III. a IV. řada 60 h; ostatní 40 h; Místo
k stání 20 b. Začátek o půl 4. hod. odpol. Žádá se,
aby při představení nekonřilo.

Nový tábor lidu bude na Košumberkau
Luže dne 2. září t. r.

Nový vodovod v Opočněbyl dne 18. t. m.
vysvěcen a vařejnému užívání odevzdán. Vodovod ten
zřídil kníže Josef Colloredo-Mannsfeld na památka 70
narozenin J V. císaře. Obřad posvěcení vykonal vldp.děkan Jan Řehák.

Blesk udeřil dne 21. t. m. v Hoděšovicích
do statku p. Nováka. Stará pí. Nováková byla pora
něna. Statek lehl popelem. — V Čeperce udeřil blesk
do chléva, kde zabil dvě kozy.

Obecní zastupitelstvo v Náchodě,
usneslo se k n:vrhu Národní rady jednotně, aby pro
sčítání lidu zvoleni byli sčítací komisaři z různých
čtvrtí města,kteří by rodiny přikázaných čtvrtí dobře
anali. Komisaři ti mají neprodleně svoji Činnost za
počít a městská rada jest splnomocněna, aby, čeho
třeba vepříčině té, zařídila. Dále usneseno jednotně,
aby zdejší politický úřad byl požádán o vysvětlení
významu nejasného terminu „obcovací jazyk“, aby se
při sčítání lidu nestaly žádné nesprávnosti. Bylo by
dobře, kdyby i ostatní města na toto důležité opatření nezapoměla.

Sňatky. Slečna Maruška Procházková a pan
JUDr. Jan Stuchlík, c. k. anskoltantv Hradci Krá
lové, bndou slaviti sňatek svůj dne 25. měsíce srpna
1900 o 10, hodin dopol. v chrámu Páné av. Cyrilla
u Methoděje v Karlíně. Si. BoženkaNekovaříkova
a p. Adolf Haller, praktický učitel na c. k. odborné
zámečnické škole konají avůj sňstek dne 28, srpna v
11. hodin dopvl. v chrámu Páně u Sv. Dacha v Krá
lové Hradci,

Z rychnovského vikariátu. (Oslava
Spasitele a Bohorodičky v konec atolatí
v Solnici). I rychnovský vikariát, jako se již jinde
stalo a ještě slane, chce veřejně vzdáti hold i díky
Spasiteli za všechna dobrodiní lidstva za 19 století
prokázaná a chce spojiti projev této veřejné úcty zá
roveň 4 úctou k Bohorodičce! Za místo tohoto veřej

ného projevu zvoleno město Solnice a to z tohodů:
vodu, že Solnice je starobylé větší místo poutní a ve
vikariátě rychnovském avého druhu jediné! Je dosnd
v pamětí, jak sem hrnuly ae průvody zbožných ze
mnohých stran a jeden takový průvod tuším z Ja
vornice, viděli jsme ještě před několika málo letyl

Panny určené z účastní ae zbožní poutníci z měst i
osad českého dílu vikariátu! Pořad určen následovně:
Do 10 hod. dopolední abromáždí se poutníci v chrámu
Páně solnickém, pak průvod na náměstí a zde slav
nostní kázání a polní mše av. Mezi polednem pobož
nosti v chrámu Páně. Odpoledne průvod se sochou
U. Marie Karmélské na náměstí, kázání, litanie a u
končení oslavy v chrámu Páně.

Výletní nehoda stibla ve středu 16. t.
m. pána H. z Bělohradu, vracejícího se z výletu z
Hradce Králové. Nejsa zvyklým takové cestě nakole,
byl nnoen n Věrstar slézti z kola, Učiniv pak několik
krok %ez vědomí k zemi. Byla mu poskytna
lékařaká pomoc, načež odejel večerním vlakem do
Bělobrado.

Hospodyňská škola v NěmeckémBrodě,
ukončila právě šk. rok, Z výroční zprávy vyjímáme:
Úkolem této školy jest, aby dívky, které nabyly vzdě
lání přípravného ve škole obecné, vzdělávaly se tbeo
reticky i prakticky tak, jak toho třeha ku správě do
mácnosti rolulcké, Na održování školy zajištěny jsou



podpory v obnosu 7100 K. — Chboranekbylo v uply
nulém roce 11. Prospěch byl celkem uspokojivý. —
Nový školní rok začne dne 16. září t. r.

Obě. vzděl. spolek „Věda“ v Jaro
mněřÍ oslavoval dne 19. £. m. své sedmi(!)leté trvání
velikou lidovou slavností. Při té slavnosti mlavil obč.
Dr. Soukup z Prahy o účelu a významu vzdělávacích
spolků a hned ne to všecka čísla programu vyplňo
valy samé kuplety a solové výstupy. Mezi nimi pak
se skvěly: „Nevěrec“ — báseň, a „Ubozí klášterníci“
— kuplet. — Žádných delších poznámek k tomu
netřeba.

Dopadený lupič. Z Hostinnéhose nám
píše: V úterý zatkl četník zdejší stanice v lázeňském
místě Forsta již po delší dobu stihaného lapiče Jos.
Dontha z Hoření Roketnice, který před několika ne.
dělemi na hranicích prusko-slezských vystřelil třik: úte
z revolveru po jistém sklepníku a dvěma ranamiho za
sáhl a zranil. Vystřelil naň dle všeho za tím účelem,
aby ho učinil nespůsobilým k odporu a mohl ho olou
pit, což se mu však nezdařilo, načež oprchl. Při pro
hlídce nalezeny byly u něho čtvery kapesní hodiuky
a krádeží pocházející. Dodán byl do vazby zdejšího
okresního soudu,

Přírodní zjev. Ve čtvrtek mezi 8. a 9.
hodinou večer objevil se na severovýchodě zvláštní
světelný úkaz, nepochybně veliký, dosti pomalu se
pohybující meteor. Zjev měl podobu bíle svítící, kli
katě se pobybojící koule s obonemasršelo z ní množství
jisker, Později ubývalo avětlosti, až koule, — aniž by
svůj klikatý směr změnila — zepadla na severovýchodě.

V Anenských slatinvých lázních
v Bělohradě v Čechách, obnášel počet hostí užívají
cích koupelí elatinných až do 16. srpna 1900 (nečítaje
v to hosty na letním sídle a passanty) 802,

Nový kostel vysvěcen bude dne 26, t. m.
v Praska u Nor. Bydžova. Svěcení vykoná vsdp. ka
novník a vikář smidarský. Spolek pro stavbu chrámu
Páně „Bohumil“ zve šlechetné dobrodince k význam
né slavnosti té.

V záchvatu šílenství. JanRudiš, 35le
tý zedník z Vitněvsi, trpí již řadu let záchvaty cho
romyslnosti. Dvakráte byl již v ústava choromyslných,
ale na přání příbuzných opět propuštěn, Minulou ne
děli přišel do Jičína, kde prošed městskou bránu,
svlekl kabát a sejmuv čepici — pustil se na věž,
kdež došed k okénku na přiléhající vížka ústícíma,
jal se na ní sestupovati. Manželce hlásného, která mu
v jeho počínání bránila, pravil, že tam musí, že ho
pan biskap poslal spravovat hromosvo

dy“ Dostav se na vížku, jal se na její okrouhlé střeše
rejditi kolem tak, že obecenstvu, které v několika
stech nezvyklé to divadlo přilákalo, stydla krevv ži
lách. Jediné vesunutí noby a choromyslný byl by na
lezl emrt pádem na dláždění. Strážníku, který se za
nim vypravil, zdařilo ve teprvé po delší trapné chvíli
vylákati ubožáka z nebezpečného jeho působiště tím,
že předstíral mu, „že má jíti spravovat hromosvod
na jiném mistě“. Šílený Rudiš dodán na to do nemoc
nice odkud asi nastoupí znovu třetí a snad i poslední
cestu do ústavu choromyslných.

Na kole vraceli se dne 17. t. m. manšelé
Kratochvílovi z Čáslavi ze Žlebů domů. Na cestě byli

přepadení dvěma padouchy, kteří jim vyhrožovali zaitím. Útočníci byli pak chyceni a dodání krajskému
soudu v Hoře Kutné.

Dvě poučné přednášky konalysev po
slední době v Malé Lhotě. Zasloužilý spisovatel a

říd. uč. pon V. Špaček přednášel o výchově v rodině.Vysvětlil, že pravá výchova musí se díti na základě
Božím, že bez tohoto základu jest všechna námaha
marnou. Vážený rolník p. Šabata z Vrbice mluvil o
umělých hnojivech. Vylošil krátce a srozumitelně, že
umělá hnojiva jsou toliko prostředkem výpomocným,
hlavním hbnojivem zůstane vědy mrva chlévská. —
Katolická jednota Cuclavská vzdává oběma pp. řeční
kům srdečný dík.

Z Bestvimy. Za příčinou70. narozenin cí
saře a krále Františka Josefa I. konány byly ve zdej
ším chrámu Páně letos uvnitř a vně opraveném a
ozdobeném slavné slažby Boží, jichž súčastnila ge
rodina místního vysoce urozeného p. barona a patro
na Herzogenberge, veškeré úřednictvo panství Bestvín
ského a přifařené části panství Ronovského a velmi
četné obecenstvo z farnosti a okolí. Ochotou místních
pěvců a hudebníků zapěna byla Horákova mše Es
Dur. Vzácnou hřivnou ke zvýšení církevní slavnosti
přispěli náš první světový houslista mistr Kubelík
zdo na prázdninách prodlévující, jeho bývalý učitel
na konservatoři pražské, professor Ševčík,konserva
tivní pianista Šváb, mladší bratr miatrův ze školy
vachanické a tři hudební vsrtaosové vídeňští z blízké
ho městečka Seče. Mistr Kubelík zahrál mimo to dvě
adagia Bethovenova při Graduale a Offortorium. Co
krásného a velebného vykouzlil jeho duch z kouzel
ných houslí, netřeba podotýkati. Přáli bychom ci, aby
jeho přítomnost povzbudila mnohé nadané a schopné
v místě ku většímu pěstění zpěvu a hudby by na
vrátily se doby, kdy šuměly zpěvem bory, hudbou
ozývaly se hory zdejšího romantického zátiší, kde
shromažďoval se výkvět světa hudebního, a pěveckého,
kde zvláště kapela známa byla po celém kraji Čá
slavském a Chrudimekém. Jen s chutí v před!

Z Králík. Na Hoře MatkyBoží u Králík ko
nalo se ve dnech 12.—14. arpna 200leté jubileum za
loževí kláštera a přenesení milostného obraza Panny
Marie. Slavnost byla velikolepá manifestace katol, ná
boženství a úcty k Rodičky Boží. K zvýšení lesku slav
nosti přispěla nemálo přítomnost vysokých hodno.tářů
církevních. Na první slavnostní den zavítal do Králík
Jeho Excolence,nejdůst. Pán Dr. Frant. Baner, biskap
brněnský, provázen jsa mimo jiné vys. důst. msg.Ja
kubem Kapustou, kanorníkem z Brna a vysdp. Janem
Bartákem, kanovníkem z Hradce Králové, Na nádraší
uvítán byl místním dachovenstvem a doprovázen na
Hora Matky Boží. O svátku Nanebevzetí PannyMarie
aloušil sase pont. měl sv. a odpoledne vedl pontifi
kální průvod s obrazem Paony Marievysdp. Dr.Al.

Frýdek, kapit. děkan a generálnívikář s Hradce Krá

Jové, Šlavnosti zúčastní se mimo domácí a okolní
duchovenstvo vadp. Jos. Droběna, kanovník z Kromě
řže. Slavnost pakukončena byla 19. srpna spůsobem
velikolepým. JehoMilost ndp. Eduard Jan Brynych,
biskap královébradecký, zavítal v sobotu na večer do
Králík, kdeš byl uvítán na nádraší místním dacho
venstvem, přednosty c. k. státních úřadů, úřada pa
tronátního a král. čes. zemské polepšovny. Když Jeho
bisk. Milost přijela do Králík, provázena jsouc jme
povanými hodnostáři, u městského úřadu byla nvítána
parkmistrem města, p. Janem Kretechmerem a členy
obecního zastupitelstva, kteří tentokráte přece odolali
terrorismu prováděnému přivrženci Wolfovými. Nejdůat.
p. biskap problédnuv Bi nově vymalovaný farní kostel
odjel do kláštera otců Redemptoristů. Celé slavností
účastnilo se několik tisíc věřícíchz celého okolí,Čechů,
Moravanů a Němců. Také katoličtí Němci z pruského
Slezska, z Kladska a z Vratislavi se v hojném počtu
ke slavnosti dostavili. — Dne 20. t. m. navětivil Jeho
biskupská Milosť, král. čes. zemskou polepšovna vKrá
líkách. Reditel ústavu p. Jan Tilšer uvítal Jeho Milost
biskapskou a představil ostatní úředníky ústavní.
V kapli ústavní zapěli chovanci čeští píseň k av. Vá
clavu, načež ndp. biskup je povzbudil k následování
sv. Václava hlavně zbožnosti a nevinnosti. V dílnách
ústavních prohlížel si se salíbením práce chovanců, jedno
tlivé žáky i laskově oslovil. V I. třídě ústav. školy
německé otázal se na některé pravdy náboženské a
žáky otcovsky napomenol, aby zachovávali svědomitě
přikázání Boží a jevili vděčnost ke svým vychovate
lům. Uděliv všem vrchnopastýřeké požehnání, opustil
s uspokojoním ústav, ukázav návštěvou svou lásku
k opuštěné a zanedbané mládeži. Kéž dobrý pastýř
nebeský, Jehož obraz zdobí ústavní kapli a Jenž | ledal
ztracené ovečky, odplatí Jeho biskupské Milosti vším
dobrým. Také vedp. Dr. Al. Frýdek, kapitulní děkan
a generál. vikář z Hradce Král. poctil dne 16. srpna
svou návštěvou tento zemský ústav věnovaný výchově
a vzdělání zanedbané a opuštěné mládeže.

Nucená výchova. Naše soudymají právo
naříditi, když se přesvědčily v případě soudního Jí
čení, že nezletilý, sotva škole odrostlý, stává se zlo
čincem, aby odevzdán byl do káznice neb do zemské
ochranovny neb polepšovny. Nemysli však nikdo, že
není zákonem postaráno o výchovu mládeže už dříve,
než dítě stane se zločincem; náš občanský zákon
ník už stanoví v $ 177. a 178, že pozbývá otec, který
zanedbává výchovu dítek, moci otcovské navždy a že
každý státní občan, jemuž jest povědomo, kde rodiče
nedbají o výchova dítek, má právo dovolávati 8 po
moci souda jakožto poručenského úřadu proti tomuto
zanedbání neb zneužívání otcovských povinností. Upo
zorňujeme na to právě v době nynější, kdy spnstlost
mládeže stále stoupá.

Čeští novímáři na Moravěusnesli se na
utvoření eyndikatu, jehož učelembude působiti k mrav
nímu i hmotnému povznesení České žurnalistiky na
Moravě. — Mezi jiným bude dbáti taká o to, aby
zodpovědnými redaktory listů nebyly nastrkovány
osoby, které s redakcí a obsahem listu nic společného
nemají. — Podobné zřízení neškodilo by i v Čechách.

Jen prakticky! Pěknýpříklad,jak veliký
krok učinilo názorné vyučování, viděti jest v Pří

rami. Nad okny velkého domu v prvním poschodí
čteme Obecná škola, a nad okny přízemku Městské
zastavárna ©Poněradě dítky so učí, že „2 od 1 ne
jdou, a že ei musíme vypůjčit“, tedy aby věděly hned

am, pošlou se do přízemníchmístností!
Ze staré farní kroniky. Vefarníkro

nice vojslavické čteme zaznamenáno k r. 1876 ....
V Kalii vede král vládu z „papežského“ paláce kviri
nalo, vláda zabuvuje jmění církevní, ruší kláštery a
na denním pořádku jsou neustále manifestace, veřejné
a bezeotné, proti kněžím. Knihy nesmírné ceny a
nenahraditelné, pravé to poklady starých věků, odváší
vojsko se smíchem ze sabraných klášterů, že stěhují
klášterní haraburdí do sklepů, berou a ničí staré ko
dexy, které tisíce a tisíce peněz stály. Desky, mají-li
dle jejich náhledu ceny, zvláště jsou-li stříbrem neb
slatem kované, odštěpují a prodávají. Naříkáme na
Omera, kterýž dal knihovnu alexandrinskou epáliti,
stěžujeme si na Vandaly, kteří ničili pokladystarých
věků, a co máme říkati italskému hospo
dářství v klášterních bibliotekách pod
záštitou osvícené vlády 19.stol.? Tatarové
a Mongolové by se snad tak podlých skutků nedo
pouštěli. — Dnes ovšem by pisatel na posledníotás
ku dovedl odpověděti velice snadno: Takové horpo
dářství přivedlo Italii aš k anarchismu Bresciho.

Veřejná zkouška a výstavapracíchovanek
letního běhu hospodyňského při zimní hospodářské
škole v Opočně, koná se v neděli dne 2. září t. r. K
této zkoušce zve řiditeletvo školy rodiče chuvanek,
přátele rolnictva a příznivce školetví vůbec.

ídký úkas. Baletka Loie Fůllerová zbu
dovala si na pařížské výstavě svó divadlo. A nyní
stihá soudně stavitele za to, še si — posud nepo
dal účet. Šťastní lid6! Jeden peníze nechce a drahý
žalobou se domáhá práva platit!

v Berlíně, uveřejnila snůšku armádních roskazů čín
ských, jak jest se Číňanům chovati ve válce proti ci
zincům. Doporučaje ee jim, aby šetřili co nejvíce krve
nepřítele « aby se chovali lidsky ke všem, především
ale aby těm, kteří uprchnouti chtějí, času k tomu po
nechali, v zejatcích pak aby neviděli již nepřítele,
nýbrž jen lidi. — Harden porovnává tyto příkazy
čínských „barbarů“ se známým výrokem „osvíceného“
císaře: „Žádného pardonu| Zajatců nešetřtel Edo vám
padne do rukoo, propadne šivotem“.,

Svědomitý mevimář. Dánský redaktor
Opfferskočil nedávno s parufka do Baltického moře,aby
konstatoval zdali jsounalodi záchranné
opatření v pořádku. Byl ve 4 minutáchpomocí
ochranných bojí vytešen.

České a měmecké reální školy v
království Oeslséme. Jak známovydrlaje stát
v Čechách pro 4 mil. Čechů 1 českých a pro 2 mil.

Němeů 12 německých reálních škol. Z českých jest
12 úplných (v Budějovicích, Hoře Kutné, Hradci Krá
lové, Jičíně, Karlíně, Pardubicích, Praze (2), Rakov
níce a na Král. Vinobradech — neúplné 3 (v M'adé
Boleslavi, Praze (Staré město) a na Žižkově. Naproti
tomu 9 německých (v Badějovicích; České Lípě, Kar
Jíně, Litoměřicích, Lokti, Plsni Praze (2) a v Trut
nově, neúplné 3 (v Libervi, Plané, v Praze III.). Dle
právě vydaných výročních školních správ navštěvovali

žáci, německé ústavy v 72 třídách jen 3316 žáků,
připadá průměrně ne jeden německý ústav pouze 276,
ne jedna třídu pouze 46 žáků. Pří tom však podot
koooti dlužno, že ze 3316 žáků na německých ústavech
bylo 505 Čechů, 762 Židů a jen 2019 skutečných
Němců. Stál tedy jeden německý žák stát 258, jeden
český však jen 84 K.

Úmrtí. V úterý večer zemřelv ŽelivěP. Kle
ment Jos. Šandera, biskopskývikářtřídnictvílip
nického, děkan humpolecký, čestný občan města Se
nožat, ve věku 69 let. Zemřelý narodil se r. 1884. or
dinován byl r. 18682, V prvých letech zastával ka
planské místo v Německém Brodě, pak v Hampolci,
později s6 stal farářem v Senošatech, odkudš povolán
byl za děkana do Humpolce. Konsistorinm král.-hra
decké jmenovalo jej vikářem lipnickým, obec Senožaty
svým čestným občanem pro zásluby, jež si tu získali.
Dlouhou řadu let zasedal též v městském zastupitelstva
humpoleckém. Pohřeb koná se v pátek dopol. R. i p.

Statistika advokátů v Rakousku.
Všech 24 advokátních komor Rakouska mělo počát=
kem letošního roku 4200 členů, pročež se počet advo
kátů proti loňskému roka rozmnožil o 116.

Něco z italské statistiky. Vroce1887
bylo vražd 1457, v r. 1899 již 1706. Tedy o 250
víc. Ještě však smutnější vyblídky činí statistika sa
movrahů. Tato stoupla v téže době (1887—1898) «
1449 na 2059, Choromyslných v roce 1874 bylo as
14.000, v roce 1898 věsk 34.802|

Oslava 7%0letých marozemim J. V.
konala se v celé říši způsobem slavným. Všechny ča
sopisy rakouské psaly o záslahách našebo panovníka
a také v Německu ranobé časopisy přinesly dlouhé
zprávy o všem, co panovník náš pro dobro své říše
vykonal. I my přejeme našemu milému králi, aby
aspoň jako kmet nalezl takového rádce, který
vrátí říši mír, všem národům blaho a štěstí a pa
novníku to sladké vědomí, že, byť i ve věku Simeona,
přece se dožil spokojenosti a klidného vývoje svých
věrnýchnárodů, nejbezpečnější to sáštity ří
še i trůnu.

Soclalní demokraté hlásajído světa,že
nevěří v šivot posmrtný. Těchto dnů konal se pobřeb
jednoho červeného občana v Jihlavě. Když kněz od
cházel od hrobu, povstal jeden občsma krátkou ně
meckou řečí loučil se se zemřelým přovolávajena
konec „Lebe wohl!“ (šij blaze!) což přítomní opsko
vali. — V život věčný tedy nevěří — a nebož
tíku přejíblazo šítil!

Nevá stávka horníků jest opětna ob
sora. V Mor. Ostravě snad bude jiš brsy zahájena.

Z prodeje tabákového v Podlitavskuza
rok 18099obnášely příjmy 102,688.418 gl. Kolik bídy,
nedostatku, kolik nejnutnějších potřeb lidských by
bylo ukojeno, kdyby tato vášeň nepohloovala ony mi
liony — —

Panovnický dům habsbnrgeko-lotrinský
čítá právě 80 arcivěvodů a 63 aroiknělen.

Následování hodme. 80.000sl. odkásal
semřelý továrník Škodav Plzni pro staré a práce ne
schop: 6 dělníky.

Která vláda byla mejflepší. V Mohel
nici mluvil socialně demokr. poslanec Rieger a mesi
jiným pravil, že nejlepší rakouskou vládou byla vláda
Claryho,protože zrušila jazyková nařízení.
— A pak červení občané mluví o mezinárodnosti. U
Němců však na tom „mezinárodním“ stromě kvete
jiš dávno nacionalismus.

Liebknecht, vůdcesoc. demokratůo jehoš
smrti se nyní mnohé listy široce rozepsaly, pravil
kdysi na ejezdu ve Vratislavi: „My nechceme rolni
otvu jeho majetek zachovati“ a rozvádí řeč svou dá
le, že rolnictvro jako stav musí vymizeti. Podobně musí
vymizeti i malořemeslnictvo. V Liebknechtori semřel
tedy rolníkům a řemesiníkům zarstý a houževnatý
nepřítel jejich samostatnosti.

Proti „měšťácké“společnosti a ne
rovným výtěžkům práce lideké hřímají v každé echůzi
socialní demokra'6. Jak se ale toto horlení vůdců čer
vené internacionály jeví ve skutečnosti, podáme zde
ukóézkuze sjezdu frankfartskóho, kde dělnictvo horli
lo proti vysokým platům svých vůdců. Sjezd totiž
ustanovil, aby příjem soc. dem. redaktorů obnášel

3000 Mk (1800 sl.) a B případě i více. (Liebknechtměl 4320 zl. ročně.) Kdys dělnictvo se tomu opřelo,
odvětil jim prudce Bebel,vůdce soc. dem. německých

který, ač byl řasbářským pomocníkem, z příjmů strany postavil si nádhernou villu uprostřed jezera na
umělé hrázi: „My žijeme v měšťácké apolečnosti a
prozatím nejeme z ní ještě venka. Naši duševní pra
covníci vyšli z měšťácké společnosti. Chceme-li je u
nás saměstnávati — tu nesmí rozdíl mezi tím, cou
měšťáckých listů a tím, co u nás dostávají, býti pří
liš veliký, jinak zůstanou, kde jsou. (Není to prospě
chbářetví? Pozn. řed.) Nemůžeme přece právem žádati,
by jejich idealismus del tak daleko, aby špatnějšímu

stavení dali přednost před podstatně lepňím ....
hceme-li tyto muše míti, mosfíme jim dostatečně

platiti. Hirsch měl u měšťáckého lista 6500 Mk.
(8900 sl.) příjmu. Myslíte, že aůstane jen hodinu ve
svém nynějším postavení, přijmete-lí berlínský návrh?
Myslíte, že Schoenbank podrší své nynější místo, do
stane-li jen 3000 Mk., může-li však soukromou práci
teké vo složbě strany mnohem většího příjmu dosíci ?“
Ku konci návrh na snížení slušného zamítnat. A nyní
ptáme se, kam poděla se ta „láska k lidu, ta oběta
vost a to sásadové přesvědčení“, kdyš samotný Bobel



tvrdí, še kdyby sociální demokracie svým vůdcům
atrhla něco = jejich brilantních platů, oni ukázali by
jí ovázáda ...

Také spravedlnost! O kastilskémkráli
Petra Ukratném se vyprbvuje, že kdysi obviněn jes
s úkladné vraždy, dal zbotoviti svou dřevěnousochu
a tu elavně s veřejné kázel popraviti. Věru, pohodlné
to methoda odpykati tak velké bezpráví. — To bylo
r. 1863. — U nás, v nynější době vzpoměl si na
to jistý „drah lidí“, který pro ušetření konfiskačního
aparátu jmenovati nelze, jimž by se tato methoda
velice zamlouvala — — —

Případná slova proneslbásník A. Sova
v nejnovější své básní o Evropě:

„Hle Evropa! Tak náhle malou stala

se pro veliképlány. Nepatrnou k smíchupro léčky barsovní a chontky kramářské.
Vše přebráno, vše zužito, vše sklizeno — —
Kalendář amarchistů má na titulním

listě obrázek, kterak dělník škrtí jednoho člověka, je
muž se sypou z kapsy peníze. Opravdu, tof „důstoj
ný“ obrázek anarchie.

Dobře řekl. O nebožtíka francouzskémse
natora Renaudovi se vypravuje tento příběh. — Když
přijel poprvé jako senator do Paříže, najal si byt v
hotelu a zaplatil na měsíc napřed. Majitel se ho tážsl,
chce-li stvrzenku. „Nikoli“ odvětil Renaud, „není
třeba, Bůh to viděl, že jsem zaplatil.“ — „Vy věříte
v Boba?“ ptel se majitel hotelu. — „To se rozumi!
Však vy také?!“ — „No, paav.“ — „0, v tomto
případě prosím o stvrzenku, že jsem zaplatil“, pravil
Reuaud.

Wle židovského adresáře londýnského
žije na celém světě přes 11 milionů židů, z ních Rasko
s Rakouskem ve svých hranicích má přes polovici
jich: Rusko totiž skoro 6 milionů, Rakousko-Uhersko
pak přes 22 mil, duší, Hlavní bydliště a tak říkajíc
teď i východiště židovského plemene dnes jsou bývalé
země království Polského čili střední Evropa od Visly
po Dněpr, Omezíme-lí prostranství to na jibu Duna
jem od Vídně počínajíc, pak ua tomto prostranství
asi jednoho miliona čtvercových kilometrů žije na 7
milionů židů. Křesťanského obyvatelstva na tomže
prostranství vedle židů žije kol 40 milionů. Tvoří
tadiž židé v této krajině asi šestina všeho obyvatelstva.

Meni Inserty jednohodenního listu čteme
nabídku jistého knihkupce. Mezi jiným tam stojí:
Milostné romány Milánovy jsou vesměs nevázané.

použíti na dvojí způsob!Slova...
ne školách při počátku školního roku oznámeno, že
vyučování náboženství, které se dělo dosud jazykem
polským, bude se na dále konati pouze německy.
A císař Vilóm každou chvíli deklamuje o civilisaci, o
kultaře a pod. Doma se znásilňuje polský lid, rve se

madash S úst a za mořese posílá vojsko šířit něou kulturu — v Číně.

Ženy v Čímě jsou polovičními otrokyněmi
svých mužů. Žens mesmí ani u jednoho stolu se svým
mužem soděti. Proto ee tam utvořily kluby (10členné)
dívek, které přisahají, že raději volí semříti, neš
dáti se provdati. — Nedávno se stalo, že jedné dívce
z takového klubu rodiče poračili provdati se, za ji
stého muže, kterého si sami vybrali. Dívka se vzpou
zela — ale když viděla, že je vše nadarmo, v rozhod
ném okamšiku utekla do klubu, kde se všechny druž

ky ja! usnesly společně s ní se utopiti, což také provedly. (Nové Proudy.)
„Čechové vídemští a jich práce na poli

národním“, nazývá se nová, ve Vídni vydaná brožora,
která staví společenský život Čechů vídeňských v pra
vé avětlo. Počet českých spolků ve Vídni jest veliký.
Ale jsou z nich mnohé, které sice pořádají jednu zá
baru za drahou — ale jsou přec úplně zbytečné. —

Jakmile se něco ve prospěch Čechů vídeňských podnikne, jiš jest tau celá řada jiných projektů a každý
spolek chce pracovati na svůj vlastní vrub, čímě te
síly tříští a trvá to dlouho, než k uskatečnění něja
kého podniku dojde. Tak ae to má i se založením ná

rodního domu. — | Čechové vídeňští rádipodporajísbírky, které by mobly dobře wloužiti praktickým úče
lům národohospodářským, ale bohužel, mnoho tako
vých sbírek jest úplně bezúčelných. — Stává se často,
že některý člen nějakého spolku se a někým nepohod
ne, třeba není zvolen do výboru — a již jen z toho
důvodu zakládá nový spolek, kde by mohl hráti vůdčí
roli a hověti své ctižádosti. — Všude je vidět slávo
mam, závist, mnoho planého nadšení — ale šádná

point účelnápráce. To, čehose jiš Čechovévíeňští domohli, bylo záslubou jen několika spolků
a obětavých jednotlivců; zdaž by nebyly výsledky
mnohemvětší, kdyby bývsly veškeré spolky pro
jeden účel pracovaly? — Před 6 lety, kdy redaktor
t. L. p. Vobejda-Prosečský ve Vídni kenal přednášky,

pookáral v jedné veřejné schůzi na tyto veliké vady.vil, že chtějí-li vídeňští Čechové svorně a účelně
pracovati, musejí si všdy jen pravdu, byť i trpkou
pravdu, říci do očí. Neprospívá tu mrzké lichocení,
ctiřádost, klamání sama sebe; nejdřív se mutejí po
snati, vady, které brání společnému postupu odatra
niti, a pak teprve se stává práca účelnou. — Tehdy
ve Vídni vycházející časepis „Slovan“ obořil se na
jmenovaného řečníka, že prý uráží vídoňské Čechy. —
A ble, nyní právě vydaná brožura, z pera starého,
zkušeného Čechavídeňského, dosvědčuje, že nyní iši
roké vrstvy lidu dosnávají tu trpkou pravdu, ano,
doznává to nyní časopis „Slovan“ sám. — Bylo by
si opravdu přáti, aby brožura nalezla všude pocho
pení a směr, který v ní jest naznačen aby ee náležitě
ocenil.

Stálá místa díurnístů. Vorgaoisacidiur
nistů a kelkaletorů u soudů provede se důkladná změza.
Vláda chce totiš utvořiti stálá místa diurnistů a kal
kulatorů a zabezpečíti jim, jejich vdovách a dětem
zaopatření číli pensi. Platy dlaraistů budou svýšeny,
poněvadě platy vězenských dozorců s úředních slobů

lonským upravením se poměrně zlepšily a jejich vdo
vám tabozpečena pense, kdežto dlurnisti a účetní zří
zenci byli při slepšení jejich postavení pominutí.

Světová tovární výroba. Statistická
kaaceléř pracovní ve Vasbingtonu sestavila přebled

průmyslové výroby celého světa. Dle toho se vyrábíročně průmyslového zboží za
v severní Americe | 7000 milionů dollarů
vAnglii: 4 4100., ,
v Německu 815, .
ve Francii 29423, »
w Rosku' 1815 , ,
v RakouskusUhersku1626., ,

V Italii sé vyrobí zboží za 606, Belgii 510, Španě
lých 436, Švýcarsku 160 milionů dollarů. Průměrně
si průmyslový dělník vydělá do roka mzdy v soverní
Americe 345 dollarů, Anglii 204, Francii 175, Belgii
166, Německu 150, Švýcarska 150, Rakousku 150,
Španělsku 120, Ruska 120 dollarů. Hybné síly v prů
myslu využitkované jsou rozděleny následovně: Se
verní Amerika má strojů a vodních sil eil v pobybu
18 milionů koňských eil, Anglie 12, Německo 9,
Francie 5, Rakousko 2'/,, Rasko 2:/,, Belgie 1 milion
koňských eail.

Souboj je rskouským zákonemtrestním pro
blášen za zločin. — Hejtman Ledochowski byl zbaven
důstojoické šarže proto, še se vyslovilproti souboji.

Zpupnost maďarských úředníků.
„Musejní slovenská společnost“ konala 12. erpna val
nou hromadu, k níž chtěli dostaviti se i mnozí hosté
z Moravy a Haliče. To ale bylo solí v očích maďar
ských úřadů. Proto, aby co nejvíce stížily pobyt ci
sincům na Slováči nařídil (dle Ladových Novinč. 34.)
slážnovský úřad „aby každý, kdo bude míti hosta
z cizozemska oznámil ho nejdéle během 2 hodin v
úřední kanceláři, jinak že trestán buda 100 K pokuty.“
Tak jedná se se Slováky —jinak ale s polskými židy.
Ti mohou svoje kaftany provětrávati ve vesnicíchi
městech slováckých třebas i 4 neděle a nemusí býti
pobyt jejich oznámen nikdel — Po valné hromadě
zmíněné společnosti uspořádán byl výlet, na nějž ze
samé péče o pořádek dostavil se i pan slúžný s pěti
četníky, aby v čas „zameziti mohl protištátné (rozu
měj slovanské) písně i tance (besedu)!! Když proná
šeny byly přípitky a výstopy, tu zmíněný úředník
prsty zacpal ei uši, aby neslyšel uchu maďarskému
(někde i německému) protivných píení slovanských a
v této posici setrval před veškerou shromážděnou
společností slováckou — která napjavší všecku svoji
trpělivost, klidně slavnost skončila. Tak divme se, že
někdy trpělivost dojde a vládním maďarským provo
katéřům dostane se zasloužené odměny. UbozíSlováci,
kdy zbavíte se jha maďarského?

Zase anarchista. VRěcebylzatčenanar
chista jménem Sagnata, který pronášel hrozby proti
našemu císaši. — Na rameni jeho vtetován jest ná
pis: „Raději zemříti, nežli zříct se svobody a pomsty“.
— Zatčený konal přípravy k odjezdu do Vídně,

Za příčinou kněžských exerelelí
dlelo tento týden v Hradci Králové mnoho cizího kněž
stva. — | Ve středu dne 22. t. m. večer, když kněží
seděli v refektaři seminářském seskopilo se houf vý
rostků před seminářem a ztropili tem veliký ramue.
Plýtvali hnusnými výrazy, uráželi sprostým způsobem
kolem jdoucí a nikdo as nevyskytl, kdo by počínání
spustlých výrostků zamezil. Zdá se, jakoby „nadějná“
mládež ta byla někým navedene, jemuž jest kněžstvo
eolí v očích a proto takovýmto „důstojným“ způso
bem chtěl svoji, zášť dáti na jevo. — Jelikož podob
nými darebáckými kousky trpí čest celého města, bylo
by době, kdyby orgány bezpečnostní si podobných pří
padů více všimaly.

Cvičení duchovní, ježkonánybylyv Krá
lové Hradci, od 20. do 24. t. m. zahájil: J. M. nej
důstojnější pan biskup Edvard Jan Nep. Dostavilo ae
celkem 174 kněží. Účastenství t, by bylo mnohem větší,
kdyby nebylo pohřbů vidp. vikáře Klem. Šandery v
Hampolci a vldp. Procházky, děk. v Dobřenicích. —
Dachorní cvičení řízeny byly veled. Panem P. Frant.
Němcem, O. SS. R.. rektorem v Praze. Zpovědníky
zvláště pozvanými byli: Vldp. A. R. D. P. Hyppolyt

ab em. provinciál O. S. Fr.a R. D. P. AccursiusKošťál, guardian O. S. Fr. v Zásmukách.
„Pokročilé“ obecmí zastupitelstvo

ve Velké Bělči zamítlo v sezenídne 14. srpna
žádost správy velkostatku J. E. markraběte z Palla
vicini na Chvojně, za povolení ku postavení telefon
ních tyčí po části obecní cesty z okresní silnice Bejšt
Třebechovické do myslivny v Bělči vedoucí, jednohlasně.
Veškeré oce, jich katastrem telefonní spojení mysliven
a hájoven na velkostatku Daéickém s ústřední správou
na Chvojně vedeno býti má, rovněž obu okresní vý
bory Holický a Královéhradecký, povolily bez odkladu
postavení telefonu po svých obecních cestách a okres
ních silnicích, jediná Bělč, kde platí markrabě *, ve
škerých daní a přirážek obecních jednohlasně svolení
ku postavení tyčí odmítla. Jednání výboru bylo po
zásluze občanatvem odeouzeno. Po usnesení tom na
bídi se ihned pan Jan Jarkovský, statkář v Bělči na
jehož pozemku 2 tyče ochotně postaviti dovolil, že do
volí i postarení ostatních tyčí telefonních od hranic
velkostatku po svých pozemcích podél oné obecní cesty
v délce as jednoho kilometra až do myslivny co nej
ochotněji, bez náhrady.: Proti usnesení obecního vý
boru podán rekure.

Dík sv. Otci vydalaovdovělákrálovnaital
ská v průvodu princezen za to, še dovolil duchoven
stvu zúčastniti se pohřbukrále Hamberta. Bylo to
poprvé, co členové královské rodiny italské překročili
práh Vatikánu. .

Význam tisku nejvíce pochopili ži
dě. Vliv svůj snaží se uplatniti netoliko tučně za
placenými inseraty, ale i hojným abonementem. Tak
v Milevaku, okresním městě v jišních Čechách, všichni

židépředplavi nově založený list „Hlasy z Milovska“.Moudrému napověz, atd.
Za příčinou svých 7%0letýchmare

zemím udělil J. V. císař pán 56 trestancům milost.

Z Náchoda. (Cenoupoctěné plányna stavbu
Občanské záložny). Jak známo, vypsala zdejší Občan
ská záložna dvě ceny na zhotovení nejlepších plánů
na stavbu svého nového domu a to první cenu 400
kor. a drahou cenu 200 kor. V určité lhůtě konku
renční došlo řiditelství záložny 24 plánů, po případě
náčrtů a « těchto obdržel první cenu 400 kor. plán
s heslem „Vkus a účel“, Autorem objevil se p. Ant.
Turek, architekt na Král. Vinohradech. Drahá cena
200 kor. přířknata práci e heslem „Horem pádem“,
jehož autory jsou pp. Vojtěch Pikl a Václav Veyrich,
architekti ua Král. Vinohradech. Čestného uznání do
stalo se třem pracím s heely těmito: Značka „Z“ v
kruhu, „Světlo“ a „Náchod“. Veškeré tyto plány a náčrty
byly v pondělí 13. t. m. v zasedací síni obecního za
stupitelstva k veřejnémunahlédnutí vyloženy a výstava
jich byla četně navštívena. Zvolené plány vesměs s0
líbí. Stavboa Občanské záložny přibude imposantní
budova, sloužící městu k velké okrase. *

Dva ušlechtilí bratří dali sedo sebe.
Veselou podívanou poskytuje „Čas“ a „Právo lidu“.
„Právo lidu“ se pustilo zle do „Času“, že „píše o
sociální demokracii postranným a nenávistným způso
bem“, že strana lidová pěstaje byzantinismus, ukazuje
na kult Masaříkův a dodává: „V redakci „Času“
mají příhrádky, do aichž se pilně ukládá všemožný
materiál, nejraději ovšem rázu osobního, jímž se puk
utloukají osoby, jež nesouhlasí s něčím, co vyšlo od
„Časn" anebo jinakým způsobem vzbadí jeho nelibost“.
Nám při tom napadejí přísloví: „Vrána vráně oči ne
vyklabe“, „Hadr onuci tresce“, „Jeden za osmnáct,
drabý bez dvou za dvacet“, — kde se jedná o mlá
cení do klerikálů, tam rukou v ruce půjde křivononý
„Čas“ s ježatým „Právem lidu“.

Dvojí loket. Kdo měl příležitostsledovati,
jak rychle se vyřizují žádosti německých učitelův a
českých za zvýšení služného, seznal ten důkladný dvojí
loket. Kdežto německé oddělení zemské školní rady,
jak nám z krobů učitelstva sděleno bylo, vyřizoje žá
dosti učitelů za zvýšení slnžného beze všeho prota
hování, vidíme opáčně u českého oddělení zemské
školní rady v příčině učitelských kvinkvenálek likna
vost velikou: Jsou případy, že uboby český učitel
musí po celý rok čekati, než pan referent u zemské
školní rady milostivě rozhodne o kvinkvenálce. Víme,
že v jiných případech, kde se ovšem nejedná o stránka
fnauční, tu úřední rychlost vypadá trochu jinak. —

Půlstoletá památka uvedeníproslavené
opery Wagnerovy „Lohengrin“ na jeviště, koná se dne
28. t. m. ve Výmaru.

„Grand prix“ hanáckému ječmeni.
Na hospodářském oddělení pařížské výstavy světové
udělena byla hanáckému ječmenu pro jeho výbornou
jakost „Grand prix“. Jest to potěšitelný zjev, že také
na poli hospodářském dostelo se českému výrobku
vznánÍ a Ceny.

Listárna redakoe.
Žellv. Díky; ostatní v příštím čísle.
Jaroměř. Jsou různé náhledy a těžko všem

vyhovět.

(Zasláno.)

Panu Ednardu Tromíčkovi, c. k. pošt. officiálu a
Bohuslavu Tolmamovi, c. k. auskultantu

v Hradci Králové.

Že jsme se po 10 letech opět sešli, přátelství
s dob studijních obnovili a utužili, v krahu milených
profesnorů svých srdečně se pobavili, — toť dílo Vás
dvou drazí soudruhové, kteří nešetřili jste prací ni
časem, aby sjezd náš skutkem se stal; začež z upří
mného srdce jménem všech sjezdu 86 súčastnivších
volám:

„Zaplat Vám to Bůh vším dobrými“
Za voškeró účastníky:

Frant. Jos. Říb,
kooparator v Opatovicích n. Lab.
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v Hradoi EKrálové.

nástrojů na

Praktikanta
kterýž absolvoval buď měšťanskou neb nižší
střední školu přijma do učení. Bližší pod

mínky sdělím ihned.

B. E. Tolman,
knihkupec v Hradci Králové.

Biskupská knihtiskárna
nabízí pro nový školní rok

L. dBdNÍ KalBodlSmus
katolického náboženství.

Schválen na valné schůsí biskupů rakouských ve Vídmi
dne 9. dubnu 1894.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

A. VON alaGDÍSDUs
katolického náboženství.

Sohválen mz valné schůsí biskupů rakouských ve Vídmí
dne 9. dubna 1894.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.

gap“ Oba katechismy mají ministereké
schválení.ji

Prodej pro prodavače: knihkupce, knihaře děje se za
mínek týchž jako z c. k. školního knihoaklada

sleva 18, proti hotovému zaplacení předem neb do
bírkou.)

Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak
3 aspoň druhý den. P

P T
Továrna na spracování ovoce, pálenka koňaku

a výroba likéru

(dříve sávod na sušitkování ovoce)

AAU6. S. Čomášek,
ce Vys. Mýtě

doporučuje své již chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku,

které v sávodě jiš před lety vypáleny dbyvše,dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly, še jak touto,
fak i se stránky sdravotní, všempošadavkům úpl
ně vyhovují a při různých chorobách, tejména
šaludku u ústrojí eašívacích vůbec, co pravý lék
osvědčitů se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
lskéry — destiláty —(bes veškeréhopouží
vání essencí, chemických barev a jiných látek edra
ví neužiťečných) vlastní snalecky řísené výroby, ješ
jakostí svou všem cisozemským výrobkům čeliti
mohou.

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé 1
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám draze
placeným.

Kn koncí dovoluje si ještě upozorníti na své
speciality, jejichš výrobězvláštní péči věnuje.
Créme Bellealliance a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefieur a Créme de Maraschino sej
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky /

P. T. obecenstvu.
Dovoluji si uctivě upozorniti na svoji výrobu
patentních zahradních i požárových ručních
stříkaček přenosných i převozných. Jakož nově
zlepšenýchberlovek, doporučenýchpro sbory
basičské zemskou ústř. hasičskou jednotou.
Čerpadla na močůvko,vodu ze sklepa, petro
lej, líh a různé tekutiny. Stříkačky na mytí
lahví a pivních trubeb vřelonvodou. Strojky
Da stáčení piva do lahví, stáčení děje se bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek lze upev

niti ku jaždému „p$pepnímu kohoutku, téšk malýmtla ostrojkům.Pivní tiakostrojk
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko:
houtky, ucpávky, jehly, načínáky, -kontrolní
skla a různé pivnípotřeby. Ventilace k či
stění vzdnchu z místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
skladějíhové lampy žárovky, které předčí
petrolejové pro svoji úsporu a jasnost světla

bez zápachu a kouře.
Dodávám jen zboží dobré, důkladně spraco
vané se zárukou. Berlovky zasílám na zkoušku
8 na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na pošádání zdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

|

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku ahovovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkovmího 3 též zhoto
vuje sochy světeů ze dřeva i z kamene. — Starší

práci, uměleckou cenumající, bedlivě opravuje,pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastnídílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou vežkezon
Autonin Sucharda.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1869.,rosšíři)jsem za spolopůsobenímých
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 koetelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patroná a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem ze provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádípod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan icenníky
harmonil na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

První Královéhradecká

Ladislav

Theoreticko-praktická rukověí

kborálu římského
ro bohoslovecké a učitelské ústavy,

pro kněí, feditelekůru, varhaníkyapřátele círk.zpěvu.
Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bísk. student. semináře, učitel círk. spóva na

bohosloveckém účeliští v Hradci Král.

Schváleno c. k. ministerieim kalta a vyučování vý
nosem se dne 20. října 1809 č. 25.748 jako pomocná
kniha při vyačování hudbě na ústavech učitelských

Stran 250 velké 6,. —Cena výtisku brožo
vaného 8 K, vázaného v osdobné celoplátěné vazbě

8 K ©h, poštou © 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy spěvů, z mi
sálu a rituálu, graduálu, pontifikálu, vesporála a
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech,různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem eva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanií k

nejsv. Srdci Páně a j.
Četné pochvalné kritiky z péra odborníků: řed. Ne

bvery, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. 8. B,a j.
Kniha mé schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,

badějovického, olomouckého.

VahledemE mnojáví notové sasby, četným Ulustracímstarého motopisu je cena vehmí levná.
T
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+

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řesbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře kazatela

,po vzpovědnice,
0slohu čisté gothickém ©renaismenčním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
em Nejstarší závod v oboru tomto. am

Ř00000000000000000
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Prvni výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

DOODOOOOOOGDOOOOOGOGOOB|(G+0000000000000000000000

továrna nábytku. x

Knypl v Hradci
Stavební truhlářství

Králové.



v Hradci Králové.

eE.
Výrobky dokonalé.

i Pohovky. Celé garoitury. „Pěrovky.|

Za hospodyni

Ludvík Knepr
vedle zálošny.

chce jíti slečna prostředního stáří,z řádné
venkovské rodiny, všem pracím uvyklá a
zvláště ve vaření a všech domácích pra

darů, kapesních i nástěnných hodin

JAN KALIS

všeho

V.Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimni a jarní vysa
ování stro my ovocné vysoké
z kraky, sazenice pro živé
plo „kfoviny ozdob. koni
alvo éstromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Lernéceny. Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma.

ve Svitavech.
Cenníky zdarma.

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodárá,
l

|

letou zárukou v dokonslé jakosti. |
Rozpočty sadarma. LD

Úplné výbavy nevěstám.|
Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

XOOOOCX

jhodné inserování.Z
Vydáváme letos kalendářTT

nákladem8000výtisků.
Dovolujeme si učiniti zdvořilé vy
zvání k inserování v tomto kalen

dáři. Nabízíme:

celou stranu za 24 K
Půl strany za13K
čtvrtinu strany za 8 K

Při větším inserování přiměřená sleva,

Inserty přijímá a dotazy ochotně
pokud možno obratem zodpoví ad
ministraoe Obnovy, nebo podepsané

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové.

XXX

Křestní
listy

(ex offo)
40 kusů za 80 hal.

nabízí

Biskapská knihtiskárna.

Doudu
městí prodám velmi levně. Bližší sdělí

řiležitostné hostiny upravuje a obstarává
kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

Váolav Vacek, majitel.
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Wedle útěchy, která plyne z víry ve vzkříšení a naděje ve shledání na věčnosti s naším milo
vaným synem, knězem

P. ANTONÍNEM PAUKUSEM
dostalo se nám při jeho pohřbu tolik projevů soustrastnýčh, že'cítíme še povinnýmiza ně veřejně poděkovati.
Naše nejupřímnější

„Zaplat Pán Bůh!“

voláme Jeho Milosti, Edvardu Janovi, biskupu Královéhradeckému za pozornost, kterou zvěčnělémuvěnoval
v životě, v nemoci i po skonání,; potom vysocedůst. Pánu Dru. Alolsiu Frýdkoví, za posvátné pohřební.
úkony, veledůstojnému pánu Ant. Hrubýmu, řediteli bisk. tiskárny za slova nad rakví pronešená, veledůst.
panu Th. Dru. Fr, Reylovi, rektoru b. Borromaea a všem veledůst.pánům„Borromejského stolu“, vele
důst. panu archiváři Th. Kubátovi, všem důstojným a velebným pánům kollegům zvěčnělého jichž býlo
57 a mnozí z daleka. .

Naše upřímné „Zaplať Pán Bůh!“ voláme veledůst. panu Janu Kobrovi, vikáři a děkanu, veleb,

pánůmVy Bvěndovi a V rkoviczovi, kaplanům v Chrasti za všecko, co pro zvěčněléhoučinili,slavnéměstské radě a zastupitélstvu města, sl. úřednictvu b. velkostatku, rovněžvelectěnýmpánům ředi
telům kůru Jindř. Slegfovi, B. Kaisvinklerovi a Boh. Jeremiášovi, všemvelect.pánůmučitelům
domácím i okolním, ctihodným škol. sestrám a ctěn. pp. učitelům, kteří školní mládež v hojném počtu
shromážděnou doprovázeli, sl. dámskému spolku „Ludmila“ a ostatním p. t. pp. pěvcům, všem 81.spolkům
živnostenským, sboru dobrov. hasičů, všemostatním pánům sousedům z Chrastia okolí,jakož 1
všem, kteří nám jakýmkoli způsobem soustrast projevili.
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DÍKÚVZDÁNÍ.
Při úmrtí a pohřbu nezapomenutelného našeho příbuzného, veledůstojného pana děkana Dobřenického

JOSEKA PROCHÁZKI
dostalo se nám z přemnohých stran vzácných projevů soustrasti a upřímného účastenství, jak že nemožno nám jednotlivě

všem, jak by záslužno bylo, povinné díky vzdáti. I činíme zadost povinnosti své tímto způsobem a děkujeme ze srdce

všem, kteří sloužením sv. obětí, konáním posvátných obřadů, modlitbou, zpěvem a vzácnou přítomností milému zesnulému

prospěli a nás potěšili. Vroucně děkujeme vysocedůstojnému pánu Janu Bartákovi, sídelnímu kanovníku v Hradce;

Králové, vysocedůstojnému pánu Josefu Malému, čest. kanovníku a bisk. vikáři ze Smidar, veledůstojnému Pánu

Th. Dru. Josefu Mrštíkovi, professoru pastýřekého bohosloví v Hradci Králové, veledůstojnému pánu Josefu Betlachovi,

děkanu Jilemnickému a veškerému súčastnivšímu se veledůstojnému duchovenstvu.

Z upřímného srdce vzpomínáme přemnohých vzácných důkazů lásky i úcty jež urozený pán Kare

Weinrich, patron chrámu Páně Dobřenického, s celou vzácnou rodinou jak v nemoci tak i po smrti k předrahému

zesnulému projevili a jej s velectěným úředniotvem svým až ku hrobu doprovodili.

Útěchou naplnila nás láska, kterou ctěná Obecní zastupitelstva Dobřenic, Syrovátky i Prav k zesnulému

na jevo dala. —

Račiž přijati díky naše i vážené místní $ ekolní učitelstvo, jež v četném počtu se sešlo, aby zpěvem

oslavilo slavnost pohřební. — Neméně děkujeme i otěnému sboru hasičakému přifařené osady Pravské za účastenství

i ochotnou pomoc při nesení motvoly. — Vděčně vzpamínáme obětavého léčení, jímž v nemoci velectěný p. MUDr.Josef

Svoboda, obvodní lékař z Bělé, miláčku našemu přispěl.

Jménem příbuzenstva: M

Emanuel Wodička
důchodní, patronátní komisař.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. —Zodp. redaktor Jan Sluka. — Liskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králové.



Příloha
Národní hospodář.

Nehrňte se ma trh. Jakmilese blíží žně,
všemi svobodářskými listy šíří se zprávy, že bude
sklízeň dobrá, uspokojivá, nad očekávání bohatá;
a zároveň na obilním tržišti světovém ceny plodin
padají rychle a značně. Je to známý a stále se
opakující švindl nekřesťanskýchšpekulantů, Zastraší
tím výrobce, aby obilí nedrželi a celou sklizeň
vrhli na trb, čímž sami ceny ještě více stlač..
Rolník potřebuje nezbytně hotových na zaplacení
daně, přirážek, dělníků, úroků atd. To ví dobře
oni nesvědomití vydřiduši, kteří ovládají trh obilní
a celému světu diklují ceny, miliony těžíce bez
práce a námahy a cenv ještě menší nabízejí v do
manění, že rolník prodati musí za každou cenu,
třebas i se škodou. Le'os na příklad, sklizeň není
tak značná, jak píší placení «zpravodajové« lichvářů
obilnických, ale přes to rozšiřují zprávy velmi
příznivé za tím účelem, aby za babku všechna
sklizeň přešla do rukou obchodníků. Potom se
vydají zprávy opačné, že sklizeň nedopadla tak
příznivě, jak původně odhadovánoa ceny se zvýší.
Proto radíme hospodářům, aby pokud možno ne
spěchali u prodejem a nevyhnutelné výdaje hradili
raději půjčkou z Raiffeisenky. Však ceny obilní
zase poskočí a pak úroky se nahradí vyšší cenou
tržní.

Nakládejme fazole. Fazole na zeleno
zajisté jsou znamenitou pochoutkou v létě. V zimě
je vídáme jenom na panských stolech, jakoby to
byla neobyčejná zvláštnost. A přece každá hospo
dyně může si na zimu zavpatřit zelených fazolí
mnoho-li potřebuje. Netřeba než mladé lusky duž
naté oloupat, tak jak loupáme je k vaření — aby
dřevina se odstranila — načež je pokrájíme na
kusy nudlovité a do přiměřené nádoby nakládáme
tak jako zelí: vrstev fazolí, vrstev soli, Naložené
fazole zelené vydrží až do jara a lze jich upotře
biti jako čerstvých lusků. Jenom že je třeba dů
kladně proprat v Čisté vodě dříve než vaří, aby
přebytečná sůl se spláchla. K nakládání zvláště se
hodí mladé lusky u nás všude oblíbených turáků
tyčových.

Kdy docílíme bezvadného medu?
Kde se med platí dle jakosti a ne dle jména, tam
nevymetejme leč med zcela zavíčkovaný. Vymelá
vajíce, dbejme vě všem úzkostlivě největší čistoty
a uložme všecek med do nádob k jiným účelům
neupotřebených, vyčištěných. Med pak dejme do
místnosti Čisté, kde na blízku není ani zápachu
ani vůně z jiných předmětů. Abychom získali tned
zcela čistý, dejme vymetaný med do nádoby hodně
široké, ale nevysoké, tu postavme do vlažné vody
a pak stále odbírejine rmut, jenž se na povrchu
medu usazuje. Voda, je-li stále vlažná, med vy
čistí takto za dva dni, Vymetáme-li z příčin ja
kýchkoliv med nezavíčkovaný, vlejme ho do široké
nádoby otevřené, v níž několik neděl necháme ho
dozrávati. Vodnaté části znenáhla se odpaří, med
zhoustne a nabude vlastnosti dobrého medu. Musí
arcit státi v čisté místnosti, kde není žádného
zápachu.

Drobnosti pro domácnost. Šunkya
uzeniny chráníme před plísní slaninou, Každých
6 —8 neděl je dobře natřeme uzenou slaninou a
pak nezplesniví. — Slanina je také pro kanárky
dobrým krmivem, arciť v dávkách velmi malých.
Podporuje u samiček nosnost a u všech urychluje
pelichání a podporuje vzrůst peří. — Z husích
brků můžeme po domácku vyráběti znamenité
smetáky a kartáče. Jsou velmi trvanlivé a konají
znamenité služby. V Římě jsme viděli takové sme
táky z brků krut. — Mouchy vypudíme z příbytků,
když vykouříme pokoj listím tykvovým (dýně.)
Okna i dvéře zavřeme, několik listků hodíme na
žhavé ublí a když dým pokojem se šíří, okna
otevřeme. Mouchy prchají jako zběsilé,

Jak chráníme okurky před mahoř
klou trpkestí. Okurky, kteréž nejsou lupením
chráněny před úpalem slunce, mají chuť nahořkle
trpkou. Také plody z půdy příliž vlhké a studené,
čerstvým hnojem hnojené jsou nahořklé, Odstraňme
tyto příčiny a okurky nebudou hořké.

Pozer ma metýly. Letošní rok velmi byl
příznivý pro motýly. Na mnohých místech pole
tují bělásci zelní v množství nevídaném. Pováží
me-li, že každá ssmice naklade 3—400 žlutých
vajíček, z nich v několika dnech se vylíhnou žravé
housenky, pochopíme, jaká pohroma hrozí všude
zelí, kapustě a vůbec všemu rostlinstvu listnatému,
jež náleží do skupiny křížokvětých. Z té příčiny
nutno jest, aby každý majitel zahrady a pole po
staral se o to, by den po dni, třebas děti, prošly
záhony, lupeny zvláště ve spodu prohlédly a
vajíčka bělásků rozmačkaly, Nyní jediným přitla
čením zničíme sta housenek v zárcdku, kdežto
později každá jednotlivá bousenka vyžaduje více
opatrné s nepříjemné práce. Tož pozor na mo
týly a pilně v zahradách ničte vajíčka jejich, ale
všichni, neboť housenky stěhují se z místa na místo.

Silíel mravemčí. Velmidobrým léčivem
domácím „je silice, či líh mravenčí, jež v různých
chorobách kloubů a kostí jako mazadlo koná

dobré služby Dobře tedy učiní, kdož silici takovou
si opatří. Za tím účelem naplníme láhev dobrou
pálenkou režnou anebo čistým líhem asi do polo
vice a položme ji šikmo do mroveništé. Mravenci
sami nalezou do láhve. Asi za bodinu láhev vy
zvedneme, lihovinou doplníme, zatkáme korkem
a postevíme na výslunní, Za několik neděl slejeme
tekutinu a uschováme ve studné místnosti v láhvi
dobře zatkané. Chceme-li použíti této silice, na
lejeme trochu na dlaň a natíráme ono místo, kde
cítíme dření, svrbění, píchání, lámání suché utd.

Kterak vyléčíme choroby stromů.
Ovocné stromoví trpívá nejvíce rakovinou, smols
uatěním, prašivinou a žloutenkou lupení. Nej
zhoubněji řádí rakovina, kteráž má sídlo v bláno
vité Části dřeva a jeví se známými boulemi na
větvích a kmeni. Napadá nejčastěji jabloně. Pří
činy vězí v mokré půděa ve hnojení nepřiměřeném.
Zakopejme na příklad větší mršinu pod jobloň, a
rakovina se dostaví skoro jistě. Chorobu vyhojíme,
když odstráníme příčiny, kromě toho ránu vyřežme
až na živé dřevo a kůru zdravou, ránu dehtem
natřeme, jílem zamažme a obvažme, Stromy pec
kovité bubí klihotok či smolnatění. Příčinou bývá
všeliké poranění a hnojení čerstvým dobytčím
hnojem. Na smolné místo přiváže se mokrý hadr
a nechá se na něm, až se smůla odmočí. Odmo
čená se pak otře a rána tmelem z dehtu a hlíny
se zamaže, Prašivina usazuje se na mladé kůře
malými puchýřky, které se pomalu odpryskují.
Vyskytuje se zvláště na vzácnějších, choulostivěj
ších odrudách hruškových, vysazených v studenou
mokrou půdu neb v studené podnebí, Stromům
takovým pomáhá se, když je hodně zřežeme. Žlou
tenka listí vzniká nedostatkem železa v půdě i
nutno ho přidati k hnojivu, mladé stromky pak
přesazovati.

Kde nejlépe přezimuje ovoce. Čím
méně ovoce ztrásí na váze, tím déle a lépe se udrží.
Poněvadž hlavně odpařováním vody ovoce ztrácí na
váze a v místnosti tmavé a vlbké se vody nejméně
odpařaje, přezimuje ovoce nejlépe ve tmavé prostoře
ne příliš suché. Proto se nedoporačuje zazimování
jablek v pokojích neb komorách avětlých a suchých,
nýbrž lépe se hodí sklepy neb místnosti tmavé, které
neprovětráváme, dokud je v nich ovoce uloženo. Ka
zazimování se arciť nehodí ovoce potlačené, otlačené,
nahnilé, červivé neb jinak porušené. To vůbec se ne
dá udržeti delší čas.

Pamatujme na směsky. Nejenthoore
tikové, ale i praktikové prohlašují eměsky zanej
lepší zdroj vydatné a velmi živné píce. Hlavně u nás
dobře se osvědčují směsky atrnišťové, a sice oves,
pohanka, vikev a hrách, jež bohatou dávají sklizeň,
byly-li ihned po žních zasety do půdy dobře vyhno
jené. Až nadejde příhodný čas, pamatojme na tyto
směsky a včas je zasejme. 

BESEDA.
Střed Evropy.

NapsalJ. Čáslavský.

Co má člověk nejblíž, to obyčejně nezná.
Hledáme znamenitosti v cizině a doma o nich
nevíme. A tak i já toulal jsem se světem dosti,
u středu Evropy jsem ještě nebyl, ač jsem to měl
takřka u nosu.

»Meaculpa!<zvolaljsem letosa obodiljsem
se notně do prsou. A poněvadž jsem odjakživa
upřímný kajicník, měli tentokrát ze mne v nebi
náležitou radost.

»Vzhůru, ke středu Evropyl« zvolal jsem
se čtyřmi kamarády a již byla v ruce hůl a v
kapse mapa.

Jest ta krabatina Česko-moravská chudá,
smutná a přec zajímavá. Najdete tam místa a
obrázky, že se od nich nedovedete ani odtrh
nouti. A kdybyste byli malíři, vzali byste štětec a
malovali byste, stále malovali. Takové jsou tam
obrázky. A lid jest sice chudý, vyzáblý, sedřený
v plátěnkách a dřevákách, ale dobrosrdečný, pro
stý, nezkažený.

Šli jsme od Kaliště lesem směrem k Rejč
kovu k vrchu »Melechova, jenž se zvédá na Le
dečsku 720 m. nad hladinou. Tam prý má býti

sypal a mezi nimi romantických údolin bez počtu.
A z té zeleně vynoří se vam najednou jako v pa
norámě městečko Lipnice v dáli. Hrdý, mohutný
zámek v rozvalinách vévodí okolí široko daleko
a útulné domky kolem krčí se k němujako k sle
pici kuřátka. Maně blýskne se vám pamětí kus
české historie, když v krajinách těch ještě vévo
dili mocní Trčkové z Lípy...

Dešť a bouře zahnaly nás do myslivny »v
Rohuli.« Jest to prostranný dům, podobný býva
lým dvorcům — bývalá huť skelná. Dva jezev
číci vysypali se-na nás jako draci a štěkot jejich
rozléhal se v šíři dál lesem a houštinou. Ale
byli jsme zklamáni. Nevyšla ven štíhlá, mysli
vecká »srnka«, aby stříbrným hláskem psy za
křikla, ani se neobjevil bradatý »lesní muž«, aby
na ně zahromoval, nýbrž vyšel svobodný, švarný
mládenec a zval nás s úsměvem do svého obydlí,

Roztomilé opravdu, krásné, takovéto obydlí
na kopci v lesích. Kolem do kola bujné smrčiny,
před okny zahrádka s růžemi, před zahrádkou
zelený palouk a rybníček plný vonného puškvorce.
A bublající potůček vpadá v tu tišinu písní mi
lostnou, tak sladkou, jako ty višně, jež se tu
červenaly zralými plody a jež zároveň bujely ne
sčetnými květy jaka v máji, Zvláštnost, opravdu
zvláštnost možná jen v těchto lesích.

Dešť ustal a my po náležitých instrukcích
šli hledat »střed Evropy« na Melechov. Les vo
něl, kosi hvízdali a s mohutných, rozložitých je
dlí a smrků střásaly se krápěje v mech a trávu
jako roztříštěné perly, A dýchalo se to tak volně,
tak z hluboka, tak zdravě v hlubokých těch hou
štinách. — — —

„Tady to je! — Sláva!« zvolal najednou
učitel St. »Střed Evropy !!«

Shrnuli jsme se všichni kolem něho, Čtver
hranný kámen, jeden metr vysoký stál před námi
a na něm velikými písmenami nápis: »C. r, ope
rat. astronom. trigonom,. pro mens. grad. med.
Europ. 1867 «

Pan Kobliha, řiditel měšť. škol v Humpolci
doplňuje a překládá ve své topografii zkratky tyto
takto: «Č, r, operatio astronomico-trigonometrica
pro mensuram (!) gradus. Medium Europae!

To jest: Č. k. operace astronomicko-trigo
nometrická pro měření stupňů. Střed Evropy.“
Vysvětlení to obdržel prý laskavostí p. pastora
Pospíšila od c. k. zeměvědného ústavu ve Vídni.
Pan Kobliha myslí, že medium Europae značí
tolik jako centrum Europae — střed Evropy. A
skutečně, nápis tento ještě loni dělal hluk v novi
nách, jen že potom chtěli míti v Čechách střed
Evropy na kolikeru místech.

Měl jsem z latiny jen »dobře«, ale tuším,
že nápis ten zní: «C r. operationes astronomico
trigonometricae pro mensura graduum mediae Eu
ropae 1867.« čili česky: »C. k. práce astrono
micko-trigonometrická pro měření stupňů střední
Evropy.« Ostatně milerád ponechávám rozluštění
znalcům. Hieroglyfy čísti neumím a slavném mu
žem taky nechci býti.

Byli jsme tam latináři tři, ale moc jsme si
hlavu žádný z nás nelámal, »Na zdar! Střed Ev
ropy le bulákali jsme v bluboký les a nechali
jsme pravdu p. Koblihovi.

A všichni čtyři jsme si sedli na střed Ev
ropy každý obličejem v jinou stranu světa a fi=
losofovali jsme. A ku podivu. Já byl obrácen k
jihu a mysl mi zalétla k Vídni, tam ke hradu,
kdež jest též latinský nápis: »Justitia regnorum
fundamentum«. Nápis ten není ve zkratkách a
přece mu ve Vídni nerozumí. Jsou bezpochyby
špatní latináři jako p. Kobliha. Hinc illae lacri
mael Odtud ty chyby!

Ale nedivím se, pranic se nedivím. Nechodí
to ve světě s tou justitif nikde jinak. Všude se
měří dvojím loktem. Křiklounství a patolízalství
se odměňuje, ale skromnost, tichost se odkopává
a odhazuje stranou. — — —

Už nepůjdu do středu Evropy, musil bych
se jen zbytečně zlobiti a zatínati pěsti. Půjdu-li
však ještě jednou přec, nechám doms — rozum.

(Zasláno.)
Jabřlejní pouť v Chrudimi. Naosla

vu Spasitele pořádají všecky katolické spolky na
sklonku XIX. století náboženskou pouť do chrámu
av. Salvatora ve staroslavné Chradimi dne 9. září
b. r. Slavnostní kázaní bude míti v 10 hodin dopo
ledne sám Vrcbní Pastýř, ndp. biskup Edvard Jan.
Odpoledne po pobožnosti bude v městském parka
řečniti Dr. R Horský z Prahy „O budoucnosti kato
lické církve v národě českém“. Hejtmanství chrudim
ské slavnost tato již povolilo a jest jenom žádoueno,

aby jednotlivé spolky ohlásily se u svých hejtmanstvíi na hejtmanství chrudimském (bez kolku), že se sla
vnosti této účastní. Pouť tato bude manifestací kato
líků východočeských, proto jest žádoucno, aby již
nyaí činěny byly k pouti této přípravy. Žádáme p. t.
pp. dachovní správce, aby věřící na tato pouť upu
zornili a k hojné účasti je vybídli. Naše diecése ne
smí zůstati za ostatním světem katolickým, jenž kapí
se na sklonku století kol kříže Spasitelova, Zdař Bůh

Vincenc Ruth. Dr. Dr. František Reyl.

Zasláno.

KBmolecovél!
V úterý pochován náš milý kolega Karel Slo

nek, kaplan ve Vumberku, který stal se obětí neu
morné práce a námahy v duchovní správě. Jelikož
pro krátkost času nebylo Vám ani jednomu možno
zúčastniti se jeho pohřbu, doufám, že všickni budete
srozumění s návrhem, abychom mu na důkaz lásky
své postavili pomník — a že každý přispěje nějakým
dárkem; mnozí z osadníků jeho elíbili mi již pří
upěvky své k témuž účeli. Dne 4. listopadu odpol.
v den jmenin v Pánn zesnulého mobl by býti posvě

cen a přité přesní bychom se sešli.žspěvky přijímá

Frant. Kubánek,
kaplan

v Bychnově n. Kn.



(Zasláno).

Milým soudruhům a přátelům sahrad
niotví v zemích koruny české

Staroslavná Hora Kutná pořádá v době
od 1. srpnado 16.zářívelkoukrajinskou
výstavu v sadechLorečkých.

Spolek pro zvelebování zahrad
niotví v Hoře Kutné svolává za příležitosti té

zemí koruny české na den 9. a 10. sáří 1900
by se na něm porokovalo o poměrech zahrad
nřotví a dokončilo snad dílo, které bylo na
sjezdu zahradníků v Praze roku 1898 započato.

Aby důležité pro nás záležitosti řádně
projednány a provedeny byly, ustanovil 8e
Básledujícípořádek:

Dne 9. sáří: Uvítání hostí na výstavišti
řed hlavním pavilonem o bté hodině odpo

kodní. O 8. hodině večerní přátelský večírek
v hotelů Rohlíkově na náměstí Havlíčkovu.

Dne 10 sáří: o 7 hodině ranní schůze ve
Vlašském dvoře a prohlídka téhož. O 9 hodině
ranní zahájení sjezdu v rytířském sále vlašského
dvora e tímto pořádkem.

I. Zahajovací formalie a volba před
gednictva.

II. Rokování o našem stavu a možném
zlepšení jeho. Referent p. F. Ciovárek ředitel
rolnické školy a čestný člen našeho spolku.

III. Rokování o tom jak možno se sdru

žiti v odboryIV. Volné rokování.

Společný oběd.

Prohlídka památek Kutmohorských.

Za spolek pro zvelebení zahradnictví:
Jan Novák, Jan Vlček,

jednatel. starosta.

(Zasláno.)

Za přečetná blabopřání jichž ae mi dostalo za
příčinou mého 25-letého jubilea práce vzdávám své
vřelé díky zejménasl. politickému družstvu ti
skovému pod ochranou sv. Jana Nep, důst. p. Ant.
Hrubému, řiditeli bisk. knihtiskárny, důst. p. Dr. Fr.
Reylovi, řiditeli a vel. p. D. Orlovi, vicerektora bisk.
Borromsea, vel. p. Jiřímu Sahulovi, praefoktovi kon

dále pak ct. personálu bisk. knihtiskárny, sl. Jed
metě katolických tovaryšů s velect. dámám pě
veského sboru téhož spolka, velect. p. t. obecen
stvu, které tak v hojném počtu večera na počest mi
pořádáného se súčastnilo a vůbec všem, kdožkoli mi
vzpomínkuaneb přízeňjakýmkoli způsobem na jevodali.

Zároveň nechť přijme též mé díky hostinský v
„Adalbertina“ p. Kadečka, za vzornou a levnou
obsluhu.

V Hradci Králové, dne 20. srpna 1900.
J. Sluka.

Zrnka pravdy.
Životopisy vynikajících, nebo lépe řečeno, dob

rých lidí vzdělávají ducba a připravají jmenovitě
eládeš, na dráhu šivotní.

Jako bouří povstaló vody usazají na dráze dra
vého svého toku toliko kalu a nečistoty, podobně 1
bouřlivé radosti života zancchávají po sobě necbuť,
rozladěnost a bnusl

a
e o

1 kdyby kvetlo na tisíce rozmanitých Škol filo
eofických, filosofie života jest jen jedna! ©Jméno její
jest stálost. Snáleti svůj osad znamená, svítěziti nad
ním.

Tvrdé, nepřátelské a nespravedlivé jest všecko,
co nás obklopuje. I tomu nojpřirozenějšímu ruchu po
staveny jsou hráze; za každým krokem číhá na člo
věka všeobecná zloba,i nutno bránit, se bránit, aby
chom nebyli potření a zničení.

Literatura.
Sebraných spisů Boženy Němcové, této neza
utelné spisovatelky české vyšel sešit 26. Dílo

toto ilustrují malíři: V. Bartoněk, Fr. Bíza, L. Bo
růvka, J. Fr. Heteš, P. Kčrber, A. Libacher, K. V:
Muttich, K. Novák, Fr. Slabý, K. Štapfer, J. Ullrich,
K. Thume a jiní. Nakl. J. L. Kober v Praze.

Vlaský dvůr v Kutné Hoře. Krásné to illuatro
vané dílo, obsakující dějiny a památky této starožitné
budovy vydalo nové nakladatelství Hejdaa Tuček v
Prase. Odporučujemezvláště těm, kteří hodlají Horu
Kutnou navětiviti.

Zařízení a užívání akkumulátorů. Napaslprof. Václav Leandr. Vyšlo v knihovně elektrotechni
cké nákladem J. L. Kobra v Praze. Cena seš. 20 kr.
Odporučujeme.

Na olzé půdě, román s vojenského života v
Sedmihradech. Napsal Alois M. Vobej a-Prosečský.
Vyšlo nákladem J. F. Havránka ve Velkém Meziříči.JanBahonský.NapsalMUDr.Fr.Vodseďálek.
Modréknihovn k ák 7 ačís. 64, nákladem dr. Václava Řezuí
čka v Praze. 1 K. Autor předkládá veřejnosti
cenné dílo, v kterém so jeví samostatné myšlénky,
vystříbený vkus a nemalá cena umělecká. Odporuču
jeme co nejvřeleji.

Vytrvalé květiny. Výběrnejlepších a nejvhod
nějších drahů ku pěstování v sabradě a k pracím va
začským. Pro majitele zahrad, zahradníky a přátele
květeny nepsal Václav Gottwald. Nádherné toto dílo

opatřeno jest 48 bar 'otiskovými přílobami. Vrěn nákladem J. L. Kobra v Praze. Cena sešitu 30 kr.
Ornamentika, přebled dějin, rozvoje a rásovi

tých forem umění okrasních všech dob, s četnými pevodními ilustracemi. Upravil prof.Bedř. Mach. Na
kladatel J. L. Kober v Praze. Cenavešita +0 kr.

Žerty a vtipy.
Šibenléní hummer! Učeník(vo chvtli,kdy

jej tahá mistr za pravé a odstrová za levé ucbo):
„Ale lidé, neperte se přece tak o mnel!"

Obrázek bndoucí domácnosti. Služke:
„Milostpán již zase omdlel!“ — Milostpaní: „Aha,
to již zase bude chtít nové daty nebo klobouk!“ —

Zmamenitá odpověd. Boudce(obšalova
nému): „Řekni mi s kým obcoješ a js ti povím kdo
jstl“ — Obžalovaný: „Ale milostpane, všdyťvy máte
před sebou každý den jen eamé lotry a Jompy !“

Výzmamné! Sluba: „Právě zde byl úvec s
účtem, pane barone.“ — | Baron: „Upokoji! jste bo
nějak?“ Sluha: „Ano... ještě leží dole pod achody|“

Bude toho asi potřeba! Cizinec(ve
venkovském bostinci k bospodské): „Proč psk tihle
dva lidé tak nehorázně pijí? — Huspodská: „Jeden
z nich je starosta, který si chce dát vytrhnout zub,
drabý je lazebník, který u vás trbévá zaby — a ta
pějí oba, aby měli kuráž!

Jako vědyeky! Professoruavrálivse z ci
zipy: „Mařenko, znáš mne ještě?“ — Mařeuka:
„Vidyť jsem vás ani ještě neviděla ?|“ — Professor
(roztržité): Ale dítě vždyť jsem ti byl přece na křtu
kmotrem |“

"Cržnízprávy.
V Aradoi Králové, dne 18. srpna 1900. 1 hl.

přenice k12:90 —1360, žito k 1080—1280, ječmera
k 8 80—9-70, ovna k 6-20—6:60, promo k 10:30—11:80,
vikve k 00-00—00 00, brachu k 15:40—1900, jáhly k
11:00—0-00, krup 16:00—40-00, brarohorá k £ 40 —280,
jetelového semínka červeného k 9600—106'0, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—0000, máku k 2800
olejky k 19:00—2000, lněného semene k 16-00—1600,
100 kg. žitných otrub k 12:00, pšenič, otrub k 136.
U kg. másla k 1592—224, 1 bg. vádis vepřového k
1-44—1'60, tvarohu k 0-32—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 060 140, jedna kopa cibule k 0960
00-90, jedna kopa drobné zeleniny k 0 80 - 300

V Králové Dvoře n. Lab. dne 18. srpna 1900
pšenice 0000 00*00, šito 11-60, 13-00,00:00, ječmen 03'00
oves, 5-60 600, brách 00.00 90-00, čočka 00:00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00-—, 00"— kronpy 00-— 00—
brambory 2:80 3-60, vejce (kopa) 300 0:00, máslo 2'16,
2-20, tvarob 28 h, maso hověsí k 1-26, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1-36, maso skopové k 1:12, 06
no k 6.60, sláma k 3-40, k oves 15'60.
—— 'OOOOOOOO

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

© pro dobu jarní a lelní ©
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 splátky bez zvýšení cen|

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní boboslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa stříbřenézačseračí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno tóž ve lhůtách. Oprsvy
mnovuzlacení a atříbření starších věcí vykoná se rychlea
nadlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskapské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázsti četnými pochval

nýmipřípísyP. T. zákazníkůa odporačujese esakou a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, vlářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů č, schránek na Nejsvě

jh, patenek atd. co nejvíce.

Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a lovném provedení

přesně dle předpisů církevních v kakdém slohu
odporačoje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme. ,

Nejlepšíodporučení!| Plánya rospočtyseneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

NESS 8e0 8 CNL aa OVVo u pá EVÍ 1 NROOOOS OT

Ignác V, Neškudlá 4 syn

Á v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
č| (bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
i| všech kostelních paramentů.

ŠÍ Cenníky, vzorky, i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

PET ET o Ek ob pdodekoobi čudežadk daněnín DP huěněníjel

MIOAOAOTOZTTTOGMRITALSTÍ

Pboně

Zahradní restaurace

Jana Fišery
na Slezském Předměstí u Hradce Králové

čepuje králobradecké pivo půl l za 6 kr.
— Obsluha vzorná, ceny mírné. —

O hojnou přízeň prosí
Alois Douda.

restauratér.

K
„vw

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PB“zasílá se "fi

v různých vazbách i nevázáný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
Ey"ž28á8$ýyžšžšžt

Josef Krejčík v Praze,
uměleckýzávodsochařskýařezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VIT. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Bndova ev. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hvoby, kříše,
kasctelny, spovědnice, křtitelny, komsoly, svícny,
lustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rospošty besplatěa franako
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Trojí loket.
Často čítáme v novinách zprávy s nápi

sem: Dvojí loket. To není promne nic nové
ho. Hned za mébo mládí učili nás znáti vídeň
ský a český loket. A kdyt přišla do domu
plátenice a moje matka se s ní o cenu jejího
zboží smlouvala, muselo se napřed ustanoviti,
bude-li se měřiti loktem vídeňským nebo če
ským. Ale i když se to emluvilo, musel se
loket, jejž prodávačka 8 sebou nosila, směřiti
s loktem, jejž jsme v domácnosti měli, je-li

ten té odiv spravedlivý.A stalo se, žemně jako dítěti ten náš domácí loket byl ně
čím, k čemu jsem ve svém dětském svědomí
měl velikou úctu. Ten náš loket — jako dnes
to pamataji, z třešňového dřeva zhotovený —
byl mně jako symbolem, náznakem — spra
vedlnosti Boží, o které jsem ve škole a v ko
stele slyšel, Avšak všecko na světě se mění.
Loket vůbec odstraněn, a na místo něho dán
francouzský metr. Lid se s ním nemohl dlou
ho epřáteliti a jeden stařeček — poctivý a
bohabojný, jací se za našich dnů skoro již jen
na hřbitovech nalézají, povídal: Jen aby v tom
nebylo nějaké nové „taškářetví“.

Je-li v těch metrech nějaké taškářství,
nechci zde rozhodovati. Záležíť taky na měře
ní, jak se látka k metrn přikládá, načež moje
matka, obzvláště když židovka měřila, taky

pozor dávala. A kdybych řekl, že moje matkayla zkušená a vědélu, proč dává pozor,mohla
by v tom být „nenávist“, „štvaní“ a „rušení
veřejného pokoje“. Jen tomu se divím, že 60
novinářské zprávy 8 nápisem dvojí loket ne

sabavojí. Je totiž přísně zapovězeno starou„mírou“ měřiti. Rozhodně by bylo podle před
pisů jednáno, kdyby se žádalo, že takové zprá
vy mají mít nápis „dvojí metr“. Ale je to tím,
že každý pán není tak přísný, jako jiný jeho
kolega. Tak n. př. v listoch moravských je
ploo pichlavých a „štvavých“ zpráv se slovy
„žid“ a „židovský“ a měří se to tam loktem
— českým, jinde vídeňským. Avšak i v ohle
du mravním je smmnohonásobnýloket. Já

si umínil, že vyložím své rozamy dnes
en o trojím lokti.

Ten první to je ten, co mi od dětinství
do srdce a svědomí vštípen byl, ten symbol
božské spravedlnosti či vlastně ta božská epra
vedlnost sama. Býval to ten staročeský loket.
Vyšel však z módy a měří dle něho jen ti,
kterým se spílá zpátečníků a klerikálů. Ti
totiž každý lidský čin, každé lidské slovo, ba
i každou myšlénpku měří či cení přísně dle

stus a jak se hlásá církví katolickou.
To je ten loket, podle kterého se „měřilo“v
rodině naší a ve škole „národní“,do níž jsem
chodil, ale je to měření zastemalé. ———

A proto je více oblíbe loket zavedený
novověkousvobodomyaslností a vzdě
laností. Měří-lise tohohle lokte, tu

se rozhodně svobodnějizije Dle toho loktedostane-li se někdo „ mek“ a něco ukrad
ne, ta se jemu naměří podle toho starého lokte.
Ale ten j
ny je ten svobodomyslný, dle něhož se dá
sebnati villa nebo vůbec dům, jen když jsou
klíče od záložny v rukou. A zůstane člověk

při tom „bezúhonnýmobčanem“, jenž „přičinvostí svou“ domohl se slušné zámožnosti a
čestného místa v národě. A nemusí to právě
býti klíče od záložny. Jsou v obcích jistá mí
sta, jisté úřady, jsou známí a dohodí člověka
odblasováním přátelnějakou „z lásky k rodné
obci nebo k vlasti podniknutou úmornou prá
ci“. Vynege činžáček, nebo nějaký ten koreček

lí atd. atd Musí na to ovšem býti ten 8vo
odomyslný loket, který překonal klerikální

učení o sedmém přikázání a člověk je při tom
zasloužilým vlastencem a když slaví nějakou
pětadvacítku, „rukujou“ epolky se světly před
dům, zpívají a volají slávu — někdy i banbu tmá
řům, klerikálům — a noviny přinesou článek
o významné vlastenecké slavnosti s přáním,
aby oslavenec ještě dlouho žíl pro blaho lida,
a staneli se to tak, vynese to činžáček ještě

jeden a korečky to taky rozmnoží. Dobře že
ten jistý dědoušek již nežije, řekl by zase, že
v těch nových loktech je — taškářetví — A
bylo by zle.

A jaký loket pro lidské číny má vzdě
lanost, to obyčejný klerikálčík sotva tuší a
my to zde jen naznačíme. Náramně učení pro
fesoři v Německu vydávají knihy, v nichž hlá
sají, že se nejen manželství, ale i tak zvané
šesté přikázání bude muset nově upraviti.

Úzkoprsé křesťanské myšlénky o šestémakázaní jsou prý novou vědou překonány. „Jen
co člověku na zdraví škodí, toho af
se chrání“ — to je ta nová míra pro stydli
vost, čistotu a zdrželivout. A zde by onen dě
doušek, jeně měřil podle starého lokte, prosto
národně řekl, že tohle je — svinstvo.

Ale je ještě třetí loket. Není nový, od

po na ho užívají nejvyšší páni na světě; ti,teří řídí vedle svých panovníků říše a ná
rody, říká se jim taky diplomati. — U mno
hých z těchto pánů platí loket, který by onen
dědoušek nazval — „prataškářským“ — ale já
bych ho naznal „zájmovým“. Co to je? To je
tak. Chce-li některý takový pán sousední říši
kus země urvat, říká, že tam jebo pán nebo
jeho země má zájem nebo zájmy. Tak ku př.
nedávno řekl pruský- král, že Německo má v
Číně zájmy a proto tam mosí poslat vojsko,
aby tam ty zájmy chránili, Že má taky zájem
v Čechách a v Rakousku to tamní noviny z8
pírají, je prý Německo a Rakousko v nejvěr
nějším spojenství, ale my — nevěříme. Zájmo
vý loket nezná „Nezabiješ“ — „Nepokradeš“
— na tož pak „spojenství“. — Italie má taky
zájmy a zase u nás v Terstu a Tyrolsku, ale
uni jí prý nenapadá, aby snad chtěla tyto ze
mě urvat. Vždyť prý je spojencem. Ale právě
v tyto dny proskočilo v novinách, že si Prus
a Italie píší bez vědomí Rakouska důvěrná za

milovaná psaníčka a 8e připravujů jak se pojisté vážné události o Rakousko rozdělí podle
lokte zájmového.

Nebylo by diva, kdyby to dopustil Ten,
který má stále a stále tentýž loket, Ten, jenž
podle své věčné spravedlnosti měří i národům
i říším. Měří-li nějaká říše dlouho Bohu podle
lokte „svobodomyslného“, může se jí státi, že
se jí z dopuštění Prozřetelnosti naměří podle
lokte zájmového.

Srpen u konce. Co tento článek píšeme,
čekáme stále, s jakým loktem se vytasí p. mi
nistr Kčrber. Noviny naše o něm píší, že se
vytesí e loktem zájmovým. Jistí Němcitotiž
mají zájem, aby Češi nedostali nic, a říkají, že
se Rakousko rozpadne, jestli se Čechům po
volí a proto nazývají utlačení zájmem celé ří
še. Je v tom to staré „taškářství“, které stále
a stále líčí
ale je tím vinen i ten loket té „svobodomysl
nosti“, která liberalismem sluje a svou nad
vládu svobodou nazývá. Bůh nás chraň těchto
loktů. Jen ten starý, ten té božsk: spravedl
nosti loket, může zachrániti Rakousko.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 22. srpna.

(Ku příštím volbám do sastupitelství král
M. města Prahy — Z Národního divadla. —
Ke všeobecné politické situaci.) Konečně slyšeli
jsme zde jednou rozhodné slovo. A dobře, že

že bylo pronešeno a tištěno| Spěek jsme výčitky, proč representace král. bí. města Prahy
nebyla zastoupena dne 15. srpna při procesí
k Marianskésoše na Staroměstském náměstí;
slyšeli jsme výčitky, proč nebyla při slavnost
ním tom aktu Staroměstská radnice příslušně
ozdobena koberci a kvítím a slyšeli jsme vý
čitky, proč nebylo o to postaráno, aby po čas
trvání a pobytu procesí na Staroměstkém ná
městí nejezdily tramwaye a vozy, jež účastníky
procesí obtěžovaly a z pobožnosti vyrašovaly.

Proč se to všechno nestalo?
Proto se to nestalo, poněvadě nymější repre

sentace obce král. hl. města Prahy nabyla většiny

Imserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

ke svolení svému potřebné pomocí strany katolické,
jejíš pomocí se také při mocí na radnicí drží a
proto sa to takto všemožně katolickou věc v Praze
respektuje a podporuje! S potěšením byly tyto
výtky na adresu staroměstské radnice učiněné
přijaty všemi avědomělými katolíky v Praze
a ve předměstích, kteří všeobecně touží po
vážném zorganisování, jež by jim umožnilo
také projevy katolického ducha od všech 88
mosprávných sborů hlavního města a jeho okolí
vyžadovati. A nyní s dychtivostí se očekává,
jak si vedení katolické bude počínati při blí
žících se doplňovacích volbách do sboru obec
ních starších král. hl. města Prahy. Není po
chybnosti, že se zde při nich rozpoutá tuhý
zápas na místě bývalých neblahých kompromi
sů. Bývalý starosta dr. Podlipný při volbách
těch břitce vystonpí prý s heslem „proti ne

Pb a nynější presidium nepochybněz voeb těch vyjde poraženo, poněvadž zejmena
páni náměstkové starosty byli jako hluchými
a slepými vůči tomu, jaké smýšlení nejenom
v Praze, ale v celých Čechách oproti správě
pražské obce panovalo. Znalci pražských po
měrů tvrdí, že bude stranou dra. Podlipného
přivoděna případná nezbytnost, aby se dr. Srb
úřadu svého jako pražský starosta vzdal, an
jest i mezi jebo vlastními přátely (kteří se
mu nyní vysmívají, proč tak slabou volbu při
jímal) obecným mínění, že nejspíše celou řadu
dosavádních svých stoupenců ve volbách těch
ztratí t. j. octne se se svou stranou dokonce
v menšině a mimo to bude asi nemožností,
aby s obecním rozpočtem na rok 1901 prošel.
Pak-li dr. Podlipný jenom poněkud dá si zá
ležeti a vyhledá-li řadu dobrých, nijak nekom
promitovaných mužů za kandidáty do sboru
obecních starších pro příští volby, není po
chybnosti žádné, že stane se opět pánem si
tnace, již byl vlastní vinou ztratil trpě, aby
do sboru obecních starších přicházeli pánové,
kteří tam rozhodně nepatřili.

A v tomto zápase mohou míti rozbodnutí
katolicky smýšlející voličové ve své moci. Jak
poměry jsou, (a s těmi počítati sluší těm, kdo
politiku dělají), má strana dra. Srba rozho
dující většinu pouze hlasy židovskými a prote
stantskými, tak že obě strany mohou býti dnes
katolíkům docela stejně lhostejnými. A pak-li
katolicky smýšlející voličové postaví se při
volbách proti postavení kandidátů, jež jim
vhod nebudou, zajisté obě strany stejně rády
od pánů těch apastí a nahradí je osobami,
proti nimž ze strany katolické nebude žádných
námitek.

A kdyby věc katolická při příštích dopl
ňovacích volbách v Praze ničeho více nevyko
nala, než-li že se postará o odstranění osob
ností z kandidátních listin, jež ze stanoviska
katolického za kandidáty přijmouti nelze, vy
koná pro letošek dosti jak pro obec král. hl.
města Prahy, tak i pro věc katolickou.

V čas přivádíme otázku tuto oa denní
pořádek tvrdíce, že dle daných poměrů spočí
vá výsledek nejblíže příštích pražských voleb
v rukou voličů avědomělých katolíků, jichž
jest v Praze nade všecka pochybnost tolik, že
se s jejich míněním a přáním nejen opatrně,
ale i vážně počítati musí.

w . »

Všeobecně zajímavým jest úkaz, kterýž
jsme ondyno předpovídali, když jsme psal: ©
nové správě „Národního Divadla“. Poznamenali
jeme, že strana mladočeská uložila si velice
těžké břemeno tím, že se prospolečnost, jež
nyní „Národní Divadlo“ řídí, tak exponovala,
aby bývalé družstvo a řiditele Fr. A. Šubrta
z „Národního Divadla“ vytlačila. Nedotýkalí
jsme se tehdy nanejvýš překvapujícího zjeva,
že totiž orgán pohlavářů mladočeské strany
„Český List“ přímo ukrutně na bývalou sprá
va „Národního Divadla“ a řiditele Šubrta úto
čil. A ajta, sotva minuly dva měsíce, tentýž
list docela obrátil a má proti nové správě ce
lou řadu podstatných výtek.

Jako hlavní tramf proti řiditeli Šabrtovi
druhdy ováděl, že prý příliš hověl v „Národ



ním Divadle“ roztahujícímu se feminigmo. A
sa čtrnácte dní bo nastoupení nové správy

„Národního Divadla“ zcela správně apoonédoznává, že feminismus se v „Národním Di
vadle“ roztahuje dále, průzračně uváděje, že
ee jenom osoby změnily.

Předpověď naše ee vyplnila. Mladočeští
páni patronové nové divadelní společnosti bu
dou míti ze své účasti v rozhodování osobních
otázek v „Národním Divadle“, do něhož se
snad mimoděk nebo ze všetečností zapletli,
nepříjemnou, dlouhou operu! Mezi výkonnými
členy divadla panující řevnivost neutuchne,
spíše poroste a obecenstvo čekalo od nové di
vadelní správy daleko více, než-li tato mu po
dati může a dovede.

Očekávalo se s jistotou od nové správy,
když měla v zásobě prostarou správu tolik
rozmanitých nměleckých výtek, že bude míti

pro obecenstvo v zásobě řadu nových oper,ramat a veseloher a ona zatím uvádí na je
viště „Národního Divadla“ kusy staré, překla
dy, jež se nelíbí a také není elyšeti, že si tak
vypomáhá jenom prozatím.

Při „Národním Divadle“ zřízero jest ny
ní místo „artistického rádce“ a tu koluje po
Praze vtip, že místo to bude co nejdříve nu
bídnuto bývalému řiditeli p. Šabrtovi — —
Po krátkém potěšení z nového panstva v „Ná
rodním Divadle“ nastávají jeho protektorům
vážné starosti, jak bude dále.

„
* *

V době, kdy se celé království České čeří
pod dojmem táborů, Praha si klidně hoví. Proč
by se také o politiku starala? Onehdy měl
sem přijeti ministr Rezek, aby vyzvěděl, jaké
zde panuje smýšlení. Ale od cesty té upustil
prý z toho důvodu, že jsou v Praze politické
prázdniny. „Hlavové“ národa rozjeli se na své
dáčy a po Praze nyní hemží se jen obecní in
ženýři vyblížajíce, které ulice mají se na pod
zim, až budou krátké dny a až bude pršet,
rozkopat a dláždit.

Nebýt nová elektrické tramwaye, kteráž
tu a tam pejska zajede a v níž se obecenstvo
s konduktery hádá, v Praze by se vůbec ani
nic nedělo. Snad blížící se doba švestkových
knedlíků přinese změnu a pod jejím dojmem
sestrčí zase pražští politikové hlavy, aby vy
dali hesla předevšímproti — „klerikálům“, v
jejichž táboře bude však pomalu beze vší agi
tace celý národ.

Faktum toto jest nade vší pochybnost pa
trným a jeví se i svými důsledky, néboť časo
pisy, které si libovaly ve směra protikatoli
ckém, zvolna hynou, knihy téhož směru zůstá
zají ležet, a tak že stojíme na prahu na zá
kladě trpkých zkušeností dostavujícího se pře
vratu obecného mínění.

FEUILLETON.
Jak jsmev Čechách před 30 roky cestovali.

Vypravuje věrně dle starých zápisků a trochu
Po pamětiItal de S. Fran...

(Dokončení.)

Někdo z nás cho vyzval, aby nám šel po
moci postaviti překlopenou bryčku na nohy, k
čemuž on milerád přivolil, žádaje jen, »by někdo
z spánů« vzal do ruky provaz a podržel mu to
zvířatko; musí s ním časné z rána na pastvu,
pokud není mnoho much, jalovička je velmi hák
livá, hned bzíká a plaší se, ještě k starému čerch
mantu je moc mlsná a proto pevně ji držet;
vždyť je to tele, do jetele by hned běželo tady
vedle, patří to od nás Kubizňákovi...«

»Ale strejčku, neplácejte«, houk' naň postí
Jion, vale raději pojďte nám pomoci“ Lazar, co
jel sna slepo«, podržel telátko, a bryčka byla hned
na nobách. Tu náš vozka, který se nikdy nepletl
v Bydžově lékařům do řemesla, převzal na sebe
úkol doklora, prohlížel svého pacienta ze všech
stran, tu natahuje krk naboru, tam shýbaje se
opět k zemí, až konečné vykřikl: »Já už to vím.
My ztratili«, tak znělo jeho lékařské „visum re
pertume, svorník čili šroub nebo zatahovák, tam
dole pod vozem, proto svršek bryčky mohl sebou
2mítati, Teď, znělo dále lékařské »parére«, »mu
síme, prosím jíti podle vozu až na silnici u Ko
bylic, tu si zase sedneme, ale budeme museti dr
žeti všickni »glaichu« (rovnováhu). Za čtvrt malé
hodinky byli jsme již na pevné, nekostrbaté sil
nici. Tu vůz stanul a nám sděleno, abychom si
sedli ale stále »gléichu« rovnováhu drželi; to jest,
má záda měla se opříti o hřbet slovanského »bra
tra« a podobné měli vzájemně učiniti Lazar, co
»na slepo« jel a pan postilion, co jei »na slepo« vezl;
kufřík jeden na pravo a druhý na levo, což já s
důrazem odmítl, řka, že půjdu pěšky až do Ne
chanic, Ježto všsk bez mé maličkosti nebyla mo
žná »glajcha« ve vozu, klussl také vedle mně ten
slepý Latar, jenž ostatně dobře viděl. Ve vozíku

Protokol VII, řádné valnéschůze
politického družstva tiskového

pod oohranou sv. Jana Nep.
vwHradol Králové

ve dvoraně „Adalbertina“ dame24. srpna 1900.

Předseda jednoty, vadp. kanovník dr. Soukop
sahajuje schůzi obvyklými spolkovými modlitbami,
načeš vítá přítomné, omlouvaje nepřítomnost ndp. bi

skapa, protektora spolku, jenš pro neodkladnépráceodejel ihned po skončených dachovních cvičeních na
své letní sídlo v Chrasti. Pan předseda vyjadřuje ra
doat z přítomnosti vedp. prelate a kapitolního děkana
Dra Al. Frýdka, čestného člena jednoty, jenš ve vzácné
svá přízni sleduje se živou účastí všecky podniky
družstevní. (Shromáždění povstáním projevuje dík za
sloušílému bodnostáři církevnímu). Pan předseda vyzývá
valnou schůzi ku objektivní kritice vykoné práce v
uplynulém správním roce a žádá, aby přítomní no
vými volbami posteřali se o vhodné a obětavé pre
covníky ve výboru. Uposorňuje zvláště na 2 nové pod
niky, ješ výbor při všech svých finančních a staveb
ních starostech letos zalošil, totiž studentský konvikt
pro kandidáty učitelství a kalendář Štít. Ke konci
své řeči vyzývá všecky ku obětavé práci a ku lásce ka
spolku, jenž hlavně v budoucnosti ponese ovoce zlaté
pro katolický život. Shromáždění přijímá s pochval

ným souhlasem zahajovací řeč předsedovu, načež ujímáse slova jednatel, Dr.Reyl, aby podal svou správu.
Z jednatelské zprávy vyjímáme jen některé jed

notlivosti, ješto podrobnou správu ve zvláštním otisku
obdrží členovédružstva prcetřednictvím bisk. vikariat
ních úřadů. :

Výbor měl 7 řádných echůzí, jednotlivé odbory
měly častější schůze dle potřeb časových.

Letošní správní rok vyžadoval opětně svědomité
péče o spolkový náš dům „Adaibertinum“. Běželo o
rekonstrakcí objevených vad na dřevěstropních trámů,
s rekonstrukční práce trvala aš do začátku ledna.
Účty stavební i rekonstrukční jame sice vyrovnali a
podnikatelem stavby i ne řemeslníky, ale učinili jeme
tak vypůjčeným kapitálem, jejš dluáno nyní upláceti
ročními splátkami. Jakkoliv splátky tyto potrvají ještě
80 let, přece jest to zcela oprávněno, že i budoucímu
pokolení ukládá ee platební břímě, ježto právě po
tomstvo ještě lépe než my bude moci těžiti a kultar
ního střediska katolického života na českém východě.

Při všech stavebních starostech nezapomínáno
na kulturní poslání politického tiskového družstva.

Pracováno hlavně tiskem a drobnou prací. Větší
veřejnou echůsi pořádali jsme na podzim v Chrasti a
z jara v Hradci Králové V menších schůzích řečnili
členové řečnického kroaška:. Dr. Domabyl v Chrasti,
v Pečkách, v Přelouči: děkan Dvořák v Pečkách, v Ko
stelci n. Orl. a v Ličně; Dr. Kašpar v Nov. Bydžově;
Dr. Rey! v Tarnově, vo Vel. Skrovnici, v Hradci Krá
lové, v Pardabicích, v Chradimi a v Sezemicích; Dr.
Soukup v Turnové a v Hradci Králové; farář Seidl v
Bukovině, Černilově a v Příbrami.

Jestliže slovem bylo horlivě pracováno o pou
čení lidu, ta dlužno uznati, že ještě intensivnější čin
nost rozvinulo drožetvo tiskem.

V přední řadě uvádíme činnost spolkového or
ana „Obnovy“, která v podzimní kritické situaci po
itické ujala se tak důrazně ohrožených práv národa

českého, že projev tento byl citován četnými novinami
rakouskými i zahraničnými. Neohbroženýtento projev
byl taxé vděčně uznán lidem českýma získal „Obno
vě“ rázem všecky soudné vrstvy národa. Dnes může
——————— >

zbyli tedy jen kočí, »bratr Slovanů a jeho dva
kufříky; jak ale tam drželi «glaichu«, to nevím,
jen to jsem pozoroval, že jeli zvolna a proto i
my až do Nechanic drželi jsme jim také »glajchue,
totiž já a onen Lazar, který na kraji města mi
zmizel s očí.

Tak, zaplat Pán Bůb, jsme v Nechanicích,
na náměstí u samé pošty. Tu změna vozu. Byd
žovská pošta odevzdá zde svá psaní, zavazadla i
své pasažery poště Nechanické, která, pakli zbývá
dosti místa ve voze, přibéře k tomu nové zboží
nživé i neživé“ z Nechánicka a kdyby bylo málo
místa, vypraví i vůz druhý, nazývaný „Fici“ neb
NFiclík“, a již to jede, aby mezi 8. a 9. bod. se
přijelo do Hradce Králové. U pošty čekaly již na
nás dvě as 14leté holčičky, veselé a nejspíš také

chanický panpoštmistr rázem spočítal si své pa

vypraviti »Ficího«, nestojí za to.© Tu mu však
pomohla zvláštní náhods z této nemilé situace.
Mezi tím, co zapřahoval nechanický vozka koníka
a p. poštmistr stále přemýšlel o tom, jak to „na
rafičiti“, zíral bydžovský postillion na mne a na
„bratra“ Slovanů zvláštnímzpůsobem, nejprvé se
dívaje upřímně do očí a pak na to místo obleku,
kde ušil krejčí kapsu pro peněženku. Já této ně
mobře hned porozuměl, Šestáček sem, šestáček
tam. Ošacoval jsem se a podávaje mu odřený stří
brný plíšek doložil jsem: „Ale po druhé, viďte
vy stará vojno, že mne již nevyklopíte?! On úklo
nem blavy poděkovav, mlčel; když jeden vyklo
pený „kavalír“ platil, může platiti a bude snad
platiti i vyklopený druhý „kavalír“, u sebe si po
mysliv, hajdy šel k druhému pánu pro druhý še
stáček. Ale to si dal. Byl odbyt,aby jen byl tomu
rád, že to, co seráno stalou Kobylic,senezapsalo,
do „Bešverdenbuchu« v Nechanicích. Od postilona
bydžovského obrátil jsem se k poštmistrovi uka
zuje mu svůj jízdní lístek do Hradce. Tu on zas
obrátil se k druhému pánu, co nedal zpropitného,
se slovy: »Prosím račte míti tské lístek do Hrad
ce, ueb snad jen pouze sem? Žádám o lístky pá
nové, já je také podepíšu.«

Zde začervenal se můj spolucestující ještě

zejhladnnějším katoliským listemv měmísh korunyj +m listem v. orany
svatováclavské pro svě úvodníky, ješ vnášejí do poli
tického zápasu směrodatné yn .

eménědůležitým podnikem literárním jscu „Ča
cové Úvahy“,které redakcí pisatele tóto správy vy

chásojí již plné 4 leta a rozšířily za tu dobape160.000 dvou až trojarchových dobrých brožur, s m
maché, svláště o Hueovi dočkalyse dvojího ano i tro
jiho vydání.

Nový bojovník vystoupí letošním rokem ns kol

biště literární v družstevním kalendáři„Štítě“, jen$ "Tjde nákladem 6000 výtisků, s nichá 4000 jsou jíš ob

jedakay. Kalendář vydán jest ve aličné úpravě, s vyraným obsshem, aby mohl býti čten i vzdělanými
katolíky. Vydavatelstvo vzalo v úvahu pokynya přání
na vrácených dotaznících vyslovená, take jest „Štít“
vlastně společnou prací diecóésníhodachovenstva, ješ
jisté také svůj podnik bude věřícím odporačovati.

Připumínáme, še máme na skladě téš jiná tisko
pisy a spisy, zvláště výtečný spis ndp. biskupa „Štít
víry“, který byl přeložen do němčiny s letos dle správ
novinářských do angličiny. Poněvač publikace své pro
dáváme ve sníšené ceně, neměly by echáseti v žádné
přírační knihovně duchovního eprávce,

Ze stručně nastíněné spolkové činnosti vysvítá,
če družstvo pěstuje stále tichou, ale nennavnou činnost
ve pros života náboženského a ku povznesení čas
ného blahobytu českého lidu. Zaslouží tedy vydatné
podpory hmotné i mravní, neboť všecko to, čím se mů
feme pochlubiti, není ještě naším cílem, nýbrž pro
středkem ku vyššímu cíli — ka lidovému uvědomění
náboženskému. Cíl tento ještě čaleký a nepřátel mnoho,
Vidíme celé stavy organisovati se proti víře a proti
duchovenstvu, preto musíme se organisovati ve veliký

ústřední spolek na obranu dachovýchstatků apoňšl“vati též moderních prostředků k jich hájení. Kdo po-
někud jen obdařen jest širším rozhledem s nestratil
dosud chuť ku obětavé práci, bude vždy příznivcem
politického našeho druistva, jezuž v budoucnosti pří
souzen jest úkol veliký. „Zdař Bůbl“

Pokladník drašstva, vdp. vikar, sekretář Uhlíř
podal pečlivě a pracně zhotovenou zpráva účetní.
z níž vysvítá, še na členských příspěvcích sešlo se
letos 1800 sl. 75 kr. a na darech „Adalbertina“
5471 zi. 94 kr. Uvážíme-li, že obnos tento zaplatilo.
z největší části duchovenstvo diecésní, nutno vyslo.
viti obdiv nad takovou obětavostí. Pan pokladník vy
slovoje uspokojent nad letošním finančním starem.
drašstva, ale poznamenává, že hlavně v řadách star
šího duchovenstva má drašstvo avé příznivce, kdežto
mladší duchovenstvo nejeví tak veliký zájem 0-spo
lek, ač obyčejně vždy mladé hlavy sympatisují s mo
derními podniky. Není pochyby, že upozornění toto
sjedná příslošnou nápravu, ježto vlastně budoucí:

oba aklidí ovoce přítomné práce.
K dotazn vip. faráře Bárty sděluje p. pokladník,

še docílena jiš úplně rovnováha v účtech dradatva.
asopis „Obnova“ i „Časové Úvahy“jsou již aktiv

ními, výnos družstevních realit zabezpečuje pravidel
né roční annuity, takže příspěvky členské budouobra

ceny vesměs k účelům spolkovým a upaných darůbude použito k úplnému vymezání nekrytých dluhů.
Pan farář Bárta spokojuje se s tímto vyjádřením a
vyslovuje přesvědčení, že takový stav věci vrátí dru
stvu opět otřesenou důvěru členstva, které z nesna
losti poměrů toužilo ne zdánlivě beznadějný podnik.

Zajímavé této debaty finanční súčastnili se pp. ha
ráři vek Seidl, Chejnovský, Bárta, katecheta Adama dr. Reyl.

Vadp. prelát Frýdek navrhuje uvésti do roční—É———————">2", 2"
více, nežli dříve náš bydžovský vozka, když jsem
mu penízek podával a drobet se zarazil; však
hned se vzpamatovav odsekl: »Já vždy platím za
jízdu až v Hradci na poště, zrovna do ruky »Frau
von Kaldarar= (paní z Kaldarárů); tak jsem již
vícekráte jel „obne Anstand“ bea překážky.

„Ó, to je jiná muzike“, zasmál se šibalský
p. poštmistr, „to musíme jinak nit navlíknout.“

A ten. postilion, jak to uslyšel, ihned při
skočil a jeden z kufříků si beaky vzal a pánovi,
co jezdil bez „snštandu“, odpovídal: „Tak, jeden
kufřík si vemou voni a drubý si vezmu já, dám
jej doma pánovi a až mu pošlou 50 kr., tolik,co
se plstí od nás sem, dostanou svou věc nevypla
cenou nazpátek“.

Teď byla řada na mém spolucestujícím, aby
se taky ošacoval, což on učinil, by zpět obdržel
svůj majetek; ba šacoval se ještě jedenkráte žá
daje o lístek za 60 kr. do Hradce, který mu ale
poštmistr odepřel: „Už mám tři pasažery, tolik
se jich vejde do jednoho vozu, doba k vydávání
lístků vypršela včera v 8 hod. večer; vy pane
nepojedete, nemáte teď k jízdě více žádného práva,

„A to by bylo hezky«, vece on, „na to se
podívám. Já musím býti v 9 v Hradci o 11 v

tra mám důležité řízení ohledně pondělní bursy;
a pakliže mně nebude vydán jízdní lístek za ho
tové peníze, povedu stížnost až k samému mini
sterstvu«, .

To mu však nic nebylo platno a my odjeli
bez něbo. Já uprostřed těch dvou malých sestři
ček. Cestou mi vypravovaly, že chodí k ctihod
ným sestrám za Svatým Duchem do školy a že
jim daly včera dovolenou navštívit své milené
rodiče, ježto si již zkoušky odbyly a maminka
jejich slavila svůj svátek. (Cesta rychle nám ubí
hala. Tu z Čísta jasna stanul vůz náš v Stěžerách
před samou farou, z níž ibned vychází tamní p.
farář, známý budebník P. Em. Melichar, podává
postilionovi malou knížečku, do níž on učinil čárku
s dátem 9. července, neboť p. tarář Stěžerský ne=
jezdíval »na slepo«, ale ročně osplácel své »po
jezdné« dílem »Frau von Kuldarare (paní z Kal



rávyvýšičlenskýchpříspěvků,případnětéš stanovy,
aby mladší kočástvo mohlo pozoati účel spolku, če
mož vyhověti slíbeno. Ke konci své správy nposor
čuje p. pokladník, še 130 členů dlubuje jiš přes 3
leta. povinné příspěvky, takže valná hromada usnáší
80 upomenouti na tyto váznoucí nedoplatky.

Po zprávách přistoupeno b volbám, jež provedli
skratatoři pp. farář Vlček, katecheta Forman, feditel
Sekera a vicerektor Orel. Do výbora zvoleni vesměs
staří výboři, kromě těch, kteří se fankce vsdali. Zvo
lení byli p. t. pp.: Dr. Gustav Domabyl, professor
theologie. Antonfo Dvořák, děkan v Nebovidech. Fran
tišek Hajzler,děkan v Přelonči. Ferdinand Hanousek,
děkan v Třebechovicích. Dr. Jan Hejčl, vicerektor bisk.
semináře Antonín Hrubý, ředitel bisk.knihtiskárny.
Dr. Josef Kašpar, gymn. professor. Dr. Josef Mrštík

rofessor theologie. Dr. František Beyl, ředitel bisk.
Borromea. Jan Seidl, farář v Černilově. Dr. Jan Sou
kup, čestný kanovník. Václav Uhlíř, vik. sekretář ve
Velké Jesenici. Vladimír Hornov, katecheta v Pardu
bicích. Alois Dvořák, katecheta v Kostelci n. Orl.

Při volných návrzích byla čilá výměna náhledů
a přijata byla mnohá prospěšná opatření.

Pan farář Chejnovský navrhl, aby družstvo spo
lečně s diecásní cyrillskou jednotou saložilo školu pro
výcvik kostelních řiditelů kurů. Přítomný předseda
eyriliské jednoty, p. dr. Mrštík sliboje, še jedno.s
v té věci zahájí potřebné kroky a sbormistr jednoty,
p. vicerektor Orel poznamenává, že škola tato stává
se Časovou nutností následkem petice spolku českých
varhaníků ku ministerstvu, ješ má regenschorství
učitelům odníti a pouze varhaníkům evěřovati. Návrh
se přijímá a odkasuje výboru ka provedení.

Pan farář Vlček šádá, aby duchovenstvo pev
měji se semklo na hájení svých práv i ku hájení kře
stan kóho životního názora, nebot v řadách učitel
akýčh vysnávači moderních snah nevěreckých a soci
alně podvratných docházejí stále většího vlivu, jak o
tom svědčí surové výpady níských plátků. „Českého
nčitele“ a „ŠkolskéhoObzoro“. Na návrh p. kaplana
Poapíšile má se vésti hlídka těchto výpadů, aby lid
sám se mohl přesvědčiti o smýšlení „svých přátel“.

Jednatel dr. Reyl navrhuje, aby platícím čle
nům dražstra byla skýtána sleva při odebírání „Ob
novy“ a „Čas. Úvah“. Sehůse stanoví, aby členům,
odebírajícím již jeden plně placený výtisk „Obnovy“
i „Čas. Úvah“ kaádý drahý výtisk byl účtován 0 po
lovinu levněji. Kdo tedy jsa členem již jeden výtisk
odebírá, obdrží drabý za %zl. 50 kr. Opatření toto
přispěje rozhodně k ušíření dobrého tisku.

K dotaza p. kaplana Pospíšila sděleno, že nový
kalendář „Štít“ jest již úplně hotov, obsahuje vedle
zajímavého textu hojný počet slušných obrázků s pře
krásným titulním obrazem a vydán budo na počátka
září. Účtován bude zrovna s těmi výhodami jako jiné
kalendáře. Pan katecheta Víša žádá posléze, aby u
každého čleuu byl ve výroční zprávě poznamenán ob
nos, mnoholi vůbec přispcl na podniky draástovní.

Tím byly volné návrhy vyčerpány, pročeá ukončil p. předseda dr. Soukup valnoa echůzí provoláním
„slávy“ ndp. protektoru, přítomnému vsdp. prelatu
dra Frýdkovi.

Nově zvolený výbor se ihned po schůzi násle
dovně ustavil: předsedou zvolen vadp. kanovník dr.
Soukup, místopředsedou vdp. sekretář Uhlíř, jenš po
vede téš účty družstva, jednatelem dr. Reyl. Jednot
livé odbory zůstaly jako loni s příslašným doplněním
vystouplých členů.

Spolkové nové činnosti „Zdař Bůh!*(O,
dararů) v Hradci a částečné p. poštmistru v Ne
chanicích, — a již jsme jeli. Co mne ale na něho
mrzelo, že nechtěl si usednouti vedle mně, jak
tomu i chtěly ty dvě včerejší gratulantky, jež si
chtěly hačnouti proti nám. Zapomněl jsem po
dotknouti, že náš vozka již před Stěžerami stále
se s vozu nabýbal a zpět ohlížel směrem k Ne
cbanicům, »Příteli, proč se tak často ohlížíte, že
vás bude bolet v krkule On odvětil: »Uvidějí,
že ten pán, co nesračl s námi jet, za chvílku při
jede a nás doboní.« »To nejspíš váš pán vypraví
k vůli němu »Ficíhoe?« +Ale, kdel náš »Ficlfk«
se ani z kůlny nehbnul; to si musí zjednati zvláštní
povoz a hodně moc za něj klopiti. Nu a až nás
dojede, spustím tu naši poštovskou: „Jede, jede
poštovský panáčeke a t. d.« Byli jsme u samých
Kuklen, když tu z nenadání začal šklebící se po
stilion vytrubovati svou nejmilejší plsničku. Ale
nějak mu to nešlo. Stěžerský pán tázal se mne,
kdo to naproti nám jede, neboť pošta jen tehdy
troubila, kdvž na proti jel povoz a vyhnouti se
nechtěl. Já jen několika slovy rychle objasnil
mu celou zápletku. »Vy postillione dejte sem tu
trubku, já na ní umím také trochu, já za vás za
troubím«, a již držel pan farář v rukou svých
osudnou trubku. Byli jsme na kraji v Kuklenách
nedaleko za Zavadilkou (zájezdní hostinec), když
tu krásné a mistrně vyluzované zvuky ozvaly se
krajem. Lidé z oken vykukovali na silnici ven.
Tu prudce přibrčí kočár a v něm ten Slovanů
»bratr«, který teď prý moc škareděl a očima dě
sně koulel, holčička na pravo ode mně se řehtala,
holčička na levo se šklebila, postilionem ne koz
líku smích házel, pan farář stále ještě vyl. zuje jen
ty nejkrásnější toniny, jichá byla trubka schopná,
nu a já, přiznám se, smál jsem se také.

V Hradci pobyl jsem si až do poledne, na
čež po obědě vydal jsem se na další pěšší cestu
aš za Vysokou doprovázen houfcem Borromej.
ských studentů. Tsk jsme v Čechách před 30 roky
cestovali.

S

Drobná obrana.
„Samostatnost“ věnoje v posledním

čísle celý úvodník „klerikálům.“ Zle se durdí
na to, že na tábor lidu v Dobeníně byl také
pozván katolický řečník. Je vidět, Ze se „Sa
mostatnost“ toho „klerikalisma“ bojí jako čert
kříže. V článku tom podařená jest věta: „Při
puštění klerikálů na tábory zvýší na konec
Jen mravní váhu klerikalismu ...“ Ovšem,„Sa
mostatnost“ by snahy katolické nejraději vi
děla někde na smetišti a proto vše, co kato
líci k povznesení mravních, sociálních a ho

ooo poměrůčiní,jest jí trnemvoku.„Samostatnost“ se bojí, aby se konečně nedo
kázalo, že zásady katolické jedině úspěšně
pracojí ve prospěch našeho národa a že tato
činnost daleko převýšuje ty pochybené snahy
různých radikálů a pokrokářů, těchto „paten
tovaných“ vlastenců, jimě se obyčejně nejedná
O nio více 8 nic méně než o prospěch svých

, — Pan Hajn, redaktor „Samostatnosti“
jest také řečníkem na různých táborech lidu
a nepochybně se ostýchá vystoupiti se svými
frásemi, překrucováním historie, bušením do
všeho, co jest katolické — sa přítomnosti ka
tolického řečníka. — Kdo hájí pravdu, nemusí
se nikdy báti nepřátel, ale že ce jich pan Hajn
bojí, jest vidět, jaká ta jeho „pravda“ jest — —

Česu nejde do hlavy, jak mohl dr. Hru
ban nazvati dra Masaříka ueznabohem. Není

několik pěkných frásí z chytrosti prohozených
Masaříka za člověka nábožného ještě prohlá
siti nemusíme, Je-li Masařík v skutku rytířem
víry, ať se konečně vytasí se svou aspoň tro
chu určitou dogmatikoa, která jest nutným
podkladem pevné mravouky. Nevěříte li, čtěte,
jak o dogmatice soudí veliký myslitel Arnošt
Hello. Ostatně víme dobře, proč se svým „vy
zváním“ ani vy ani Masařík na venek nespě
cháte. Víra židovsko-helvetská, jak byste ji
upravili, byla by přec jen velikým monstrem
nechutným straně obojí. A pak si pamatujte,
že člověk v skntku vážně nábožensky myslící
nemůže hájiti najednou židy a Luthra, který
těmto tolik nepěkných slov věnoval; ani ne
může zároveň lámati kopí za židy a za buosity,
kteří každou chvíli v Praze židům krámy dran
covali; a konečně žádný pravý křesťan nemůže
býti — deterministou. Tedy jen důsledně|

Čas o „Iživosti“ cirkve. Takédle vše
ho jest jistě v církvi zavedeno systemisované
lhaní. V katechismech, na kazatelnách, ve zpo
vědvici všude nutno slyšeti hlas duchovenstva:
„Bratři jen lžete“. Vždyť „vědecký“ Čas nyní
objevil z brasa novou „pravda“, že žádná cír
kevní společnost není tak „prolhaná“, jako
církov. Na to jest ovšem potřebí tuhé organi
ace, aspoň takové, jakou má ve svém lbaní
Čas. A nestydíte -e, pane doktore, opírati svůj
„objev“ o takový důvod, kterým se sám po
rážíte? Nevíte o žádném spise Masaříkově,
který se křesťanským názorům o smrti přiro
zené a násilné příčí?

- Národní listy mnoho se rozpisují o
oposici kurie proti Kvirinálu; jaké záští dal
nepokrytě na jevo zednářský Crispi, který
každou dohodu Vatikánu s Kvirinálem urputně
zamítl, o tom mlčí. Jak by byl prý Lev XIII.
„veliký“, kdyby vládě italské ustoupil! Dle
nářku Národních bychom byli skoro v poku
šení se domnívati, že by pak padl dr. Grégr
„ultramontánům“ do náručí. Ale my známe tak

trochu své. Mloy se tak vynořilana povrchfarizejská potměšilost Národních Listů jako
při této příležitosti. Kdyby se měli katolíci
říditi dle vrtošivých a měnlivých názorů Gré

grovoĎ, pak — „dědictví otců zachovej nám,ne

Politický přehled,
K situací. Z Vídně dochází o příštích

úmyslech vlády málo zpráv. Z Pešti však přilétá
jedna za druhou. »Mag. Orszage praví, že říšská
rada bude svolána jen tenkráte, když veškeré stra
ny podají pevnou záruku, že projednají státní
nezbytnosti. — Toto ultimatum vlády jest prý
neobyčejně pevné. — Jiná zpráva zase tvrdí, že
předseda ministerstva přes všechno popírání za
bájí přece jenom nové vyjednávání s vůdci jedno
tlivých politických stran. Předmětem těchto porad
bude zároveň pracovní program vlády. Dne 28.
srpna konala se ministerská rada, jež trvala asi
dvě hodiny. Denní listy jsou plny nejistých, bez
účelných zpráv, o kterých se rozepisovati bylo by
zbytečno.

Schůze tří císařů ve Vídmí. »Oestr.
Volktzg«. oznamuje, še během měsíce září sjedou
se ve Vídni car Mikuléš II. a císař Vilém II.

V IHšla přijal císař ve středu návštěvu krále
rumunského. Ministr zahr. záležitostí hrabě Go
luchovskt byl také ; omen. Příčina této návštěvy
jsou nepochybně spory rumunsko«bulharské.

V Záhřebě konán bude od 3. do 15. září
chorvatský katolický sjezd. Jako Chorvaté při na

šich sjezdech nám věnují velikou pozornost, jest
i na oás, abychom se v hojném počtu jejich
sjezdu zúčastnili anebo alespoň pozdravné tele
gremy zaslali.

Srbský král Alexamder pokračujeve
svých reformách. Těchto dnů vydal úkaz, že
bývalý předseda ministerstva dr. Vladim. Giorgi
evič a býv. ministr vojenství generál Atanazkovič,
kteří dosud byli »ministry v disposicie, sč dávají
do výslužby. Jest tedy celé bývalé ministerstvo
jik v pensi, Králův příbuzný, Milan Broičovič,
dosavadní vyslanec v Berlíně byl rovnéž dán do
výslužby. Milanovi oznámila srbská vláda, že mu
zastavuje další vyplácení appanáže 300.000 fr. —
N. L. podotýkají, že teprve tento krok ukazuje,
že převrat dlužno považovati vážně. — Ale v tom
nutno shledávati něco jiného. Milan jest hocně
zadlužen. Aby mu tedy appanáži věřitelépomocí
úřadů nesebrali, a tak srbské peníze se zbytečně
do Rakouska nezasýlaly, problásila vláda, že za
stavuje tuto appanáži vypláceti. Ve skutečnosti
ale zajisté Milan jmenovaný obnos dostane, ovšem,
aby o tom nikdo nevěděl. Takovýmto nšlechet
ným« způsobem budou tedy věřitelé okradeni.

K rumunsko-balharskému sporu
se oznamuje, že jest to Rumunsko, jež chce rmír
porušiti, Bulharsko učinilo již na začátku sporu
návrh, aby se celá věc odevzdala smírčímu soudu,
— sle Rumunsko tento nívrh zamítlo.

V Belgii v některých městech, jmenovité
v Brusselu bylo v noci nalepeno na domy mnošo
letáků, vyzývajících k činům anarchistickým.

Tarecký ministr zahraniční:hzáležitostí
vyrozuměl všechny velevyslance, aby za příčinou
panovnického jubilea sultánova jejich vlády vy
slaly do Cařihradu zvláštní vyslance.

Válka v Číně. V cizím tisku se udržují
zprávy, jakoby Rusko tajně vyjednávalo s Činou.
Účelem jednání tohoto bylo by odstrčení Anglis
při dělení se o kořist čínskou. — Generál Lene
vič telegrafoval těchto dnů z Taun, že ruské a
francouzské vojsko osvobodila po dva měsíce ob
léhaný -klášter Befan a zachránilo trancouzské mi
sionáře tam se nalézající. — V Pekingu není ani
jediného boxera. Císařský dvůr prchl do provin
cie Senzi, — Veliké davy boxerů shromážďují se
5 německých mil severovýchodně od Jangsounu.
Škadrona indické a americké jízdy odtáhla stihat
císařovnu-vdovu. — Princ Tuan byl prý viděn v
Pekingu. Pátrá se po něm horlivé. Z vnitřních
čínských provincií docházejí poplašné zprávy. Mí.
stokril v Hangčeu uveřejňuje jménem cís:řovny.
vdovy dekret, jímž nařizuje, aby byli všichni Evro
pané povražděni, Ze Šanghaje táhne tan: evrop
ské vojsko.

Válka v Africe. Z bojiště jihoafrického
došla nová, pro Angličany nadmíru truchlivá
zpráva, Oznamují totiž úřední boerské telegramy,
že generál Buller byl v těchto dnech na hlavu
poražen a že měl velmi těžké ztráty. Kromě toho
zničili Boerové železniční trať v Natalu, ležící se
verně od Newcastle a mezi Laingsnekem a Char
lestownem. — Lord Roberts nechal zastřeliti po
ručíka Kordua, Nad tím jest veliké rozhořčení u
všech států evropských, zvláště, když se zjistilo,
že poručík se stal jenom obětí léčky Robertsovy.
Tímto činem Roberts dokázal své bídáctví,

Drobné zprávy.
Zprávy dlecésní. V Pána zesnuli: p.

Karel Slonek, kaplan ve Vamberku,+ 12. srpna (nar.
1864, vysv. 1890), pan Ant. Paulus, prefekt učitel
konviktu v Hradci Králové, + 17. srpna, (nar. 1869,
vysv. 1892.), p. Jos. Procházka, děkan v Dobřenicích,
+ 19. srpna, (nar. 1886, vysv. I862), p. P. Klimeut
Šandera, O. Praam. kanonie Želivské, b. vikář, děkan
v Humpolci + 21. erpua, (naroz. le3d, prví. 1858,
vysv. 1862.). Ustanovení jsou: p. Josef Hájek,
farář Valteřický, za faráře do Velké Borovice, p. Ant,
Šklíba, farář Licibořický, za faráře do Oujezda u
Chocně, p. Jan Gottstein, farář v Javornlku, za fa
ráře do Velké Úpy, p. Kašpar Falta, spirit. ve Ska
lici, za faráře do Vlčkovic, p. Frant, Vía, administr.
Bělský, za udmin. do Kunětic, pan Jos. Teplý, kate
cheta v Kutné Hoře, za administr. do Číbuze, p. Fr.
Dittrich, administr. za kaplana v Poličce, pan Josef
Valenta, kaplan Žlunický, za koop. do Lovčic, p. Jan
Šolc, za kaplana do Žlunic, p. Adolf Morávek, kapl.
Trutnovský, za kaplana do Kanvalda, p. Vince.Vaněk,
kaplan Olešnický, za II. kaplana do Trutnova. Ne
omysté: p. Al. Schembora, za III. kapli. do Trat
nova, p. Jan Šimberský, za II. kaplana do Pecky, p.
Josef Novotný za kaplana do Nekoře, p. Hogo Do
skočil za kaplana do V. Uřína, pan Josef Pacál za
kooper. do Mříčné.Uprázněná místa: Cblumec,
děkanství patron. brab. Kinský-ho, od ŽÍ. Července,
Kunětice, fara patron. náboženské matice, od 23. čer
vence, Člbuz, fara patron. náboženské matice, od 26.
července, Keblov, fara patron. náboženské matice, od
1. srpna, Valteřice (Neudorf), fara patron. náboženské
matice, od 17. erpna, Licibořice, fara patron, nábož
matice, od 18. srpna, Dobřenice, fara patron, K
Weinricha, od 20. srpna, Studenec, real. administra
tura liber collat., od 20. srpna b. r.

Slavnosti družstva „Vlasť“. Krásných
dnů opravdové radosti dočkalo ve družstvo „Viast“
během tohoto týdne. Mnoho katolíků spéchalo du Fra



by, aby se na vlastní oči přesvěděilo o tom, 00 draž
stvo „Vlmat“ pro organisaci katolickou učinilo, že to
byla těšká a úmorná práce, sponety překášek a mno
ho sápasů — a hle! Nynídražstvo s pýchou patřiti
může na to, co vykonalo, plným právem může říci,
fe v obora katolické literatury české zfokali si místa

nejčestnějšího. — Nemožno nám podrobně vylíčitisEstavu tisku s rozpisovati se o cenných přednáškách.
Jen krátce chceme se zmíniti o bodech nejdůlešitěj
ších. — Výstava katol. tisku zahrnuje velikou čásť
našeho katolického písemnictví. Vylošeny tn jsou sko
ro všechny katolické časopisy, mnoho knih, podobisen,
rukopisů růz'ých autorů; sotva lze věřiti svým sra
kům, že tolik vzácných děl uměleckých na poli kato
lického písemnictví vzkvetlo. V pondělí sepočaly před
nášky v domě Svatováci. záložny. O 9. hod. konala
se valná bromada Jednoty česk. katol. učitelstva, jíš

fedsedal říd. uč p. Skaltéty. Jednola čítá již 816
lenů. — Při valné bromadé čten byl přípis soperi

tendentetví českého, které žádá na evangelických uči
telích křesťanské výchovy. Toftzajímavýmdo
kladem, še snahy katol. nčiteletva jsou sprárny. —
O půl 10. hod. přednášela učitelka slč. Augusta Ros
sypalová „o výchově dívčí vůbec a ženského dorostu
gvláště“. Mezi jiným pravila: „Výchova v učitelských
ústavech není všestranná, výchova na obecných ško
lách jest nedostatečná a není prošivot“. O 11. hod.
konala se slavnostní schůze jednoty, v které předná
šel pan Josef Vencour. O 2. hod. odpol. přednášel
dp. 7] Hálek o veřejných knihovnách a čítárnách
katolických“. Schůze histor. kroužku konala se o 4.
hed. odpol. za předsednictví vldp. dr. Fr. V. Zaple
tala, Ord. Praed., professora starozákonní exegese na
universitě ve Frýbarku, ve Švýcarska. Předoášku p.
dra Kováře přečetl p. učitel Flekáček. V přednášce
poukázelo se hlavně na lži v historických dílech, v
románech, dramatech a učebnicích. Historii předělali
zvláště protestanté v dílech jednajících o hasitismu a
době pobělohorské. Historický kroužek má sa účel
zjednati očistu a dívati se na dějiny tak, jak se sku
tečně utvářily a ne tak, jak mnozí „historikové“, u
nichš rozhodoval osobní zájem ale ne pravda. Vidp.
prof. Zapletal, který již procestoval nejen Evropu, ale
i Asii a Afriku podotknul, že málo se ví ve světě o
Čechách. Mají o nás pojem nedostatečný. Na mnobých
místech nás považují za jakósi odvětví cigánů.
Proto by bylo dobře, kdyby stručný výsledek děje
pisných studií byl uveřejňován v cizojazyčných časo
pisech, aby cizina o nás věděla. O 7. hod. več. se konala
slavnostní schůze v sále Katol. Besedy, kde ehromáž
dilo se množství účastníků. Po 7. hod. dostavil se J.
M. nejdůst. pan biskup Edvard Jan Nep. Boullivý
potlesk shromážděného obecenstva vítel nejdůst. vele
pastýře. Z četných hostí účastniJi se slavnostní schů
ze hlavně vysocedůst. pan praelát Krásl, vadp. kanov
ník Doubrava, msgr. vedp. rektor dr. Kordač, vlp.
notář Kopal a p.rytíř z Tannenheimu s chotí, du
chovenstvo pražské a z různých diecésí a členové řá
dů církevních. Mimo některých pražských katol. šar
nalistů byli přítomni: Dp. T. Šillinger, redaktor „Hla
su“ z Brna a p. Al. Vobejda-Prosečský, redaktor „Ob
novy“ z Hradce Králové. Předsedou schůze byl vlp.

Horský a zopisovatelem redaktor „Katol. Listů“ vp.Žundálek. Po vřelém uvítání J. B. M zapěla Cyrill
ská jednota křižovníků pozdrav ku poctěvznešeného
hosta, načež předseda vip. dr. Horský mlavil o naší
síle, na kterou často zapomínáme a citoval výrok
kardinála Giblonsa: „Trpělivost je sice krásná ctnost,
ale statečnost ne méně, apřílišněná trpělivost však
není více cností, nýbrž zbaběletvím“. A to jest úkol
katol. sjezdu, bychom osvěžili své afly k posvátnému
zápasu. Potom čteny byly pozdravné dopisy a tele
gramy, jichž došel početnemalý. Pozdravný dopis za
slel také J. M.ndp. kníže-arcibiskup Skrbenský, J.
M. ndp. biskup Říha, světící biskup Mogr. Kalous,
nejd. kathedrální kapitola v Hradci Král.
atd. — Vřelý byl dopis vedp. probošta dr. Antonfna
Lenze, který zvláště oceňoval zásluhy J. M. ndp. bi
skupa Královéhradeckého. — Po té ujal se řeči vadp.
praelát dr. Krásl a přednesl tři prosby: 1.) Zachová
vejte vždy věrnou a dětinnou oddanost k naší svaté
matce katolické církvi. 2.) Nejen ve „Vlasti“, ale ve
všech družstvech a spolcích katolických nechť se za
chovává avornost a jednota. 3.) Nechf nikdo ze vzdě
laných katolíků nezanedbává svých povinností kře
sťanských a hlavně ne modlitby. Po té vystoupil na
řečniště J. M. ndp. biskup EdvardJan Nep. »
uvítán byl bouřlivým potleskem, načež promlavil
uchvacujícím způsobem „o náboženství badoucnosti“.
„Bylo mluveno o svornosti. Říká se, že nejlepší svor
nost mezi třemi jest, když dva nejsou doma. Svornost,
jednota, tof důležitý základ každého snažení — a

ylo by dobře, kdyby i u nás více svornosti bylo. —
U nás mnohý nejraději mluví o tom, čemu nerozumí.
Tak na př. jak často se vyskytne to slovíčko „kleri
kaliemus“. Ale z těch, co slovem tím plýtvají, snad
ani jedno procento tomu nerozumí. — Povídalo se mno
ho, že vymře náboženství tímto pokolením. Ale to
jest jen mínění samozvaných proroků. Věci se však
začínají obracet, [ mezi vzdělanci se nyní více mlaví
o náboženst-í, jehož veliký význam se počíná uzná
vati, neboť bez náboženatví dopracovala to společnost
lidská k broznému úpadku. Chceme li však mlaviti o
náboženství, musíme si to dobře rozvážiti. Každý 80
cialní demokrat se chlubí, že rozamí lépe náboženství
než jeho biskup! Ale jak vypadá to jeho náboženatví?
On vlastně zavrhuje vše a shledává celé náboženství
v konání přikázání: „Milaj bližního svého jako sebe
samého“. Netřeba se snad ani zmiňovati, jak sei
toto přikázání u socialistů provádí, časté případy
nás o té jejich „lásce k bližníma“ poučují. Ale každý
přec masí uznati, že přikázání to jest jen jeden před
pis, nikoliv však náboženství. Náboženství jest po
snání a ctění Boha, jest spojením duše lidské s Bo.
bem. Náboženství nelze zničiti, poněvadě od stvoření
člověka zde bylo a není žádná moc lidská, aby ná
boženství mohla zničiti. — Mezi člověka a Boha po
stavila se vina. Ďábel svedl člověka k neposlušnosti.
A tu Bůb saelíbil Vykapitele. A v té době jiš byl
položen základ ku křesťanskému náboženství. Lid
očekával příchodu Spasitele a Obnovitele světa. A On
přišel v osobě Ježíše Krista. A tehdy, kdyš na Kal
varií umíral, ta jen dokončeno bylo dějství první, —

možno to přirovnat k jevišti, — opona spadla. Alo
ve třech dnech sdvíhla se opět, Ježíš Kristus vatal
s mrtvých, a tu nastalo dějetví druhé. Církev svatá
nebyla nikdy bez boje a zápasů. A jako drahdy bylo
mnobo nepřátel, kteří by ta církev raději viděli ně
kde pobozenou, tak tomu jest i nyní. Jak to vypadá
koncem toho „osvíceného“ století? Volá se: „Nevěřte,
nebojte se Boha!“ Veliká čásť intelligence stratila
Boha — a o těch posledních věcech člověka zavládla
u ní nejistota. Nejistota jest neštěstím a jak nás mno

bo příkladů o tompoočnje: člověk takový jest opravdu nešťastným. Tolstoj, který přestal věřiti v oprav
dovovt náboženství, sám ve svém spise, kde líčí svůj
život, doznává, že jest nešťastným. A apis ten končí
výrokem, že odpadnutím od Boba lidstvo upadlo v
neštěstí. — Maoho se mluví a píše, že prý musí při
jíti nové náboženství. Ti, kteří tak volají, sami vlast
ně nevědí, jaké by to „nové“ náboženství mělo být.
Ti lidé, kteří již dávno přestali věřiti v jakékoliv ná
bošenství, nechtějí doznati své bludy, nechtějí se po
kořiti — a to jejich „náboženství budoucnosti“ by
jim mělo eloušit k zábavě. Socialista řekne: „Vykou

pení přijde, ale race lidské to vykonají“. To není náenství, nýbrž zřejmé posmívání 8e nebi. — Je prý
natno nové náboženství pro intelligenci. Proroků se
hlásí mnoho a mezi nimi také prof. Masaryk. „Čas“
o něm prohlásil, že by byl schopen založiti nové ná
boženství. Chce povýšiti však humanítu a zbožnost
na náboženství, coš však arciť nedostačuje, poněvadě
bez zjevení lidé špatně poznali Boha. K základu ná
boženství je třeba také vyšší autority — které člověk
postrádá. Ve Svojanově ten samý pán professor zase
tvrdil, že není nepřítelem žádného náboženství. — Jest
mnoho takových lidí, kteří k nám přichásejí v rouše
beránčím, ale ve skutečnosti vypadají trochu jinak.
Stalo se u Litomyšle, že do jedné německé osady při
šli dva páni, kteří se těšili na mandát vtomto kraji.
Patřili také k tomu drahu „moderních“ lidí, kteří v
Boha nevěří. A tu když viděli, še lid je zde katoli
cký, upozornil jeden druhého, že jakmile vstoupnou
někde dopříbytku, musejí říci „Pochválen Pán Ježíš
Kristus“ ; „sic by nás mohli vyhodit“ poznamenal jo
den s nich. — Náboženství prý ustoupí vědě! Přijde na
to, jak se to asi s tou vědou myslí. Náboženství ne
Ise nikdy svrhnouti s trůnu, neboť každý člověk mé
svědomí, které mu blásá, že jsme za své činy někomu
zodpovědní; svědomím mluví Bůh v erdcích našich a
svědomí nelse nikdy ze srdce vyrvati. Jistí lidé, kteří
to nablédli, umínili.si, podniknouti boj proti svědo
mí. To jest ale nápad pošetilý. Můžete brojiti proti
svaté víře, bourat oltáře, pronásledovati kněze — slo
svědomí nedovedete nikdy vyrvati. A kdyš budete ho
tovi, postaví se oltáře zase, povetuno (lo znovu,

prožože jest svědomí. Nábošenstvím budoucnosti neude s té příčiny atheismue. Zničí-li se víra v jedno
ho Boha, člověk bude stavět oltáře modlám. Také vy
chvalování jenom mravouky nestačí, jak se ve Francii
zvláště ukázalo, aby lid byl upokojen. To není ještě
vše, co náboženství tvoří, to hlavní schásí. Ve Fran
cii vyloučili Boha ze škol, s nyní opět velcí mužové
nahlížejí, že bez Boha to dále nejde. Proto se opět
náboženství do škol vrací. — Ani protestantské, ani
kalvínské vyznání nemá budoucnosti, poněvadš svě
domí špatně vzdělává. Kalvín učil, že každý člověk
při svém narození jest určen buď pro peklo anebo pro
nebe. Učení to jest přec proti svědomí, Čteme často,
kterak přibývá zločinců. Aby se tomu zabránilo, jest
třeba pokory, pokání a dobrého předsevzetí opravdu
se polepšit, jinak zločinci nevymizejí. Tak jako mar
notratného syna dohnala největší bída k pokoře, de
se vrátil domů a přiznal se k svéma hříchu, tak i
společnost lidská nenalezne dříve upokojení s blaho
bytu „pokud tvrdošíjně budev hříchu pokračovati. My
dobře víme, co řekl Ježíš Kristus: „Já s vámi jsem
až do skování avěta“. Jako bylo všdy, tak bude zase
náboženstvíkatolickénáboženstvím budoacno
sti. Víra katolická nevyhynula přes všechny boje a
nezabyne ani za bouří nejkrutějších. Áž avět pozná
ta 'rozervanost, tu bídu a neštěstí, které zplodil
atheismus, pak se zase valnou většinou ku katolické
víře vrátí. Přijdou pak zase jiné boje a víra katolické
zůstane přec náboženstvím budoucnosti. — Mluví-li
so také o reformě náboženství, pak jest to zase jen
pojem nedostatečný, neboť v náboženství nemůže so

nikdy ani slovíčka změniti. — Může býti, še přijdou
na nás metly, že se neubráníme, še budeu sbořeny
chrámy s oltáře, že nám bude vše odňato a my ne
bademe mít co do úst dáti, může býti, že budeme
mučení, žalářování a že potekou proudy lidské krve
— ale po všem tom přec zůstane víra nedotknutel
nou a bude zase náboženstvím budoucnosti. Blíží se
anad doba, kdy se církev zdánlivě otřese — ale na
troskách převratů bude opět církev nezměněná stát.
Bude-li reformace nutnou, provede si ji Bůh sám. —
Po bitvě na Bílé Hoře nastalo obrození katolictví,

což se stalo hlavně zásluhou Marianské kongrepove.— Spolky a tisk obrodi katolický život. Byloby
smutné, aby intelligence dobrou četbou se neobrátila
k církvi katolické. Proto prosím Boha, aby drušetva

Vlasti“ žebnal. Mělo nepřátele — ale ti jsou všude.
Jestli snad dražstvo jest nedokonalé, nechť dokážou
nepřátelé, že dovedou něco lepšího sbudovat. Vzpo
mínám na jeden veliký, památný děj, který se odehrál
v Betlémě. Panna Maria se svatým Jomefem dlouho
hledali nocleh — a konečně museli v noci jíti s mě
sta ven a vchlévě hledati útalek. A hle, z toho chlé
va vytrysklo světlo evěta, tam nerodil se náš Vyku

itel. A tak mi to připadá i s tou naší katolickou
iteraturou. Jest odstrkovaná, tapená, jest popelkou a

mnozí by ji nejraději viděli někde na ametišti, ale
přec doufejme, že s pomocí Boží vynikne, obrodí ži
vot katolický a přispěje k obrození tisíců lidí a víra
katolická oblaší národ náší“ Neatuchající potlesk a
volání slávy bylo odměnou vznešenému řečníkovi.
Předseda, p. dr. Horský poděkoval srdečnými slovy
Jeho Biskupské Milosti za přednášku tak úchvatnou
a časovou a prohlásil, že dražetvo „Vlast“ stojí a bu
de věrně a pevně státi při Stolici papežské a svých
biskupů. V úterý dopoledne přednášel dp. T. Pícha,
farář = Lipkové Hory o zákoně přičinlivosti a účelno
ati v přírodě. — „O výsnamu tiskové ligy“ mluvil
dp. Karel Stella. — Vadp. kanovník dr. Jan Sedlák
přednášel o dědictví sv. Václevaa Jana Nep. Před

nášce té přítomenbyl také J. M. nejdůst. pan biskup
Edvard JanNep. — Večerkonala se druhá slavnostní
schůze opět sa bojného účastenství. Náš nejd.
biskop byl opět přítomen. Mgr. rektor Kordáč, p
nášel „o nových proudech v literatnře“ a dp. prof.
Václav Můller „okatolických snubách na rozhranní
dvou věků“. Obě přednášky byly zajímavé. Pak pro
volalo ehromášdění slávu sv. Otci, Jeho VeliČenstvu,

ndpp. biskupům a zaplna bymna papežská, císařskéa národní.Jeho Milost, nejd. biskup Edvard Jas
Nep. pak vstal s pravil: electěné shromášdění
Bylo sde mlaveno také obiskupech českých s provo
lfna jim alára upřímné. Povašuji to sa svou povím
nost, nejen abych se poděkoval, nýbrš abych zdevel
řejně usnal práce těch, kteří v naší vlastí o sveleben
av. náboženství a tím o zvýšení pravého blaha ná
rodního pracojí. Proto Vás prosím, abyste provolali
sláva všem katolickým pracovníkům“. (Nadšený son
hlas a volání slávy.) Podotknonti dlužno, že hlavní
záslohu o roskvět drušstva „Vlasti“ mošno přičísti
obětavému redaktora časopisu „Vlast“ dp. T. Škrdle-ovi,
který přes všechny překášky a vzdor mnoho útokům
nepřátel neúmorně vědy pracoval na poli vytknatém.
O dalším průběhu slavnosti jmenovitě přednášce vdp.
dra Reyla přinesemještě stručnou správu včísle příštím.

Jubilejní pouť v Chrudimí. Upozor

ňujeme katolické polky, aby ohlásily do 31. srpna b.r. chradimeké jednotě katolickýchtovaryšů, zdaž přejí
ai o sjezdu dne 9. září oběd a nocleh. Udatí jest
přesně počet.

Na oslavu Spasitele, projevprosebadíků,
konají se po celém křesťanském osvětěnyní na ros
braní dvou věků po vůli ev. Otce pobožnosti, slavnosti
a staví a ovětí se pamětní, jubilejní sv. kříže, nesoucí

nápie který byl sv. Otec sám na účel ten určil. Takmá býti takés pomocíBoží na farnosti Lužeké a to
u příležitosti příštích dvou poutí v Marianské naší
svatyni na Chlamku. Zavítá k nám k tomu cíli v. p.
P. Alois Jemelka, člen koleje Tovaryšstva Jošíšovaz
Prahy, zapsaný hluboko do srdcí všech účastníků
rvní naší sv. missie. Pořad pobožností a slavností
ude tento: 1. V předvečer avátku „Narození Panny

Marie“, tedy 7. září, o 6. hod. večer bude míti v. p.
P. Jemelka kásaní první, po němž budou litanie s po
žehnáním. 3%.Dne 8. září, o svátka Narození Pann

Marie bude „P P. Jemelka kásati o 7. a 0 10.hoď.dopol. O 8. hod. odpol. bude požehnání a na večer ©
0. hod. bude v. p. P.Jemelka kázati opět. 3. Dne 9.
srpna, tedy o svátka „Jména Panny Marie“, má opět
v. p. P. Jemelka kásaní o 7. a o 10. hod. dopoledne.

Odpoledne o půl 3. hodině budou se zpívati litaniek NejevětějšímuSrdci Páně a nadejde vrchol všech
slavností: Pod Chlumečkem totiž ee seřadí s povede
alavný průvod s novým jubilejním av. kříšem, jejš
mládenci ponesou sa průvodu drušiček (a doafáme, že
teké našich el. korporací, sborů a jednot) dolů do
města ku chrámu Páně av. Bartoloměje. Po příchodu
tam nový sv. kříž se vztýčí, v. p. P. Jemelka jej
světí a u něho konsti budepod šírým nebem posl
své jubilejní kázaní. Ve chrámu Paně av. Bartolo
měje pak bode závěrek veškeré pobožnostia slav
nosti, totiš zpěv Ambrosiánský „Tě Boha chválíme“
a udělení požehnání s Nejev. Svátostí.

Z řádu kapucínského. Vdp.P. HubertEttl, exprovinciál, kvardián v Brně a bisk. notář
Královéhradecký ustanoven kvardiánem v Olomouci.
Dp. P. Řehoř Kott,kverdián v Opočně, ustanoven su

riorem v Praze na Novém Městě. Dp. P. Richard
pdák, vikář v Cbradimi, kvardianem v Opočně.

Vlp. P. Otmar Pěnčík neomysta, kasatelem a spověd
níkem v Cbrudimi.

Tábor lidu na Dobenímě bylvelicečet
ný. Mluvili řečníci všech politických stran. Směr byl
téměř stejný: Vrácení práv národa českého, hmotné
i mravní porsnesení| Jediný řečník radikálně-pokrokový
dr. Klouda nemohl se přec obejíti bez urášky kato
líků. Řím prý chce nejhorší rány nám zasaditi! Jaké
to mají býti rány, co vlastně Řím proti národu na
šemu má, to neví pan dr. Klouda nepochybně sám.
Kdyby vášně o slovech těch přemýšlel a nepapouškoval

něco p jiných, sajisté by takový holý nesmysl řícinemohli.

Při prohlídce demu družstva „Vlast“
v Prase savítal náš nejdůstojnější pan biskup Edvard
Jan Neg. do příbytku p. Tom. Jirouška,dělníka stroj
nického a red. „Děl. N.“, aby navštívil nemocnou

jeho tebýní pí. Marii Vidunovou, která se v družstvujiš mnoho napracovala a udělil jí avé velepastýřské
požehnání. Šlechetný tento čin vznešeného našeho ar
cipastýře vzbudil v Praze veliké pohnutí.

Hostinský — protestant. PanK. v So
bětuckách u Chrudimi pořádal ve svém hostinci v pá
tek taneční zábavu pro katolický, dělnický lid pra
cující u temačjšíhopanského dvora. Pan hostinský jest
snám, še sám ničemu nevěří, z náboženství katolického
si dělá posměch, » jmenovitě o postu si činí často

potepné poznámky.— A tam zanáší katolický lid svépeníze
fSurovest. Dne 32. m. m. měli studující s

Nové Paky výlet do známého hostince „na klepandě“

pod Kumbarkem. Do hostince toho chodí mnoho výetníků, poněvaděstojí na pokraji lesa a jest tam milé
posezení| — Tentokráte ale výlet studujících měl v
zápětí veliké pohoršení. Jakýsi mladý učitel, který
teprve před rokem vystoupil s ústavu, vystoupil na
tribunu a napodoboval směšným způsobem katolického
kněze — kazatele. Postavil si před sebe děbánek piva
(které mu nepochybně již vstouplo do hlavy), vzal do
rukou tabatěrku a modrý šátek a činil posměšné po
suňky na kněze. Celá jeho řeč byla samou hrabou
urážkou katolického náboženství a potupou kněšatva.
To povašorsl tedy mladíček „za sábavu“. A to se
stalo pod širým nebem, veřejně, kde má každý pří
atup.— Takovým způsobemtedy ukazuje
mladý učitel své vsdělání a chce sloušit
příkladem!! i
-Neštěstí ma trati Ostroměř-Jičím.

V neděli 26. t. m. odpol. jel tžletý syn Voborníka
s Vitiněvsí s kravami na laka pro trávu. Cesta přes
trať na místě neštěstí vede s kopce a po straně je
živý plot, takže strojvedoucí sotvamohl posorovati



povos, který vyčkával, aš vlak přejede. Krávy bakovlaku. so splašily, vjely na trať a vlak sacáhi
konec vozu. Na tomto seděl osmiletý chlapec, kteréma

noha kotníkem uražena a pravá ruka pod loktem
rosstřepena (tato jíš mu je odňata). Matka seděla
v zadu. Má debra přelámánaa je sraněne na hlavě.
Sotva vydráí. Kočírajícího chla vytrhly krávy,
mělť opraťt na ruce obtočenou. lak byl nad obyčej

pa: neboť vezl vracejícíse účastníky výstavy v Kutoře
Divadelní společnost Elišky Zolnerové

zavítá, jak 6e nám sděluje, do Hradce Králové. —Spo
lečnost ta jiš v letech 1860—61 hrále v Hradci Král.
v aréně na „Střelnici“. R. 1863 byla sde opět a to
byl rešisórem spisovatel Josef Kajetán Tyl. Rodák

zdejší, p. Štandera byl tehdy artietickým ředitelem u
epolečnosti té. R. 1879 byla zde společnost tato na
posled. Jelikož si sískala v Čechách a na Moravě
velké obliby a svačného jména, dá so očekávati, že
naše ohecenstvo svoji přízeň společnosti té věnuje.

- Čtyřlcetileté farní jubileum v Dešt
méma slaviti bude 28. září t. r. vdp. Vócl. Erychleb,
os. děkan v Deštném, jenž byl.dne 13. září 1860 na
faru tuto investován.

Kalendářní horečka. Novinyv posled
ních číslech odporačují celon ředu kalendářů, které

ný vydávati R. PromGerger v Olomouci. Do podnikalendářních pustil se p. Promberger teprve před
rokem. V mnoha listech inseroval, že kalendáře jsou
čistě katolické. Ale jaké bylo naše překvapení, když
kalendář, nesoucí jméno velikého našeho apoštola
„Metboděj“, obsahoval povídku, urážející cit a příčící
se zásadám mravním. Škoro všechny katolické listy
povídka tu odsoudily. Budou letošní kalendáře snad
Sase takové? — Ve Vimperku vydává německá
firma Steinbreuner celou řadu českých kalendářů:
„Domácnost“, „Národní Kalendář“, „Vojenský přítel“,

Hasič“, atd. Skoro pro kašdý stav vyrábí pan Stein
brenner kalendáře. A jaký účal to má? Jen ten, žs
tím pannakladatel bohatne! Skoro všechny ty ka

lendáře nemají valnou cenu a nepřinesou lidu mnoho užitku. Kalendářjest kniha, která po celý rok
zvláště na venkově jest přítelem rodiny. Proto mají
v něm býti prácecenné, vzdělávací, aby rodině vždy
mobl sloužiti jako rádce v různých příhodách. Ale
kdyš vezmeme tu spoustu u nás vydávaných kalen
dářů, ta seznáme, jak málo jest těch, které opravdu
účeli kalendářů vyhovují! — A proto letos odbodlalo
se polit. dražetvo tiskové v Hradci Král. vydeti ka

Jendář „Štít“, který by v té spoustě jiných kalendářůnalesl půdy a dokonalého pochopení. V kalendáři
tom jsou uloženy práce cenné, kašdéma článku
věnovala se veliká , Kalendář tento má prorasiti
si cestu v záplavě literárních tretek, aby sloužil naší
literatuře ke oti a lid aby v něm poznal opravdového
rádce a učitele. Záleží tedy na našem lidu, aby jej
přijal a hojnými objednávkami cestu existence ma
usnadnil.

Stěhování z Uher stále se množí. Di
úředního výkazu za měsíc červen vystavilo minister
stvo 9118 cestovních listů do cizozemska a sice:
8675 do Ameriky, 2768 do Evropy, (2675 do Románie
a 86 do Raska), A kolik jich šlo do Ameriky bez ce
stovních lístků? V prvé polovici lonského roku vy
stěhovalo se z Uber 37.068 lidí a letou 65.881 tedy
o 17.868 více — neklamná to zajisté známka. blaho
bytu, jejž šidé Uhrám připravují.

(dí v Uhrách a ma Slovácku. Lidové
Noviny v č. 35. přinášejí následující obrázek o čin
nosti židů: „V Ubrácha na Slováči každý padesátý
šid má krčmu — kdežto z křesťanů sotva stotisící;
majetku na jednoho žida připadá 10—14 tisíz koran
— na křesťana sotva 100—150 korun. Žid dostane
ke kterémukoliv obchodu povolení hned — křesťan
buď vůbec ne, neb těško. Žid otevře jatky — třebas
řezníkem není — a křesťan musí mu ustoupit. Žid
otevře sklep — a křesťan je v nebezpečí, že bude
zničen. Židovi zadávány jsou státní i stoličné stavby
— křesťan jich nedostane. Žádá-li žid o nějaký úřad
90 křesťanů musí mu ustoupit. V dědinách se 2—3
tisíci křesťanských obyvatel rozhodují 3—4 židé. Dě
lej co dělej — pracuješ proti nim nadarmo — úřady
je chrání. Na 60 poslanců — židů jest ve sněmovně.

edy na každých 10.000 židů jeden| Kdežtona 60.000
křesťanů připadne sotva jeden poslanec. Všecky důle
žité úřady zastávají židé. Všacky peněžní úetavy zá
vislé jsou na nich. Bursa mají v rukou oni. Továrny,

elkozávody, styky se světovým obchodem řídí oni.
pisy tak si podmanili, že určají vládě pracovní

program, řídí veřejné mínění — zkrátka bes jejich
vědomí list na stromech uherských pohnouti se ne
amí. A lid — nejvíce alovácký — sténá, volá o po
moc, upadá vědy hlouběji do bídy hmotné, mravní,
a dopracuje se jen: poddanetví židova nebo žebrácké
mošny nebo vystěhování do Ameriky. Ubohé Uhry,
jiš jste eldoradem židovským a volání lidu o pomoc
ualyšeti nechcete! 

Grybovský rabím v Haliči jest teprve 14
roků stár — naný ženat! ' P

Hanebná lež! Kraj Píseckýjest nyní pří
mo zaplaven židovskou brožuron, v níž obviňován

jes jakýsi katolický kněz, jeně prý měl s Anežou Hrůzovou jakýsi poměr, pro nějš ona musela
býti ze světa zprovozena. Křesťanské obyvatelstvo
v jižních Čechách, ať české, af německé jest tímto
omýváním žida, těmito naprosto vylhaný
mi zprávami nanejvýš rozjitřeno. — kdyš kato
lické noviny napíší pravdivou zprávu o fidech, jsou
hned zabaveny — a šidé mohou bestrestně rosšiřo

r | podobné hanlivé brožury a nikdo jim v tom nesa „—
Polští sociální demokraté a něme

cké školy. V krakovskémsocialně demokratickém
denníku „Naprzód“, jejž vydává posl. Daszynski, vy
zývají se Poláci v MoravskéOstravě, aby posílali děti
své doškoly německých a ne do českých, poněvadš
v těchto by se prý počeštily. Poněmčiti se, to „inter
nacionála“ nezakazuje| .

Z říše „dobrých“ mravů „DresdnerNach
richten“ měly nedávno inserát: „Číšnice, číšnice! Hle

dají se číšnice — zejména Češky — které mohou vy
stupovat jako Maďarky a Úerkesky, s vousem nebo bes
voasů. Poptávka stále veliká — 8. Seelenfreund“.—
— „Kólln. Ztg.“ inseraje: „Děvčata jakéhokoli původu
s minulosti (bez vysvědčení) hned dostanou dobře pla
osná místa. — Sidonia Hórchen. —“ K tomu pozná
mek netřeba.

Četnietve m policie ačkolivustavičněvy
hledává zloděje a darebáky, přec ve často stává, še
oko zlodějů i do jejich domácností sabloudí. Onebdy
bylo ukradeno jednomu četníkovi prase, jinému zase
se ztratily basy — a nyní byl policajt Václav Špaček
v Praze okraden o hodinky. Jek vidět,páni dloubo
praťácí nemají před orgány bezpečnostními veliký
respekt.

Preti pověře, jmenovitěproti vykládání
karet, živnostem kejklířským a hadačským zahájil so
nedávno boj v Hamburku. Nyni iv Srbsku ministr
Popovič nařídil úřadům, aby sakročovaly všude proti
pověře, která má v zápětí veliké škody hospodářské
s mravaí. — Nařísení to by neškodilo i u násl

Mezi Rakušany ve vojskav Číně vynikají
statečností Chorvaté na válečné lodi „Zenta“; svláště
v bitvě v Taku, což Némci a Maďaři umlčujtl

O zrušení řemeslnické školy v Mladé
Boleslavi, reforovaly minulý týden všechny denní listy.
Již přes 30 let škola stála a najednou 80 obecnímu
zastupitelstvu zdála sbytečnou. — Usnesení kocour
kovaké městské rady však okresní hejtmanství zrušilo.
Jaké byly pohnatky některých pánů ku zrušení školy
té, vysvítá z následujícího: Jeden pan zástupceobce,
kterému na nějakém tom čestném šrámu — pardon!
— šrámu na cti nesejde, byl vědy neutrálním vo vě
cech školy řemeslnické, vzdával se hlasování atd., až
najednou počal bouřiti proti škole a řiditele byl by
nejraději hned utopil. A proč? Ina, proto, že nepo
zdravil u vrbiček! Zamyšlený v chůzi řiditel nopodě
koval prý na pozdrav mocného pana representanta
obecního. A ten dbá přece na česti A drabý byl
zase pro szrašení škóly z toho „závažného“ úvodu,
že od něbv jeden učitel přestal odbírati mléko! —
Třetí má syna na gymnasiu, Čtvrtý na reálce, pátý
v kadetce, šestý má jen děvčata, nač oni potřebujou
řemeslnickou škola a proč by tím tedy před volbami
trochu nesamíchali? Toťopět zajímavý obrásek s obec
ního hospodářatví.

zlodějŠprýmova . V den císařovýchna
rozenin odcizen byl s nového přístaviště na Královské
louce v Prase prapor v zemských barvách, ceněný as
na 14 kor., jejt tam postavila podnikatelská firma A.
Lanny z Prahy. Veškeré pátrání po zloději zůstalo
bezvýsledným, až konečně týž sám na sebe upozornil
dopisem, adresovaným na jednoho úředníka závodu.
V lista stěžoval si asloděj na špatnon jakost látky,
odotýkaje, že se mu jeho „kšeft“ ani nevyplatil.

praporem, vlastně s látkou měl prý docela vážný a
praktický plán Bílou polovinu chtěl presentovat šeně
na sýpky a na košile a červené části hodlal použiti
k výrobě červených kravat, po kterých je prý nyní
se strany sociálních demokratů nesmírný shon. Ale
chyba lávky! Bílá látka jest velmi chatrná, vytknu
tému účelu by nevyhověla, « ta Červená přechásí příliš
do růžova, kterážto barva je symbolická pro samilo
vané, a ne pro „vážné“ stoupence internacionály. Ku
konci podotkl rozmrzelý zloděj, že takový závod mé
míti více ohledů na něho a jeho „kolegy“ a vystavo
vat „bytelnější“ a praktičtější věci!

Smutný obrázek. Nenadarmose říká,
„Ubohá Slováč! Ubozí Slováci“ Chudá borská kra
jina, chadičké chatky, v nichž žijí četné rodiny, které
často nemají co do úst dát O jejich vzdělání nikdo
pepečuje, jich řeč jest maďarské vládě trnem v oku.
Což divo, že chlapci ještě v útlém věka o uštějí do
mov a jdou do světa za výdělkem. Drátaři, teří k nám
stále chodí, vyznačovali se ode dávna zbožností. Ná
boženetví bylo vědy jejich jedinou útěchou, nábožen
ství je sílilo na klopotné cestě císinou, náboženství
bylo jejich štěstím. — A když odetřili si něco peněs,
ta spěchávali zaso pod šedé Tatry, aby tam shledali
se se svými drahými a odevzdali jim své úspory.
Zdrževše se jen krátký čas doma, spěchali zas doci
siny. — Ale dnes, bohužel, vidíme mnoho těca chu
dých drátařů v putykách, kde za otravu utrácejí po
slední těžce vydřený groš; svaté náboženství stalo se
jim věcí Ihostejnon a tím také duševní i hmotná je
jich bída dovršená! A výsledky tohose již jeví. Denní
listy v poslední době zaznamenávají často sebevraždy
drátařů. Nyní opět se stal podobný případ u Nevek
lova, kde ae mladý drátař oběsil. — Ze své kolébky
tam pod Tatrami snad odešel « požehnáním matky 8
s modlitbou na rtech — a avět jej zkazil. Podléhl
nástrahám, zapomněl na to, co mu chudičkámatka
do srdce větěpovala, zapomněl na Boha — na mod
litbu. — A tam v daleké domovině matka snad po
řád se těší, že bude moci jednou spatřiti svého syna
— — — co zatím on na oddělení sebevrahů na malém
břbitůvku neveklovském již tlí — — — Ubohá Slo
váči Ubozí Slováci|

Nové heslo veteránské. Přisvěcenípra
pora spolku vysloušilců v Jincích, pronesl při zatlou
kání hřebů veterán Novák z Těšína toho heslo: „Vlasti
služ, páže toš, plať a kaš“. K tomu není třeba nic
více připomínat.

Výstava ká dosáhlavrcholudne 18.
t. m. slavnostním udělováním cen, jichž bylo celkem
42-000.

Nový král italslkký vychovánbyl od plu
kovníka Osia, muže to drsného, který jej jistě kate
ohismu neočil. Královna Margarita vzala na sebe ná
boženskou výchova syna, ale nikdy nebylo slyšet o
některém knězi, který by byl náboženství mladému
králi větěpoval. Při pohřbu svého otce neprojevil král
svláštní úcty k posvátným věcem. („La Croix“.)

Kriminální romány jsou pravou po
choutkou tureckého sultána. U jeho dvora jsou mnozí
úředníci, kteří mu překládají podobné věci s různých
literatur. V surovosti čerpá tedy vladař Turecka své
vsdělání. To jest tedy v barbarském Turecku. Ale
kdybychom prohlédli knihovny růsných moderních
a „oavícených“ šlechtických rodin u nás, nalezli by

chom teké dosti takových mravokasících škvárů, na
kterých se galíbením vá mnohé „jemné“ oko
aristokrata. Četbakatolická sdá se mnohým těm vzne
šeným krubům osproston — ale četba, zapáchající

krví, hnusem, neřestí a různými zločiny jest povašována sa specialitu. Jistý šlochtic ve Vídní sám vydal
podobnou kníšku, která ale byla pro své hnusné
články sabavena. Tak se tedy pěstuje „literaturaaristokratů. — — —

Ce se jiš všo menkradne. Vo Štětíně
byl ukraden celý dům. Patřil městu, nikdo v něm
nebydlel a byl úplně bez dohledu. Nejdříve zmizela
okna, dvéře, pak kamna a když byl vyklizen vnitřek,
ztrácela se pomalu i atřecho a trámoví, Posléze dollo
přirozeným postupemi na stěny domu a chudí lidé,
kteří si stavěli domky, uznali, že cihly se znamenitě
hodí za stavivo. Konečně z domu nezůstalo, leč holé
základy. — Nyní slavná obec štětínská tam postavila
atrášníka, patrně za tím účelem, aby lidé neukradli
městunaposledcelé stavební místo.

Pýcha a hloupest rostouobyčejněs jdnoho kořene. To dokázal opět pražský závodník v

kopání míče, jakýsi Poledna. Noviny psaly, že kopalmíč z Prahy aš doPaříže. Ovšem, páni pisatelé s ním
nešli, aby se mohli o tom přesvědčiti. — A tento
Poledna nechal se v Paříži vyfotografovati právě ve
bráně, kterou postavil císař Napoleon, když vykonal
svou pověstnou výpravu „sto dní“. Pod touto branou
stoje, konal veliký císař Francouzů přehlídku vojska,
zde hovořil ku své gardě. „Karýr“ o tom píše: „Kde
Napoleonovi hřměl pozdravtisíců „Vive I" empereurl“
a císař s věčně bledou a zamýšlenou svou tváří ne
hnutě jako socha na svém oři seděl, tam p. Poledna

svou vítěznou patu postavil na svého přemoženého
odpůrce -—míč — —“. Pýcha a hloupost nám opravda
kreslí ty nejeměšnější figarky. — — —

'Dr. Emil Holub byl právě vyznamenán
od krále belgického komandérským křížem řáda Leo
poldova; jest to jiš čtyřicátý řád,jenž slovutnému
cestovateli byl udělen.

K úpravě škol. Úhledná,čistáškolníbu
dova zajisté jest obci ku cti. Kde taková budova se
nalézá, každý kolemjdoucí si pomyslí: Pořádná obec,
pořádný starosta. Kdo však je škola otrbaná, otlu
čená, špinavá jako pohodnice, tam pomyslí si pocestný:
Jaký to zde přebývá lid, že vlastní společnou budovu
nechává tak pustou a opelichanoujako pastoušku?
Toť hanba! A vpravdě! Škola má být stánkem boha
bojnosti, ctnosti, umění a vědy a proto již i budova
sama akazovati má zevnějškem i vnitřkem svým, žo
věnována je účelům vyšším, šlechetným. Udržování
školy v pořádku je povinností místní rady školní,
kteráž má pečovati, aby budova nezpustla. Chybou je,
odkládají-li se opravy, „až toho bude víc“. Lépe je
každoročně potřebné opravy provésti. Tím docílí se,
že přiskrovném, malém vydání budova se udrží stále
v dobrém stavu.

" Ledkový momopol. Čeho se rolníci obá
vali, stalo se. Všecky společnosti na těžení čilského
ledku uzavřely kartel. Kartel ten má ústřední kance
lář v Londýně a počne činnost jeho 1. ledna 1901.
Následkem tobo odpadne bursovní prodej čilského

bude nyní nuceno platit za ledek, co bude kartel
chtít, ovšem ke kupování ledku nikdo donucen býti
nemůže.

Z Vysokého Veselí. V poslednímčísle
„Obnovy“ četli jeme o neštěstí, které stihlopokrývače
Rudolfa Kuneta, který pracoval na věži zdejšího ko
stela. Zprávu tu doplňujeme tím, že nešťastník na
cestě do nemocnice na voze skonal. O neštěstí tomto
přinesla také zprávu „Stráš na Cidlině“, ze dne 18.
srpna 1900, musila však při té příležitosti dáti štu
lec „bohaté“ záduší. „Za pár zlatých, — tak píše, —
musí takový živnostník provádět při opravách neb
nátěrech věžních v závratné výši mezi nebem a zemí
kejklířské pokusy, při nichž poubým pohledem každé
mu okolo jdoucímu jde hlava kolem, jen aby konku
renční cenou práci obdráel a bohatému zádaší pár sla
tých ušetřil“. — Vzpomínám tu na jiné, rovněž hrůzné
neštěstí, které se stalo právě před měsícem, 14. Čer
vence b. r. Václav Vrána, 65 letý domkař ve Veselí,
pásával denně svoji kravku a telátko poblížesilnice,
vedoucí do Bydžova; provaz míval obyčejně otočený
kolem raky. Jmenovaného však nešťastného dne, do
bytek se mu splašil, jej porazil a poněvadě měl pro
vaz kolem raky ovázaný, vláčel jím dlouhou dobu

po tvrdé, kamenité silnici, takže nárazy na kamenylava jeho byla strašně zohavena a pravá raka odře
ná, téměř černá. Bez vědomí byl dopraven domů a
odtud potom do nemocnice v N. Bydžově, kdež po
dlouhém ještě trápení zemřel, aniž by byl více nabyl
vědomí. Žanechal zde vdovu chudičkou, která snad
bude nucen? jíti na žebrotu; dítky jsou již zaopa
třené, ale o matku se příliš nestarají. Kdo pak asi
by! příčinou 'toho neštěstí? Pásával léta a nikdy se
mu nic nestalo a ta v pozdním stáří sejde takovou
smrtí. Onen pokrývač, ač mladý ještě, napracoval se
zajisté dosti jiš na místech vysokých a nebezpečných,
vědyť sám se vyjádřil, že to zde nic není na věž, že
by vylezl mnohem výše. Kdo může za to, že někdo
uváže se mnoho, jiný snad zase málo. Patrně, že v
životě lidském často vyskytují se případy, kdy osvěds
čuje se pravdivost našeho českého přísloví: „Neštěstí
nechodí po horách, ale po lidech“. Svalovati však
vinu na „bohatou“ záduš, není zajisté správné.

Mezinárodní kongress proti otro
etví konán byl v minulých právě dnech v Paříži.
Súčastnili se jej znamenití mažové i vsděluné ženy
celého světa. Mimo jiné přítomenbyl kapitán Jaguez,

genorlní představený afrických miseionářů Lo Roy,udvík ze Sovellů, hraběnka Ledochovská aj v. Nej
více stěžováno bylo do trhů v Maroku, kam nejhoj
něji otroci bývají přiváženi. Dražina sv. Petra Klave
re, jež za úkol si obrala sbírati příspěvky a vyku
povati otroky, byla uvítána s jásotem, a oukazoráno
na ni jako na dílo velkých záslah a velikých nadějí.
Ó kóž by jen byl býval přítomen p. redaktor „Nár.
Listů“, které nedávno tak bojovným způsobem drašinu
av. Petra Klavora napadly, protože prý slouší „úče
lům klerikálním“.



Drahé cestování. Costaněmeckéhocísaře
Viléma JI. s Berlína do Vídně a odtud do Říma stála
600.000 kor Jebo dvorní vlak má 9 vozů a byl zřízen
nákladem 500.000 korun.

Slavemní Redanu. Tentotýden připadáelav
ný vojenský den Německa, výročí Sedanu, teré ten

tokráte p třicáté bude slaveno. Drahý září, den bitvya rozhodného vítězství německého nad Francií u Se
danu, byl jedním z těch činů krve a železa, ze kte

vých v lednu roku na 10 vyvstalo německé císařatví.celém Německu slaví se tento den, podobně jako
ve Francii národní slavnost dobytí Bastily. Y poslední
době množí se však hlasy, aby od slavnosti této se
upastilo. Nikoli proto, žeby méně jiš bylo si váženo
památky vítězného dne, ale proto, abycil sousedního
státu byly šetřeny. Nálada ka Francii doznává prů
během č změny. Dříve se chtělo deronatrovati ela
vením Sedanu, nyní se nechce slaviti, aby to nebylo
demonstrativním, — „Zdá se, že odveký rozpor fran
couzsko-německý ustává.

Milodary. Německo, které vypravilo svoje
vojáky do Číny, cpatřilo jim, jak „Rad. Listy“ píší,
svláštní přikrývky, últry na vodu, teplé spodní prádlo
i sjtě proti komárům, aby mobli vzdorovati velmi ne
příznivéma podoebí. Rakoasko vypraví na východo
asijské bojiště také asi půl drahého tisíce muži —
ale jak ti zvlašť proti ničivémo podnebí bodou opa
třeni? To zůstává tajemstvím. „Reichswchr“ vyzývá
k milodarám| To je přece podivný nápad za nynějších
poměrů politických v říši a jsme zvědaví ua ten oblas,
s nímž se návrh potká.

Některé anglické novímy snažíse do
kázati, že transvaalský president Krůger býval hercem
a če hrál r. 1864 v Londýně Hamleta. A dokládají:
„Špatně“, toť se u toho „špatného“ člověka rozamí
samo sebou“. .

Svítící moty. V Petrohraděprodávají nyní
knihkupci noty, ješ tisknuty jsou barvou, která po
tmě svítí. Z těchto not možno po tmě bráti tak snadno,
že není třeba, aby pult jiným spůsobem byl oavětlen.

Hospodářský spolek Humpolecký
bude míti následojící valné schůze: a) V neděli, dne
2. září 1900 o půl 3. hod. odpol. v Kamenici. Pro
gram: 1. Zahájení schůze. 2. 0 chovu bospodářského
zvířectva — přednáška p. Čeňka Dobrkovského, oči
tele rolnicko-Inářské školy v Hampolci, 3. O lukařství
— pojedná jednatel spolka, p. V. Sobotka. 4. Volné
návrby. b) Ve středu, dne Ď. září 1900 o 2. hodině
odpol. v zahradních místnostech u Vincenců v Hum
polci. Program: 1. Zahájení schůze. 2. Obilní skla
diště v Humpolci — přednáška p. Bedřicha Milnera,
předsedy spolko. 3. Stanovy obilního skladiště —
přednese jednatel spolku, p. V. Sobotka, 4. Změna
stanov spolkových — přednese p. ředitel L. Komrs,
5. Zpráva účetní. 6. Zpráva revisorů účtů. 7. Volba
předsednictva spolku. 8 Doplňovací volba výboru.9.
Volba dvou rovisorů účtů. JO. Volné návrhy. Jedná
sc o věc pro celou krajina velice důležitou — 0 za
řízeníobilního skladiště, a proto žádá 80 za
hojvé účastenství,

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 26. srpna 1900. 1 hl.

přenice k 13*20—1380, žito k 12:40 —14-50, ječmer.a
k 9-40—10-80, oves k 480—5 40, proso k 10 80—11*00,
vikve k 00-00—00:00, hrachu k 17:40—19'00, jáhly k
41-00—0:00, krap 16-00—40:00, bramborů k 340—2 80,
jetelového semínka červeného k 108:00—12000, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 3000
elejky k 00-00—00 00, lněného semene k 14-00—18'00,
100 kg. čitných otrab k 12-00, pšenič. otrub k 1360.
1 kg. másla k 2:20—2:40, 1 kg. sódla vepřového k
140—160, tvarobu k 0-28—0:36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0:60—1-40, jedna kopa cibule k 050
00-90, jedna kopa drobné zeleniny k 0'80—3'00

V Králové Dvoře o. Lab. dne 26. srpna 1900
pšenice 00-00 0000, žito 1140, 13-00,18760,ječmen 0000
oves, 6-80 7-20, hrách 00.00 00-00, čočka 00:00 00'00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00-—, 00-— kronpy 00— 00—
brambory 8-20 3-60, vejce (kopa) 2'80 3:00, máslo 2:00,
8-12, tvarob 28 oh, maso hovězí k 128, maso telecí
k 1*20, maso vepřové k 1:36, maso skopové k 1-12, se
mo k 7.00, sláma k 300, k oves 1800.

Cenníkysdarma.

PO—,
Theoreticko-praktická, rukověť

(horálu římského
aĎ bohosloveckéa učitelské ústavy,pro kněší, ředitele kůru, varhaníky s přátele círk. zpěvu.

Sestavil
DOBROSLAV OREL,

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno ©. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze due 20. října 1890 č. 26.743 jako pomocná
kniha při vyučování budbě na ústavech učitelských.

Stran 950 velké S,. —Cena výtisku brožo
vamého 8 K, vázaného v ozdobné oeloplátěné vazbě

8 K 60 h, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné náBěny zpěvů, s misálu a ritaálu, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marněv jiných příročkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově poav. sborem obřadů povolenou Jitanii k

nejsv.SrdciPáněaj.
Četné pochvalné kritiky z pěra odborníků: řed. Ne

švery, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. S. B. a Jj
Kniha má schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,

budějovického, olomouckého. ''
Vihledem k množství notové sasby, čelným tlivotracím

starého notopisu je cena velmí levná.
Bisk. knihtiskárna.

O00000000000000000000

FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sechy, kazatelny, zpovědniceavlce, mřížky«t. d. ?

o slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovoných v mém závodu dotvrzaje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. am
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První výroba

KARLA ADANCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

P. T. obecenstvu.
Dovoluji si uctivě upozorniti na svoji výrobu
pstentních zahradních i pošárových ručních'
stříkaček přenosných i převozných.Jakož nově
zlepšených beriovek, doporučenýchpro abory
hasičské zemskou ústř. bavičskou jednotou.
Čerpadla na močůvko,voda ze sklepa,pstro
lej, líh a různé tekutiny. Stěkačky na mytí
labví a pivních trubeb včelouvodou. Strojky
na stáčení piva do lahví, stáčení děje se bez
vyvětrání a pěnění piva, strojek Jze upev
niti ku každému výčepnímu koboutko, téš
k malýmtlakostrojkům.Pivní tlakostrojky,
roury, korkovačky, ledničky, šroubení, ko
hoatky, ucpí.vky, jehly, načínáky, kontrolní
skla a různé pivní potřeby.Ventilace k či
stění vzduchu £ místností kouřem neb zkaže
ným vzduchem přeplněných. Též mám na
skladělihové lampy žárovky, kterépředčí
petrolejové prosvoji úsporu a jasnost světla

ez zápachu a kouře,
Dodávám jen zboží dobré, důkladně zpraco
vané se zárukou. Berlovky zasílám na zkoušku
a na svoje útraty nehodící se vezmu zpět.

Cenník sašlu na pošádání sdarma.

Josef Lux v Chooni,
klempířství a výroba stříkaček.

poučná i modlilebníkniha
i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
MB“zasílá se "již

v různých vasbách i nevázaný za známé
dosavadni ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle*
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pochval
nými přípiy P. T. zákazníků a odporučuje setedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,.
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,

ů, schránek na -Nejsvě
tější, patenek atd. co nejvíce.

Křestní
listy

(ex offo)
40 kusů za 60 hal.

nabizi

Bistapská knihtiskárna,

Stavební truhlářství

-p„vt
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“ v Hradci Králové.

Výrobky dokonalé.
k Pohovky. Celé garnitury.

druhu doporučuje v nejkrásnějším

JAN KALIS

Ludvík Knepr
vedle záložny.

prove

Košile pro

Er==

kýma náprsenkama,

l . ,»

i se pracuje pod vlastním dozorem

| PETR RIER v

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět.

níku
u Chlumce

nabizi pro zimal a jarní vysa
ování stromy ovocné vysoké
z kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob. konifery
aivoké stromy pro stromořadí,
pláhata atd. Statisíce sazenic
v zásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek

S blototototolotařetetulalatlotototata latatatataLT

C. k. státní medailí vyznamenaná

avěcí pes
dvouletý, výborně vycvičený

se levně prodá..
Bližšíz. ochoty sdělí: L. Hera v Dašicích.

V,
Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající so

je služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec,
| (býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenékanceláři jen
E*raha-II., Eliščinatřída1080.

Na venek obratem pošty.

Vyhláška.
„Obecní spořitelna Jičínská prodá
živnost svoji Č. 23 v Předměřicích,
mající 37 korců, buď v celku neb
po částkách, aneb pronajme tuto
živnost na léta. — Podmínky lze
shledati v kanceláři administrace

tohoto listu.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporačuje se ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též shoto
voje sochy světců ze dřeva i x kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravaje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobkyvlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (dreperie).Záclony. Žíněnky.

Vademecu
seu Brevis Synopsis

materiaram et casuum in cura animarum freguen
tiorum. Ad ušsumpotissimum clericorum et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos au

ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
| Stran 541 — 80. — Cena droš. K 3%, poštou

K 3%.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po spůsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

| ečná ve všech pochybnostech kněžského půso
bení se paskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v autbentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrorých, důležitou konati

1 tuci Pia IX. „Apostolicae Bedis“ o censurách
církevních a konečně připojen jest celý Syllabns.

9 Podrobný index usnadňuje bledání v pochybpostech.

Biskupská knihtiskárna.
VRRSDES o OSASSS OP20 ASK9 KS6

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
1 odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

blédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plány a rospočtyse neúčtuji
Provedeno ke 300 oltářů.

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.

Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P. J. Neškudiy, faráře re Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstoju. duchovenstva£

přádvě:MDVUDB0-00hn6Buě



do gymnasia,

realky, UČIL.ÚSfavu,

obchod. akademie,

odbor. školy, měší.

školy dívčí | chla

pecké,dáledoobec- Ef;

ných a pokrač. škol. [i

| přadol KTál0i

novějších přípustných
vydáních na skladě.

Knihkupectví

v Hradci Králové

: (velké náměstí č. 26., blíže
lékárny.)

(Založeno r. 1863.)

j Všem P. T. pp. přátelům, známým a příznivcům v milovaném $
Jak| ©Králové Hradeckém kraji dávám za příčinou svého odstěhování do

AS Prahy srdečné, upřímné

Ass „S Bohem“. S*<
P Svou kancelář advokátní odevadal jsem svému mmohalelému
Ml spolupracovníku p. TUDru. Josefu Hodovalovi, přísežnému advokátu

©v Jradci Králové, jenž také slavné komoře advokátní co můj substi

9 uf navržen a prosím, aby tomuto mému po mnohá lela vyskoušenému
2 a spolehlivému nástupci sachováma byla přízeň, jíž se mměpo drahně

4 Jel dostávalo.

V PRAZE, koncem svýma 1900.

3 SUDr. fan Heller.

III PTYTTTTOTTTÝTTTTT

MAV

NU

=vm

AD4AE7

TTTT3

-i Ji iž tentotýdenvyjde i
kalendář „Štít/,

Obvyklé výhody prodavačům. — Objednávky jiš nyní přijímá

Politické družstvo tiskové v Hradci Králové.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové

vyřizuje bankovní a směnárenské obchody všeho druhu. Přijímá vklady na
pokladniční poukázky, běžný a žírový účet

proti zůročení co nejvýhodnějšímu

Úplně
zařizená lůžka

studující
sestávající

z 1 železné postele, 1 prošitého slamniku,
l matrace, plněné jemnou dřevitou vlnou

neb lesni travou, I klinové podušky, 1 pro
stěradla a 1 přikrývky prošívané nebwlněn

n 1 16:50 avýše
Postele skříňové

(skládací) s pórovou matracíza zl. 1250
doporučuje

velkozávod firmy

Jan Stoupa,
Václavská náměstí čís. 32.

BR EO
Následkem resignace pana inže

nýra Volejníka pronajme ae V re
naioančním domě na Eliščině ná

břeží byt o 4 pokojích o balkonem,
kuchyní s balkonem, lázněmi a pří.
olušenotvím.

Stanislav Červený.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporačuje notivě své chralně mámét

Sochy, oliáře, kříšovécesty, jesle, Boší hroby,kříde
kasafelny, spovědnice, křtitelny, komsoly,svlcny,
lustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.
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Neztuhlá věrouka.
«

Jak známo, potřebuje nejvíce poučení o ná
boženství katolík, totiž uvědomělý katolík, kleri
kál. A proto se taky o jeho poučení stará, kde
kdo je. Nejen všelijaké ty Osvěty, ale i rosliční
velikáni s půl třetím fouskem pod nosem vyklá
dají katolíkům — náboženství. A jak nezištně a
obětovně si při tom počínají. Opatří si o. p. jisté
velice poučné číslo osvěcojících novin, dají to
často i do obálky, a věnují poštovní známku, což
vše jistě půl litru piva ceny má, — a pošlou to
— katolíkovi, aby ho ubobého ve tmách vězícího
poučili. — Obyčejně napedá mi to již zastaralé

říaloví, jehož užívávali předkové naši, když měli
pohostění: „Nedělaj' si škoda“ — a celá zá

silka letí v letě do koše a v zimě přímo do ka
men — nečtěná.

Ale předminulý týden jsem učinil výjimku.
Až z Vídně došlo mne takové poučení ve způsobu
čísla novin „Reichswehr“ (Obrana říše) a článek,
který mne měl poučiti, byl modrou tužkou silné
zatržen. Tentokráte napadl mi onen verš z jisté

jsou, že se k nám až z Vídně štrapicirujou?“ A
dal jsem se dočtení. — Opravdu! Takového ně

lice zapotřebí. Kde pak by mně moblo napad
nonti, — jak to ty noviny vykládají — že podle
katolického náboženství duell — to jest souboj —

ješ sice břích, ale že katolické noviny nemoudřey prý mohli katolíci vědět, že je u nás nejápat

„hermuzňodluje“, neumím to přeložit, ale myslím
si, že to je asi tolik, jako ohledávat, oslintávat,
nebo aspoň všetečně posuzovat. Je prýto Špatná
politika, která chce udělat ve vojsku anarchismus
atd. atd. Tak vida, myslel jsem si: Sám bych
skoro taky patřil k těm, kteří takto heramžůindiu
jou, protože mám to přesvěděbní, že souboj je
nejen hřích, ale že ho k zachování síly žádné ar
mády zapotřebí není. Jak špatoý jsem, vlastně
žádný vejsem — politik. Ale dozvěděl jsem ee
taky toho příčinu. To je prý tím, že my katolíci
stojíme na stanovisku „starrer Dogmatik“ na če
sko: ztuhlé věrouky.

Při souboji jedná se až i o zabití člověka.
„Ztohlá věrouka“ povídá: Nezabiješ. Ale to. je
tedy chyba. Neztuhlá věronka povídá: V souboji
můžeš zabíti. „Ztuhlá věrouka“ povídá: Jen v
spravedlivé válce, jež se na obranu krále, státu,
národa vede, může se užíti proti nepříteli zbraně,
která mu může, není-li vyhnutí, i emrt přivoditi;
a jen zákonný vladař může zločince potrestati
smrti. Neztuhlá věrouka však povídá: Jestliže se
cítíš někým uralen, můžeš ho v souboji i zabíti;
a jsi-li vyzván, máš povinnost užíti proti němu
zbraně, kterou ho i usmrtiti můžeš.

To je tedy ten rozdíl mezi tou ztuhlou a
" neztublou věroukou. Zapomíná se tu ovšem nej

prv na sákon Boší, který co se týká zabití člo
věka, nehlásá jen snad katolické náboženství —
ta ztublá věrouka — nýbrž i přirozenost lidská
sama, která děsí se vraždy, takže vražda je zlo
činem i pobanu. Tu „stuhlou nauku“ o tom, že
vražda je hřích, napsal Stvořitel do duše každého
člověka. A jako všude, tak i tu okazuje se mou
drost Stvořitele našeho. Neboť, kterak by obstála
společnost lidská, kdyby se duše naše i poubou
přirozeností svou vraždy nehrozila? Kdyby se lidé
mohli libovolně— pro každou maličkost — vra
žditi, co by z nás zbylo? 

Ale zapomíná se tu i na důsledky. Anar

leným, nýbrž i slavným a člověčeustvu prospěš

se na způsob sprosté vraždy; jsou při tom sekun
danti čili soudcové a svědkové, aby sa vše podle

anarchista: I my jsme společnost, která chce i ži
vot dáti za, ostatní. I u nás podle jistých pravi“
del ustanovuje se, kdo má vystřeliti na vladaře,
a kdo z bázlivosti tak nenčiní, je-li k tomu usta

noven, poskvrnil svou čest; a naopak, kdo tak
učinil, je mužem čestným a statečným.

V obou případech vidíme ustanovení lidská
příčící se zákonu Božímu, v obou případech do
volají si lidé měniti „ztohlou věrouku“, a zásadou
obou stran jest, že věrouka jest neztuhlá, že se
měniti může. A jestliže Reichswebr vyčítá katolí
kům, že psaním proti souboji rozněcují v armádě
anarchismus, prosíme všecky lidi dobré vůle, aby
uvažovali, zda-li ta stuhlá anebo ta neztahlá vě.
rouka k anarchismu vede.

Pomijíme, nechtíce nikobo urazili, porovnání
jiná k. p. „souboje“ bez pravidel a sekandantů,
jak si je lidé dovolují, když se rozvášní, pomijí
me i to, že rozum lidský — i ten bez té ztuhlé
věrouky — nemůže pochopiti, že by souboj ně
komu vracel čest. Viděli jsme přesmutný případ
souboje ministra Badeniho 3 redaktorem a štvá
čem Wolfem. Badeni byl uražen a nádavkem do
stal ještě ránu. A to prý je „čestné“. Kdo můžeš
pochopiti, pochop.

To vše pomijíme, alo voláme ještě jednou:
Nelekejte se důsledků. Nejen ta „ztuhlá věrouka“

do srdce lidského vštípený hlásá, že přísaha před
Bohem jest něco posvátného. Tertullián, církevní
spisovatel, píše n. p. jak pohané slovy: Bůh ví,
Bůh je svědkem, přísabávali. Víme, jak pohané
římské říše za nanejvýš spustlý národ považovali

randum, nulla fides, čili po česku: Žádné nábo
ženství, žádná přísaha, žádná věrnost. Přísaba te
dy a věrnost v dodržení slibů jest něco, co i bez
té ztuhlé věrouky jest sákonem Boším. Ale smí-li
lidé měniti zákon Boží jeden totiž ten: „Nezabi
ješ“ — mohou důsledně i jiný, k. p. ten o pří
saze, i ten o té věrnosti, A stalo se tak skutečně.
Byl kdesi panovník, kterému vojsko bylo přísa
balo věrnost, ale jednobo dne právě to vojsko dalo
se na stranu republikánů, a vys+ký důstojník při
šel s jinými do komnat císařských, aby císař bez
krveprolití odetoupil, což on učinil, a na lodi
odjel. — To je ta „neztablá věrouka“. A byl cí
'sař a král Ferdinand II., jemuž stavové království
českého přísahali věrnost a poslušuost. Někteří

lim cbtěli vynutiti, co se jim líbilo, řkouce: For
dinande, podepiš nám to. — To bylo podle té
neztuhlé — nové — věrouky. Ale Ferdinand II.
pobleděv nu kříž, řekl: Pane Ježíši Kriste, ty
mne jistě neopustíš a v tom zatroubili ve dvoře
vojáci věrní. — To bylo podle té ztuhlé věrouky.

A proto nám katolíkům se zdá, že měnění
zákonů Božích lidmi, otřásá trůny, státy a ar
mádami.

Jako věrní příslušníci říše rakouské a jako
Čechové přejeme si zrovna jako „Reichswehr“,
abychom byli „kriegstůchtig“ — to jest na česko
asi tolik, abychom byli schopni vítěznou vojnu
s nepřítelem vésti. Vojenský stav a tadíž i armá
da jest nám něčím, co i v nás úctu vzbuzuje,
vždyt má vojíp uáš — ne pro ten žold — ale
z vyšších ohledů pro blaho ostatních, pro trán,
říši i vlast obětovati to nejdražší, co člověk ze
statků vezdejších má, — šsvol.

Ale právě proto si jako katolíci musíme
přáti, aby se ve vojsku živil a udržoval duch pro
vyšší věci — pro ideály — zanícený. Kde však
není nejvyššího jdeálu — totiž Boha, tam brzy
klesají ideály všecky, jak to nyní ve společnosti
lidské vidíme. Právě proto, že chceme býti „kriegs
tůchtig“ — sthupní boje vítězného — chceme,
aby se nepohrdalo zákonem Božím.

kousku možná jen liberální politika. Jeli tomu

ství, od té „ztuhlé věrouky“, — přivedl Rakousko
do těch smatků, a do toho úpadku, v kterém se
nachází. Jen návrat k té ztuhlé věrouce, totiž ku
křesťanství s tou jeho neúprosnou spravedlností a
nesobeckou láskou, může ještě v poslední hodině
Rakousko zachrániti. .

Nebylo říše, která by byla bývala více
„kriegstůchtig“ jako byla atará říše římská. Pod
manila sobě kolem do kola množství národů, vnu
tila jim jazyk svůj, a přece se rozpadla. Proč?

dnserty se počítají levně.
Obnovavychásšív pátek v poledne. VI. Ročník.

Ne tak proto,že nebyla „kriegstůchtig,“ ale proto
že byla rozežrána pohanstvím — čili, že neměla
věrouky — základu mravnosti.

A tak to bude e každou říší, která bude
prožrána novým pohanstvím 8 ton neztuhlou anebo
s žádnou věroukou. Ba i toho ae jest báti, že ná
rod bez věrouky nebude 8 to vojeko vítězství
schopné ani vypraviti. Národ bez kázně Boží ne
postaví ani vojsko 8 kázní Boží, na kteréž všecka
ostatní kázeň spočívá.

- Velice smutnou vyhlídku do budoucnosti po
dává tedy Reichswehr, povídá-li, že jen liberální
— bez ohledu na křesťanství, vedená — politika
je možná. Osud říše římské čeká tudíž i nás,

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 4. září.

(Besdůvodnost nedotknutelnosti starého židov
ského hřbitova u Prase. — Nedbalost zástupců
obce kr. hl. »čsta Prahy. — Ke směně místodr
šitele a k politické situací. — Poměry literární./
Jednou z aejdůležitějších v proudu a <hodu
se nacházejících otázek, jež v ohledu hospo
dářském a zdravotním obec král. hlav. města
Prahy ve přítomné době zaměstnávají, jest
regulace a asanace Josefova t. j. židovského
města, kterážto čtvrt zmizí ve Starém městě,
jež zvolna kráčí vstříc budoucnosti lepší,než-li
jest jeho přítomnost. Při regnlaci a asanaci
Josefova, při sdělání nov:ch :i4"ň růsobila
nemalé nesnáze umíněrvst :rerěha goaté
kteréž nechcepřipustiti.254 39.711?
všeobecnědůležítýmzájmů 3:3 "4%
bo a jižpřessto let neuromob "11skeDu
hřbitova v Josefově. Prů 3". ... jev zavivvdiuů
a „nedotknutelnost“ nedovedlo panstvo to uvé
sti však docela nic jiného, než-li že prý jest
náramně starožitný. Toto předstírání však jest
vyvráceno a dokonce uvedeno na pravou míru
v české historické literatuře již vícekráte.
„Starožitný“ židovský hřbitov pražský, jak
dokázáno historickými nevyvratnými prameny,
jest data novějšího, tak že není ani žádnou
starobylou atrakcí. Ale panstvo, které jinde
„historických důvodů“ si nevšímá a s posup
ným posměchem je odbývá, ve vlastním zájmu
najednou utíkalo se k „historismu“ Aa jeho
nedotknutelnosti. A ve příčině té, když čeští
historikové stáli neoblomně na stanovisku prav
dy, že stáří pražského židovského hřbitova
jest pouze bezpodstatné předstírání, obrátilo
se panstvo to k ústřední komisi pro zachování
památek do Vídně o pomoc a 8 dotazem, co
prý se starým pražským židovským hřbitovem
se má státi. Patrně čekalo, že „historie“ před
ním padne na kolena. Ale stalo se jinak.
Z Vídně došla odpověď v tom smyslu, že kaž
dý hřbitov jest sice do své míry nade vší po
chybnost místo posvátné, pokud však se židov
ského hřbitova pražského týče, žese historii
ani umění nestane docela žádná křivda a ško
da, když se trochu zajímavějšího a význam
nějšího náhrobního kamení ze hřbitova ťoho
zachová a umístí na nějakém k tomu vhod
ném místě, (tedy snad třebas i někde za mě
stem) a když se pak pozemky regulaci a asa
naci nové čtvrti doposud vadící odevzdají oběc
nému prospěchu zrovna tak, jako odevzdány
byly účeli tomu v obvodu měst pražských na
cházející se hřbitovy křesťanské a ostatně ta
ké již starší hřbitov židovský, který byl za
králování Vladislavova koncem patnáctého vě
ku zřízen v končinách dnešní ulice Vladisla
vovy, jež do našeho věku slala „židovskou
zahradou“. Podle všech okolností dá se tedy
nyní očekávati, že stanovisko zastupitelstva
obce pražské bude odtud, pokud se týče za
chování židovského hřbitova, státi na stanovi
sku v pravdě historii a umění odpovídajícím
a nebude více úzkostlivě dbáti povyku lidí,
časem věc vlastně všude jenom podlamůjících
a seslabujících.



Neš, při veškeré blahovůli a loyalnosti,
se kterýmiž vážný tisk zastupitelstvu král. hl.
města Prahy v ústraty přichází a 8 nimiž mu
také i náš st vždycky ochotně sloužil, nelze
se vyhnouti těžké obžalobě některých jeho čle
nů, kteří nechápou vážnost a zodpovědnost
svého vysokého postavení v representaci obce
král. hl. města. Štáváse totiž tak zhusta, že
se to více otajiti a přehlédnonti nedá, že jak
sbor obecních starších, tak i městská rada
musí zápoliti s tou nesnází, že nebývají po
čtem přítomných svých členů spůsobilými
k uzavírání a usnášení. To jest zjev zajisté že
nanejvýš žalostný, který dává celému národu
jenom špatný příklad, zaviňuje obecné pohor
Šení a ovádí samosprávu V naprostou neváš
nost a lehkost, zejmena v Praze, kde se tomu
potom Němci a židé hlasitě posmívají. Proto
při vší oddanosti samosprávě, jsme rozhodně
proto, aby k usnášení třebas jen jednou ne
spůsobilý sbor obecních starších města Prahy,
které požívá obzvláštního obecního statutu,
byl vládou ihned rozpuštěn a aby nařízeny
byly do něho volby nové, při nichž by nebyla
platnou volba žádného z těch členů, kteří svou
nepřítomností, neudavše závažných k tomu
důvodů, učiuiti rozpuštěný sbor k usnášení
nespůsobilým. Každý postamentární sbor, kte
rý by projevil nespůsobilost k usnášení, byl
by ihned rozpuštěn a proto by neškodilo, aby
se to exemplárně stalo i pánům, kteří nedba
lostí svou samosprávu hlavního našeho města
maří a v posměch uvádějí a aby vinníci byli
za to také odvětím dalsí volitelnosti potrestáni.

* +
*

V některých českých i německých novi
nách vyskytly se v poslední době zprávy, že
prý jest nedalekou změna -v úřadě místodrši
tele království Českého. Zprávy ty nebyly
z povolané k tomu strany odvolány, ano, ani
pokus toho 8e nestal. Naopak, stále se dále
udržojí. Ano v politických krozích rozšířeno
jest mínění, že sám nynější pan místodržitel
touží, aby byl v království Českém vystřídán
osobností jinou, poněvadž postavení jeho jest
zde následkem panojících v Čechách poměrů
nanejvýš nesnadné a obtížné. Některé listy
znaly již dokonce jména jeho nástupců. Podle
našich informací, poněkud při nich možno ale
spoň pravděpodobnost připustiti, mluví se ve
příčině té o knížeti Ferdinandu Lobkovicovi a
o dru princi Bedřichu Schwarzenbergovi. Za
znamenáváme řeči ty 8 největší reservou, ne
boť celá tato nanejvýš důležitá ziněna souvisela
by leda jenom se změnou politických poměrů
a politického stanoviska vůbec, od níž byla
by závislou. Nepochybno jest, že se s někte
rými českýmipolitiky ze strany vlády jedná.
Ale jednání to bude sotva pronikavějším, než-li
že vláda chce slyšeti jejich mínění a o něja
kých ústupcích nebo změné systemu a osob
mluviti, bylo by zatím snad předčasno. O tom
nemůže býti žádné pochybnosti, že za přítom
ných rozervaných poměrů musí 8e vláda sta
rati a ohlížeti po východisku z nich. Z českých

poslanců brán jest od ní na potaz zejmenautuohorský advokát p. dr. Pacák. Ale tui
nejlepší jeho přátelé a drahové netají se mí
něním, že jmenovaný poslanec jest více mužem
citu a že předvídaným a prozíravým politikem
nikdy nebyl a není. Snad právě pro tyto jeho
jinak vzácné vlastnosti, jež obratným a by
strým osobnostem ve Vídní ovšem že tajnými
nejsou, byl právě on k jednání tomu vybrán
a ze strany vládně smýšlejících Čechů dele

FEUILLETON.
J. M. Josefu Jiřímu Strossmajerovi

k 50. ročnici biskupské,
NapsalJ. Čáslavský.

Ecce sacerdos magnus — ejhle veleknězI
Rozhlaholily se zvony na velechrámu v Ďa

kově, rozezvučely se v nadšení a v chvěním a s
posvátnou úctou zvěstovaly v šíř i dál: »Ejhleveleknězl«

A vítr uchvátil hlas jejich, roznesl bo po
rovinách Sávy, zaletěl v hory i v doliny, zaleh
nul v křoví i v prales, vniknul v palác i v chatu
a všecko všecínko všudy rozezvučel ozvěnou tisí
cerou: »Ejhle veleknězl«

A velmož v paláci udiven se zarazil, orá
čovi vysmekla se z ruky mozolné radlice, pestýři
v pustých výšinách drsného Krasu zmikla v hrdle
píseňka s všichni naslouchali podivné zvěsti té a
sklonili šiji a v úctě a v obdivu šepotali spolu:
»Ejhleveleknězla

A davy lidu v chrámech i na polích, v le
sích i pustinách, v chatrčích i ve stanechklekaly,
spínaly ruce a s očima zarosenýma a s hlasem v
hrdle se dusícím volaly; Ejhle velekněz[«

A varhany v biskupském dómě sv. Cyrilla
a Methoděje zajásaly a mohutným přívalem v ši
rokých akkordech rozlévaly v posvátné prostory
vlny bymny: »Ejhle veleknězl« ily j
Chorvátsko. zl« a zatopily jí celé

gováu. Jemu stalo se jišvicekráte, že ve Vídni
Jinak předvídal a cítil, než-li to potom na ko
nec dopadlo a proto i ve kruzích mu nejbliž
ších, o radikálech u demokratech vůbec ne
mluvě, nepanuje žádné blahé aspokojení a pov
ná naděje, že se z nynějších těžkých poměrů
nalezne pro český národa jeho zájmyšťastné
a trvalé východíště, ač konečně i okamžité
utišení přítomných hořkostí nehylo by k za
hození, neboť nejlepší budoucnost může ihned
donésti za přítomné doby nové události, na
něž má mladočeská strana, (to se apříti nedá,)
štěstí. Když seděla na poslednímkrajíčku
možné jí existence, obyčejně jí neočekávaná

náhoda podala můstek přes propasé nezdaru.Svad se to může státi i tentokráte a žádnému
z upřímných vlastenců nebylo by nijak líto,
kdyby nějaké politické štěstí české zájmy pot
kalo. Ostatně smýšlení lidu, jak so dnes obec
ně jeví, opraví si příští volby do sborů žáko
nodárných již tak, že výsledek jejich bude
odpovídati poměrům, jež vyžadují důsledněj
ších a pevnějších říditelů nad poslance nynější.
České poměry vykvasí se jistotně brzy tou
měrou, že bude zájem jednotlivých stran pod
řízen prospěchům celka. Proto sluší všem váž
ným a vliva požívajícím mužům s klidem na
rozvoj příštích věcí trpělivě čekati a zatím
jen rozhodně pracovati k tomu, aby různé
naly a nicky, jež se do veřejného života v po
sledních letech nahrouly, byly odkážány za
meze, jež ve veřejnosti překročovati nesmí,
aby tato škodu z toho nebrala. Možnost Wolfů
a Schěnererů atd. amožňuje možnost Kryfů,
Hořiců atd.

Literární letošní trh bude následkem hy
perprodukce, jež některá nakladatelství v mi
nulých letech do obecenstva cbrlila, velice
slabý. Větší nakladatelské firmy, do krajnosti
vyčerpány a unaveny, omezují 8e jen na po
kračování započatých děl a i vo výběru no
vých drobností jsou opatrnější a vybíravější.
To sluší jenom chváliti. Zajímavo jest, že proti
katolické a oplzlé spisy zůstávají bez odbytu.
Nejvážnější a nejtrvalejší událostí přítomné
doby jest, še známý redaktor „Methoda“, vi
nobradský farář mons. Ferd. Lehner chystá
k tisku první díl po celá leta připravovaného
svého dila „Dějiny uměnt v Čechách“.

O tajích a podrobnostech literárních po=
měrů pražských pojednáme svým časem příště.

Drobná obrana.
„Protiváéha klerikalísmu“ jest název

právě vydané brožury jakéhosi pokrokáře
Karla Pelanta. — „Bořili jsme, ale nestavěli,
v úporném našem boji proti klerikalismu není
zřít pokrok.“ To řekl pisatel pravdu. Všechny
ty strany, které mají za základ liberalismus a
soustavně podrývají katolickou církev, musejí
doznati, že celá jejich činnost sestávala v bo
ření toho, co křesťanskou kultorou od věků
bylo zbudováno, ale aby něco nového vystu«
věly to se nestalo. V jejich bojích proti „kle
rikalismu“ prý není zřít pokrok. Útoky proti
svaté církvi nemohou nikdy vésti k vítězství.
„Ani brány pekelné ji (církev) nepřemohou“
pravil Ježíš Kristus — ale na to ti páni z li
berálního tábora zapomínají. Pan Pelant dále
praví: „Místo boje 6 klerikalismem, místo ne
gativní methody nutno podat massám světový
názor jiný, pracovat positivně; — více vědy
——

Zachvěla se Sáva, rozčeřila se i naše klidné
Vlteavěnka, ba vzkypěla i vážná Visla a vzdula se
i mohutná Volba a dech jejich mohutných vln
ševelil po všech vlastech slovanských: +Ejhle ve
lekněz<

Ba i to moře černé rozjasnilo svoji tvář a
s úsměvem Jíbalo hvězdy v ném se koupající a v
sladké touze šepotalo jim: »Ejh'e veleknězl«

Dne 10. t. m. slaví veliký syn matky Slávy
svou padesátiletou ročnici biskupování. Padesát
let třímá berlu biskupskou, celého půl století sedí
již na stolci apoštolském, A stáří neshroutilo po
svátnou jeho oscbu, věk nesklátil mobutný tep
peň v háji Slovanstva.

mnohou jizvu zanechaly, ale — nedovedly jej
zlomiti.

Padesát let již vodí jako dobrý pastýř ovce
své jen na pastvu dobrou a dnes pozvédá třesoucí
ruku a žehná chvějícímise rty to stádo avé, za
něž bv jistě i život položil, kdyby potřeba kázala.

Šťastný lide Hrvatský, jenž takového muže
mezi své pastýře čítáš. Přejeme ti je, ale zároveň
závidíme. Máš-li pastýře tak dobré, tak obětavé,
tak tobě rozumějící, což pak ještě může se ti
zlého -státi?| | Silen vírou, mohuten láskou doče

a šťastné budoucnosti.
šťastný národe, jeni takovéto kmety ve

svém středu máš a třikrát šťastný, že k nim úctu
obdiv a vděčnost v srdci chováší

než posměchu! — Nutno zasadit hlavní řez,
na kořeny klerikalismu. Články o názorech.
Darwina či Haekla působí nesčíslněkráte mo
hutněji než celé proudy všedních již příhod.“
Toť opět něco „duchaplného“|! Kdyby pan Pe
lant sám se držel toho, co cituje, totiž „více
vědy mež posměchu“, zajisté by takový ne
smysl napsaati nemohl. Napřed mluví, že jeho
strana boří a nic nestaví, a hned na to místo.
aby udal tu „novou stavbu“ chce zasadit.

vní řez“ na kořeny „klerikalismu“; Pan.
Pelant chce tedy tu „novou stavbu“ .za
čít snad ua základech Darwina. Inu, „proti:
gustu žádný dišputát.“ On si snad myslí, že
jeho stonpenci budou opravda „stavět“ když:
el budou vědomi opičího svého původu.Ajnevo.
Snadse domnívá, že ten „hlavní řez nakořeny:
klerikalismu“ se může díti liberální — opiči
nou. A ku konci přirovnává katolickou ofrkev
ku hmotě, která se přec během času rozpadne
a že musí ustoapiti „vyšším útvarům.“ —Jak
asi ty „vyšší útvary“ mají býti a odkud
mají svůj původ, to pan Pelant vlastně noví
sám. Má snad býti ten „vyšší útvar“ na 24
kladě spisů Darwinových? Zkrátka, paa Pelant
dokazuje, že má hrozně málo ponětí o nábo
ženství a tuto nevědomost chce zakrýti pláše
těm moderních filosofů. — Neví, že nábožen
ství nemůže nikdy vymizeti, poněvadž každý
člověk má svědomí, kterénelze nikdy vyrvati
a to svědomí praví, že jest člověk komusi za
své činy zodpověden. Neví, že to, co Bůh utvo
řil, nikdy nezahyne, byť by i učenci celého
světa se tomu vzpírali. Pan Pelant svou bro
žarou ukazoje tu duševní prázdnotu, ten
obromný blad, který vládne v táboře liberál
ním, v jehož rozkladu se rodí již ty nejsměš
nější názory.

Panu pasterovi Šádkovi do sbírky
škaudálních historií pro Hlasy ze Slo
ma. — Nejraději vypravuje p. pastor Šádek o
„kvítkách z celibátní zahrádky“, pomlouvaje a špi
ně kněžstvo katolické. Bude snad tak apravedliv,
že jednou přinese v HL. ze S. taky něco z neco
libátní zabrádky. Podáváme mu k tomu pomůcku.
V Hannoveru konala se evanjelická zémská syn0
da vlistopadu a přetřásala se tam otázka o úpad
ku mravnosti mezi pastory, z nichž jen za jediný
rok 42 muselo potrestáno býti pro křivou přísa
hu, svádění k nemravnosti atd. (N. L)

Hlasy ze Sioma se těší, že budoucnost
náleží „evangelickému“ protestantismu; to píši v
době, kdy ročaě tisíce a tisíce lidí dobré vůle
dpouštějí prapor Lutherův. K „evangelickémn“
protestantismu se přihlásila nyní velonábožná dru
žina Scběnererova| so svým vůdcem; k němu 60
přizoává i vysoce nábožný Masařík s Herbenem.
Jestliže takble budou ti vyhlížeti, pak se, národe
náš chrabrý těš,še pod protestantskou vlajkouso
vspruží v tobě jek cit vlastenecký, tak láska pro
spravedlnost a čisté evangelium vůbec.

Čas s horečnou radostí zaznamenává výpo
tek, německého „Zeitu“, jehož obsahem jest, že
katolíci sice s hrůzou křičí: „Židovské ritnální
vražda“, ale jnkvisice „papežské“ Bi nevšímají,
která prý byla rituáloím vražděním uzákoněným.
Teď najednou tedy „Zeit“ Herbena poučil! Ale
to asi ani Zeit ani Herben neví, že zavedení in
kvisice nutno klásti na vrub moci světské a že
její přísnosti so papežové na odpor stavěli. Pane
Herbene, povězte svým věrným taky něco 0 in
kvisici Kalvínově, který diktoval emrt nejkratější
lidem vyznání jiného, než jakého byl sám. A o
tom uevíte, že sa sbor církovní i va život Husův
přimlouval? V tom snad byl též důkaz „krutosti“
papežské inkvisice; tedy již jednou přestaňte
aam————

Viděl jsem drahocennou infuli a ornát, jež
jistá paní z Prahy velikému biskupu darovala*
Professor J. Šíma v Jaroměři zdobil obé národ
ním ornamentem. Zaslzel jsem nad darem tím.

Muž tak starý, muž tak úctyhodný, muž, je

svým od rána do večera, muž ten při posvátných
úkonech budeokrášlen ornamentem našim, orna
meotem slovanským, Muž, jenž po celý život no
sil Slovanstvo a národ svůj v srdci, ten při po
svátných „obřadech na,.čele svém ponese v obdiv
celému světu —-ornament slovanský. A až po
vznese chvějící se rukou Tělo Páně při oběti nej
světější a ornát slovanským ornamentem zdobený
pobybem rukou v záhyby se rozvlní, zachvěje se
jistě i stařičké srdce velikého apoštola a z hloubi
duše zazní výkřik k nebesům: »Bože, zachovej
Slávů plémě!«

Veliký knězi, úctyhodný apoštole|
Když celé Slovanstvo v den Tvé biskupské

ročnice od Adrie až k Baltu, od Šumovy až k
Urslu v obdivu Ti žehná a za Tě se modlí, co
mém činiti já nepatrný, ale věrný Slávy syn?l

Neopovažojí se ani pozvednouti zraků svých
k Tvoji -stěíbrné hlavě, k Tvému.Jáskyplnému
oku, nýbrž pln úcty zvédám okraj Tvé velekněž
ské řízy, líbám lem její a šeptám se slzami v o
čích: »Hospodine, Pane života i smrti, zechovej
Tě ješté dlouho národu chorvátskému aPcelému
Slovenstvu! Živiol! Mnogaja Ljeta živio!!!



přehmaty laické přibíjeti na štít katolické bier
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Protestanilamus a měmectví. „Droj
ctihodné“ „Hlasy ze Siona“ v čís. 10. ze dne 30.
srpna t. r. zasypaly chválou Němku, Růženu Gré
grovou, při čemž, jak aní jinak mysliti nemožno

B do klerikálů slovy: „Národnílisty staně pomáhaly klerikálům podezřívati z němectví
všecko protestantské, ano protestantismus 8 ním
stotožnovati“. Litujeme redakci „Hlasů ze Siona“,
že vní zasedají mužové, kteříneznají ducba protestan
tiemu, ačBamijsou pastory. O duchu protestantismu
nejlépe svědčí slova Časopisu: „Der čsterreichi
sche Protestant“, vycházejícího v Celovci. Ten v
nestřežené chvilce (čís. 14.) napsal proloženě na
konci článku: „Protestantismus sídlo němectví v
Haliči“ tato pozoruhodná slova: „Protestantismus
jest tu, jakoš všude, nejbezpečnějším hradem ně
mectví...“ Tedy dvojctihodné „Hlasy“, ne kleri
kálové, alesám „Rakouský protestant“, který pře
ce své zná, nejen nepodezříval, ale zřejmě pro
hlásil protestantismus za nejbes sí hrad ně
mectví. Bylo by dobře, kdyby redakce „Hlasů“
Jedenkráte důkladně prozkoumala své svědomí
(nechci říci prospytovala !): pak by snad též Be
znala své „vlastenectví“! Méně boje s „klerikál
ními vítězi“ a více s nevěrou a sektářstrím, jimiž

„protestantismus jen se hemší, prospělo by pánům
pastorům velice.

„Hlasy ze Sloma“ v posledním čísle při
nesly správu vztahující se k naši lokálce „K prácí
belvetského učitele“, kde jsme uveřejnili skoše
nost jistého katechety, který, když vkročil do tří
dy viděl tam učitele, který psal právě hanlirou
správu: „Z kruhů dachovenských“. — „Hlasy ze

-Siona“ neměly na to žádnou jinou odpověď, leč
že to nazvaly lží a přidaly k tomu několik hru
"bých výrazů, bez nichž se ani jediný řádek pa
-stora Šádka neobejde. — Své tvrzent, že jest to
-Ješ opírají o ten důvod, že onen učitel v „Obno
-vě“ nebyl jmenován. Na naši žádost sděluje nám
|pisatel oné zprávy následující: Když jsem tehdy
„do školy vstoupil a ve třídní knize nedokončený
rukopis p. učitele spatřil, nemobl jsem ihned tvr

«diti, k jakému účeli p. včitel zprávu tu píše a
„zdali vakotku hodlá s tím jít na veřejnost. Abych
byl ihned učitele obžaloval a rukopis mu vzal,
tomu bránilo mé svědomí, poněvadž údavačství
„Aporušování existence bližního ponechávám pro
"testantským pastorům, ti to znají lépe. Teprve,
ikdyž jsem za 3 dny zpráru tu četl v N. L. tu
jsem teprvé byl přesvědčen, še onen učitel. jest
vskutku schopen 8 prabídnou lží jit na veřejnost.
— „Hlasy ze Siona“ píší, že jsem byl vyzván v
N. L. abych učitele toho jmenoval. Nečtu N. L.
deč, když -se mi dostanou náhodou do ruky. Ono
číslo, kde bylo vyzvání, jsem neviděl. Že však
„Hlasy“ nyní tak sprostý útok proti mně učinily,
to opětsvědčí o naprosté bezcharakternosti téc
kteří za nimi stojí; oni dobře vědí, že kdybych
mgméonoho učitele jmenoval, mohou mne žalovati
a u sondu očsoko sapříř. Nemám žádných důkazů

dostat k soudu. Takové ďábelské lsti jsou schop
ny jem „Hisay ze Siona“. A co 8e lhaní týče,
v tom jsou páni pastoři mistři! Doufám, že toto

stačí. Zpráva v „Hlasech ze Siona“ byla jen poalední chaboujejich obranou, která jím vlastné
více uškodila, nežli prospěla.

040 ,
Politický přehled,

Císař mešká již v Schěnbrunnu, v neděli
pak celý den prodlel ve Vídni, kde přijal ministr
presidenta ve ahodinné audienci, po které ihned
konala se porada všech členů kabinetu.

V kritické chvíli. Vinou svýchnepro
zíravých státníků ocitlo se zase dnes Rakousko
před obratem, o kterém nikdo nemůže říci, bu
de-li s něho zdrávo jak státu tak jednotlivým ná
rodům. Jako bouře za prudkého parna, tak náhle
přikvačila krise: ministerská i státní, a každý s
pochopitelnou zvědavostí očekává, co přinese nej
bližší okamžik. Dr. Kórbrovi, jenž měl od svého
nastoupení na stolec premiéra nešťastnou ruku,
jen jediný kousek se povedl: odbyl si rozmluvy
se zástupci všech parlamentních etran, aniž by
veřejnost byla měla o tom tušení. Výsledek roz
prav je negativní: čeští poslanci zaujali totéž
stanovisko, jaké dne 8. června vedlo k náhledu
uzavření parlamentu. Projekt o změně kabinetu
nebyl by zlý, kdyby s ním nadešla i změna pro
gramu, sle mají-li býti vystřídány pouze kalhoty,
fraky a nic víc, pak je lépe nechati nynější vládu,
aby se belhals „dále. Sižetalrse nám směje celý
svět, že budou muset Dýtipomalu vypsány nové
laně na úhradu pensí bývalých ministrů rakou
ských. ©

Kčrber prý se jiš loučí s křeslem
mimistorskýma a hejna nedočkavých dědiců
hlásí se o nástupnictví. Hned čtyři kandidáti vy
rojili se na povrch: Gautsch, Bacguehem, Schěn
born, Alfred Lichtenstein. Prozatím jsou to pouhé
kombinace, nebo je možno, že dojde-li ke krisi,
bude dr. Kdrber sám pověřen úkolem, sestaviti
nové, respektive obměniti stávající ministerstvo.
Že kde jde o těžký porod, nesmí scházeti uher
ský předseda Koloman Szell ani jeho kamarád

Chlumecký, kdož by se tomu divil a proto
jejich kvapný příjezd do Vídně s rozuzlením si
tusace těsně souvisí. Ovšem obé šlechetné duše
budou se znažiti, aby dopadlo to'proti nám.

V Záhřebě, zahájen byl katolický sjezd.
Před tím sloužena mše svaté. Slavnostní schůzi,
v níž předsedal hr, Kulner, byli přítomní ndpp.
biskup Strossmayer, biskup Stadler a biskupové
dalmatsko-slovinští.

Kramaunsko bulharskému sporu.
Bulbarská vláda dala diplomatickému agéntu ru
muaskému formální problášení, že je odhodlána
zakročiti proti členům revolučního výboru, kteří
bylí zavražděním professora Mihaileane kompro
mitováni na základé výsledků vyšetřování (buku
rešťského), jakož i na základě nalezených dopisů.
Vláda pak zodpovědéla bulharskou notu a žáda
la záruku, že členové revolučního výboru, kteří
jsou vinni, trestu neujdou.

V Srbska prováděny jsou neustále osobní
změny mezi srbskými diplomatickými zástupci
v cizině,

" Tarecko. V neděli slavil sultán Abdul
Hamid Khan své z5leté vludařské jubileum. Sul
tánovi dostalo se při té příležitosti nadšených ovací
a blahopřání z krubů všech dvorů i vlád evropských.

Perský šach Mazaffer Edin dlí od pátku
v Marianských Lázních. Město uchystalo mu skvělé
uvítání. Do Marianských Lázní dostavili se všichni
perští konsulové z Německa k audienci u šacha
a doručili mu nádherný dar.

Spojenými státy a Německem zahí
jeno bylo telegrafování novým podmořským tele
grafem, jehož kabel položen jest z Borkumu po
dél celého evropského pobřeží až na ostrovy
Azorské a odtud téměř v přímce do Nového
Yorku. Němci ujišťují, že telegrafování tímto ka
belem jest rychlejší než všemi čtrnácti dosavadní
mi a jest také levnější asi o čtvrtinu. Císař Vilém
zahájil přímé telegrafické spojení s Amerikou
dlouhou depeši na presidenta Mac Kinleve.

V Amglicku blíží se nové volby do par
lamentu. Nového perlamentu jest potřebí jednak
proto, aby uspořádal nové poměry v jižní Africe,
jednak proto, aby provedena býti mohla reforma
vojska. Rozpuštění nynějšího parlamentu a vypsá
ní nových voleb spočívá v rukou Boerů. Budeli
jihoafrická válka skutečně ukončena do r. listo
padu, použije Chamberlain nadšení »vítěznýche
Aogličanů k vypsání nových voleb ihned.

Událesti v Číně spějí ku smírnému vy
rovnání. Rusko, podporováno jsouc Amerikou a
Francií, o to usiluje. Jedná se pouze oformalitu,
s kým vyjednávati, když zákonití představitelé říše
smizeli. Proto odporučuje Rusko, aby zástupcové
velmocí z Pekingu přesídlili do Tiencinu, vojsko
spojenecké by vyklidilo hlavní město čínské, umož
nilo tak dynastii návrat do něho a vyjednávání o
mír moblo by býti formálně zahájeno. Německu
tento návrb není po chuti: co by si pak počli
s Walderseem, kterého Serenissimus s pravou ně
meckou domýšlivostí poslal na žluté vrahy, kdyby
neměl již v Číně co dělatl? Pane na nebi, to by
byla ostuda! Jen to nel K čemu mír, bez Němců,
bez Walderseea, kterého napřed vozili jako med
věda v železničním vagonu od stanice ke stanici,
zasypali vénci a kyticemi a teď by si nemohl v Číně
ani kord vytáhnout? Za co by pak vlastně dostal
čestný palác, který proň císař Vilém dává stavěti?
Nu tak, — nemůže být ani po vojně, dokud ne
přijde pan Waldersee a kdyby na krásně v Číně
ani myš se již nehnula, však on to pan genera«
lhssimus rozdmýchá, aby měl co dělat. Jen bude-li
pak mít též komu velet! Ti Rusové jsou kujóni;
zdá se, že si z Němců udělali špadrnáčky a jed
noho krásného dne oznámí, že již nemají v Číně
co dělat a odtáhnou s Amerikány, Francouzi a
Japanci.

Za to v jišní Africe schylují se události
ke konci, pro chrabrý burský nárůdek smutnému,
Jak sdělují zprávy, vydal již sir Roberts v Belfa
stu proklamaci, v níž annektuje Transvaal pro
Aoglii. A poněvač táž loupež stala se již dříve
s republikou oranžskou, zmizely tyto dva svobodné
státy a na jich místo nastupuje nová provincie
nenasytných žoků anglických. Takový bude vý
sledek jihoafrické války. 

Zprávy místní a z kraje.
Sjezd v Chrudimi. Sjezddiecésníchspolků

na 9. září b. r. do Cbradifff ovolaný na oslava Spa
sitele, slibuje býti skvěluu manifestací katolické víry,
Nejenom jednoty katolické, ale i jiní věřící ohlásili
bojoou účast. Z farnosti rovenské na popud vdp. se
kretáře Starého bude vypraven zvláštní vlak se 300

a odporučilo tuto pouť. Slavnostní kázaní bade míti
pdp. biskup Edvard Jan Nep. Odpoledne bude řečniti
Dr. Horský. Vyzýváme ještě jednou jednoty katolické,
aby účast svou oznámily ne svém i na chrudimském
hejtmanství. Do Chrudimi badiž oznámení ua 60 kr.
kolko. Zdař Bůbl

Na e k. gymnasiu v Hradci Král.
jest zápis žáků do L. tř. dne 17. a 18. září od 8—9

odin ráno; přijímacízkoušky písemná jsou o
hodině. K

(rodný) list a frekventační vysvědčení. Zápis žáků
testupajících z jiných ústavů na ústav zdejší jest

dne 17. a 18, září od 9—10 hodin Každý žák měj
s sebou křestní (rodný) list a všecka vysvědčení. Zá
pis žáků na ústavi postapajících jest dne 18. září od
8—11 hodin.

Zápis mae.k. vyšší realce v Hradci
Králové žáků z měšťanskýchškol, kteří se hlásí
do vyšších tříd, bude pouze dne 14. září t. r. od 8—
10 hod. dopol., na to ne konají ihned přijímací zkouě
ky. Do I. tř. zapisování badoa žáci dne 16. září od
8—10 bod. dop. a dne 17. září od 8—9 hod. dopol,
Žáci, kteří budou na ústavě ve stadiích pokráčovati,
přihlásí ae dne 18. září od 8—9 hod. dop., žáci pak
£ jiných ústavů zapisování badou téhož dne od 10—
11 hod. dop. Opravnézkoušky konati se budou dno
18. září od 8 hod. ráno.

Novězřízená měšť.škola chlapecké
v Hradci Králové. Zápis žáků do I. třídy ko
nati se bude v II. poschodí chlapecké školy dne 16.,
16. a 17. září; dne 15. a 17. ol 8. do 11. hodin
dopol. a od 2. do 4. hod. odpol., dne 16. září toliko
od 9. do ll. hod. dopol. Žáci dostaví se k zápisu
v průvodu rodičů nebo jejich zástapcův. Přijmou se
žáci, kteří posledními zprávami školními prokáží, že
8 dostatečným prospěchem vybyli pátý ročník školy
obecné, dále žáci, kteří nejméné desátého roku věku.
dosáhli a zkouškou přijímací potvrdí, že potřebné vě
domosti předběžné mají. Nový školní rok započne
dne 18. září 1900.

Zápis do obecné dívčí v Hradel Kr.,
jakož i mateřské a pokračovací Školy konati se bude
dne 14, 15. a 16. září vždy oj 8 do 11. hodin
odpoledne a od 2. do 4. hod. odp. v přízemní
místnosti budovy školní.

Zápis do zdejších škol obecnýcha mě
šťanských konati se bude dne 15., 16. a 17. září a
to sice 16. a 17. od 8—11 h. a od 2—4, v neděli 16.
od 9—11 hod. dopol.

Nedostatek dělnictva v HradciKrálové
objevil se v posledním týdnu. Započato totiž se dvě
ma novými stavbami, jež'ale atavěti nemá — kdol
Všichni trestanci — pokud ovšem pracovati mají do
voleno — jsou zaměstnáni kopáním základů. Jest to
tiž v Hradci Králové rozděláno 8 velikých staveb —
nepočítaje v to různé opravy domů a kostela Paany
Marie.

Verbování dělníků zahájenobylo tento
týden v Hradci Králové. Různí agenti přemlonvali
dělníky, aby se odebrali do Saska pracovat v různých
závodech velkoprůmyslníků; je prý v Sasku o dělni
ctvo nouze. Mnohé zkušenosti nás učí, že český dělník
v Německu nemá nikdy na růžích ustláno. Jestli jest
mzda snad větší, také mnohem více se utratí, jelikož
tivotní potřeby jsou tam drahé. — V cizině pak jest
odkázán český dělník na milost i nemilost svého za
městnavatele a musí snést různá příkoří, tapsní České
národnosti jest na denním pořádku. Neradili bychom
tedy našemu dělnictva, aby ae nechalo vylákati.

Zatarasená podsíň. Nouídiva, že ze
všech stran obchodníci a majitelé domů na první velké
podsíni (vyjma těch, kteří přestavají), stěžují si na
zastavení pasaže, Tím klesl velice jejich obchod. Tak
uejdříve dlouho to trvalo nežli vystavěl Berger £ Munk
svůj obchodní palác, pak vedle p. Slaka novy dům ©
nyní přestavuje zase p. K. Richter svůj dům čp. 163.
Btaví-li se nový dům od základů, je pochopitelno, že
chodník na podsíni musel býti na nějaký Čas zata
rasen, přestavuje-li se však jen dům jako činí pap
Ricbter, tu je úplné zbytečno chodník na podsíni za
tarasovati. Škoda, je-li zastavena pasáž na chodníku, po
ciťaje v první řadě nejlépe obchodník, který za stá=
vajících poměrů v městě našem musí vytrvala praco
vati, aby finančně neklesal. Nedivíme se tedy, když
jsme se dozvěděli, že obchodníci a majitelé domů na
prvoí velké podsíni hodlají podati městské radě žádost,.
aby v době nejkratší překážky u domu čp. 153 byly
odstraněny, aby volná pasáž podsíní netrpěla. Nyní
nastane saisona obchodní, na níž se celý rok čeká,
budepo žních,nastanouvelikétrbytýdenníi výroční
přijdou stodenti. To je pravá doba obchodní, na kte
rou každý obchodník čeká. Domníváme se, že toto
naše upozornění postačí, aby v brzku byla podsíň
zase volnon,

Telefon ma nádražním skladišti.
Stěžováno bylo všeobecně od našich obchodníků, že
na nádraží v Hradci Králové, které je od města tak
vzdáleno, není telefonního spojení s městem. V obchodě
je čas tak vzácný, že není možno několikráte denně
na nádraží choditi za účelem převzetí zboží. Zdejší
obchodní gremiam tento oprávněný stek obchodníků
uvážilo a snažilo se, aby telefon na nádraží ve skla
dišti byl zřízen. Teprve však po různých překonaných
překáškách. se správou dráhy bade k podniku tomu
přikročeno. Důležitost telefonické hovorny ve skladišti
nádrašt není třeba vyličovati. Náklad se zařízením te
lefona účtuje pošta asi na 300 K a roční jeho adržo
vání státi bude také asi 100 K. Ueneslo se tedy ob

chodní greminm, aby vyzval se každý, jehož obchodní
zájmy tobo vyžadují, aby na zfízení telefonu jistou
částí přispěl. Jak ce dovídáme, scházejí se příspěvky
dosti četné, tak še v nedaleké době telefonní spojení
s nádražním skladištěm stane se skotkem a tím mnobé
stížnosti obchodní zaniknou.

Když člověk usme. Před několikadoy
dopoledne usnal Frant. Kalhaus, zednický dělník v
příkopě za okres. nemocnicí tak tvrdě, že necítil, když
mu někdo cizí vytábl z kapsy a vesty stříbrné ho
dinky v ceně 10 K u beze stopy zmizel.

Mladí kameníici. Je známo,žo hoši z Nov.
Hradce dovedou se již v mládí samostatně vyživovatí,



a čestnou. Tak před několika dny Jar. Tloka 14 r
starý s Adolf Panenka 13 roků starý zašli si až do
obecníbo stavebního dvora na kámen, aby si „pro ob
chod“ natloukli písko. Vybírali nové pískové dlažice
a rostlookali je za písek. V nejlepší prácí byli pře
kvapeci a oba podle zósloby na policii potrestání.

Ztráty a nálezy. J. Svoboda,voj.šikovatel
u 96. pěš. pluku oblásil na sdejší pol. strážnici, že
před několika dny ztratil večer cestou k nádraží voj.
plášť. — Václav Konečný, rozvážeč sodovky u lókár
níka Hubáčka nalezl cestou k Novén.u Hradci veliký
vlněný Bátek s třísněmí,který odevzdalna policejní
strážnici.

Dar. Jednotě katolických tovaryšů v Hradci
Králové daroval vsdp. kanovník Dr. Jau Soakap 10
korno, „Zaplať Pán Bůh!“ —

Osobní. Zdejší městský kaplan vdp. Jan So
botka, ustanoven spiritualem dívčího paedagogia v
Chrudimi. — Pan Fr Šóda, učitel měšť. dívčí skoly
vstanoven řiditelem nové chlapecké školy měšť.; pan
Botumil Ryba, očitel měšť. dívčí školy, jmenován
definitivním učitelem měšť. školy chlapecké; al. J.
Šímonova, ustanovena definitivní učitelkou měšt.
školy dívčí; p. Jos. David, učitel obec. školy chla

cké, ustanoven za učitele měšť. školy dívčí; p. R.
Růžička, učitel obec. školy chlapecké, ustanoven
učitelem na měšť.ókole dívčí; el. J. Trykarova,
učitelka na obec. škole chlapecké, ustanovena učitel
kou v Golč. Jeníkově; p. Em. Filípek, učitel obec.

koly chlapecké pro chauravost nastoupil delší dovoenou.
Zemřelí v srpnu v Hradel Králové.

Březina Jarosl., šák |. tř. obecné; Škrábal Zde
nek, dítě; Boučova Kateřina z Kánic (nemocnice);
Šafránek Jan, podom.obchodník(nemoc.); Vasa
čova Aloisie, dítě; Šlechtova Marie, manželka
školníka c. k. renlky; Růžička Josef, dítě.

Tábor Hdu podKošamberkem. (Pův.
zpráva.) Dne2. září sešlo se na úpatísterobylého, nyní
v rozvalinách ležícího bradu Slavatova, přes15000 če
ského lidu, by protestovali proti bezpráví národa
českému činěná, aby posílili se k dalšímu boji za
avatá práva národa našeho. Přes všechnu nepohodu
časovou sešlo se tak veliké množství lidí všech stavů
— a s napjatou pozorností a hlačným soublasem sle
dovali slova řečníků všech statoprávních stran. !)
drahé hodině zahájil tábor starosta okresu skutečské
ho p. Macháček — řečí vzdělání svému přiměřenou,
uvítal přítomné a žádal za zachování pořádku, by
tábor důstojně odbývatí se mohl. Předsedou ustano
ven byl p. Dr. Ed. Grégr, místopředsedou posl. Karel
Adámek. Z poslanců dostavili se Dr. Jar Uelakovský,
Dostál, Formánek, Hovorka, Kudrnka, Lenech, Dr.
Pippich a Dr. ryt. Plaček. Prvním řečníkem byl Dr.
Gregr. Za stranu mladočeskou promlavil Dr. Pippich,
za združení zemědělců red. Hrubý, za stranu staro
českou spisovatel p. Turnovský, za strana národních
dělníků red. Klofáč, sa stranu radikální Dr. Sobotka,
za stranu katolicko-národní red. Kratochríl, jménem
strany radikálně pokrokové Dr. Klouda. Uváděti řeči
jednotlivých řečníků bylo by zbytečno — vyznívají
v mobatný protest českého lidu proti nespravedlno
stem a bezpráví na nás páchaném a proti poněmůu
* ef Vídni. Provedení státního práva je jediný cíl náš
—k němu musíme bojovati spojenými silami — dokud
nezvítězíme. Zvláště úchvatněa za nadšeného +ouhlasu

poelehačů promluvil za stranu katolicko-národníred.ratochví). Ukázal, že etrana katolicko-národní pevně
stojí při státoprávním programu našem, připoměl, že
kard. Schwarzenberg to byl, který první dal návrh
v r. 1861, by vyslána byla deputace k Jeho Veli
čenetvu, by vyplnil dávné přání lidu českého a dal
se korunovati koranou svatováclavskou. Citoval od
pověď Jeho Veličenstva deputací pronesenou. (C. k.
okr. hejtman přerušil řečníka). Za soublasn obe
censtva poukazoval řečník, jak častokráte národ český
byl u cíle tožeb svých, zvláště když vydán byl re
skript v r. 1871 — v němž uznáno státní právo
království českého — pronesl přaní, aby vyskytli Ae
upřímní rádcové, : teří by neohrcženě na rozhodují
cích místech poukázali, že by ten dobrý český lid —
kdyby se mu vyplnilo kýžené přání — byl nejlepší
oporou jak státu tak i panajícího rodu. Připomněltéž,
že v nejbližších dnech stanou 8e rozboduutí snad pro
národ český osndná,— ale kdyby eebe černější mraky
sbrnovaly se nad národem naším —přijde jistě jednou
doba — kdy zasvitne elunko spravedlnosti a práva
a rozradostněný lid za blaholu zvonů svatovítských
volati bude: AČ žije český král! Ať žije český národ!
Ať žije svoboda! Potěchto slovech zaburácela bouře

pobeekn a slávy a hudba zahrála národní naší hymnu.osledním řečníkem byl pokrokář Dr. Klouda. Nikdo
netušil, že tento řečník poruší náladu celého táboru.
Bez všelikého aplausu odříkal polovici naučené řeči
avé — dle způsobu, jakým odříkává „bez nadšení“
primán známou povídka: Ó, já osel — tele díl Před
náškou svou dělal dojem mladého studenta, který
poprvé vystupuje na řečniště. Doba řečníkům určeuá
ubíhala — aby přecevšak domohl se nějaké slávy —
porušil v dopolední schůzi dané slovo a přání pořa
datelstva, že řečníci nebudou napadati ani osob ani
stran — prudce vyjel proti klerikalismu, jejš nazval
největším nepřítelem národa, 8 nímž lid český nikdy
nesmí se emířiti, jenž úplně z politiky musí býti vy
loučen. Co mínil tím „klerikalismem“ patrno s urážli
vých narážek na církev a Řím. Že k slovům těm pří
tomní jinověrci tleskali, dá se mysliti. Upřímných ka
tolíka, kterých na táboru bylo 99"/, — takovéto úto
ky s hloubí duše zabolely a beztaktnost a neslušnost
mladého tohoto člověka odsuzovali. Tábory ae odbý
vají k utužení jednoty a k společnému boji proti ne
přátelům národa — a takový člověk opováší ee rušiti

Jednotu a napadati církev obromné většiny lidu českého. A tento mladík osmělil se tvrditi, še mlaví
jménem studenstvs, na něž appeloval Dr. Pippich, by
následovalo „Omladinu“ z r. 1868, která zasiala na
první tábor pod Košumberkem telegram plný vlaste
neckého nadšení — a plným ideálním zápalem vyszý
val všecky k nezištnosti, pevné charakternosti a k
nejkrajnější obětavosti. Tím jedině, že dojděme cíle

svébo. I běda by bylo národu českému, kdyby sta
denstvo jednalo dle příklsdu páně doktorova a tek
„charakterně“ rgšilo umluvený závazek a nepřátelsky
vystupovalo proti církví avó. Myslíme, že slova páné
Kloudova nebyla pronesena ani dle hesla: Ni sisk ni
sláva, ani s pevnóho přesvědčení, neboť p. doktor jako
atadovaný člověk dočísti se mob! o tom, co je kleri
kalismus. Nejdp biskap Královéhradecký vydal pa
stýřeký list k do svému s v něm jasně vylošil, co
je klerikaliemus, — praví v něm výslovně: [řed Bo

em všemchoucím volám k Vám: Nechceme nic jiné
bo, neš aby zákony Božími, jak je ohlásil Kristus,

ovalo, a to proto, sbychom j:ž zde na
zemi pokojněji a šťastněji žítí mobli — a protestoje
rozhodněproti štvaní, še klorikalismus chce zo'ro
čiti hd. Takovýto klerikaliemus myslíte, že b; škodil?
Ten že se musí potírati? Naopak, pane doktore! On
jediný je sto, zachovati národ náš a domoci mu k
právům mu náležejícím. Jen tehdy — budeli všude
rpravedlnosť a láska. Kristova — nebude utla
čován národ slabší, práva jeho dle epravodinosti bu
dou uznávána. Dle našeho přesvědčení záhubou ná
národa našeho jsou závady Masarykorsko-židovské
— proti těm jako pravý vlastenec bojujte. Klerika
lismas námi hlásaný přes všechen boj se šÍřÍ — a
nezadršíte ho — proto Vámradíme, byste se zbytečně
nenamáhal. V klerikaliemu tom jo zahrnuta také sta
tečnost náboženská, proto pozor, pane doktore, mohl>
by se státi, že katolíci uchopí se prostředku, který
na táboře odporučoval red. Klofáč proti tomu, který
malomyslněti.chce lid v beji za práva národa —.
aby podobně katolíci neřekli tapiteli církve — „marš“
Dle novin podobně jste mluvil na Dobeníně — a snad
ješt jinde na táborech naučenou svou feč udá*osle —

atolíci si dají pozor, je-li opravněna a ne-li, dove
dou se zajisté víry své zastati. — Kromě toho ne
stalo se na táboře řádné neštěstí, neboť starostlivá
vláda k „ochraně“ přítomných, odeslala větší počet

četníků. Píše —ý.
Z Chrasti m Chrudimi. (Nové obecní

představonetvo. — Schůze.) Po delších bojích našich
dvou stran máme konečně obecní zastupitelstvo. Sta
rostou je zvolen p Jindřich Psrdabský, jenž se hlásí
ku straně konservativní. Hodnostmi radních jsou po
dělení panové stran obou, jak to nutná svormvstká
zala. Přejeme novému slavnému zastupitelstvu hojné
bo zdaru ve všech podnicích ku blabu a rozkvětu
města našeho wměřujících. Nám, katolíkům zdejším
nezáleží na osobách; naším přáním jest jen, aby el.
zastupitelstvo so elovatným panem starostou města
v čele, nedopouštělo ae pokud jen může, útoků proti
náboženství. Neboť těmi by se nepořídilo nic, než po
silování vášní lidských ku tříštění sil a ničení svor
nosti, bujení sobectví, úpadek mravnosti, zmobutnění
cizích živlů v městě našem a ochazení živnostníků
domácích, křesťanských. — Dne 9. sáří má so zde
pod protektorátem al. městské rady konati schůzepů
vodně „protestní“ zvaná. V poslední chvíli se však
dovídáme, že celá věc zavání —| masaříkovstvím.
Podle zásad p. Masaříka, odříci ae své národ
ností, svého drahého jasyka, a svláště na
šeho království, to af se od nás nežádá.
„Masaříkovství“ obchodního máme tu aš dost až nás
z něho hlava bolí, neboť pomalu zůstane na náměstí
křesťanem sám děkan. Očekáváme tudíž od sl. měst
ské rady, že bude protektorem čistého vlastenectví u
kře-tanského lidu a že nedopastí, aby se zde dne 9.
září stropila nějaká vlastí a víře naší n

tak mohutně protestovalo proti Vídni, chtít v Chrasti
vykládati rozamy masaříkoveké, k Vídni táhnoucí, to
myslíme, že lid zdejší a z okolí si líbiti nedá, a že
se dle toho i zachová. Ostatně jsme ochotni i my
schůzi pokud je manifestační navětiviti, bude-li to
ho třeba a zachováli se až do nedávna téméř pověst
ná svornost v Chrasti. Na sl, městské radě všsk zá
leží, aby se o to přičinila. O průběhu celé věci po
dáme zprávu za týden.

Z Kutné Hory. (Oheň v měšťanskémpi
vovaře). V sobotu r noci o půl x. hod., vypukl oheň
v loreckém pivovaře a sice ve varně, kde nalezaly se
slad a jiné suroviny. Oheň sposorován byl nejprve
v klášteře av. Voršily v síni, kde Ježí nemocná Ma
ter Serafina. Tato onehdy nešťastným krokem smekla
se na schodech a zlomila si nohu a ruce. Ošetřova
telky ubohé Mater Sersfiiy viděly oheň pří vzniku a
jaly se ibned zroniti na zvonek klášterní poplachem.
Nevysvětlitelným spůsobem bylo v městě udeřeno
na poplach, až když požár byl jiš patrný a zářil ra
dě do tmavé noci na sousední zdi městských budov.
V mínění, že boří celá výstava, kvapil kde kdo ka
Lorci na pomoc. Tovární dělníci, chasa, hasiči a vel
ká pomoc lidu oheň záhy utlamili. Škody je učkolik
set, ale pivovar jest pojištěn.

Sjezd řemeslníků a šivnostníků
z království českého, konati se bude dne 8. t. m. na
Horách Kutných pod protektorátem slav. vykonného
výbora hospodářsko průmyslové s technologické vý
stavy na Horách Kutných,

G0Oleté narozeminy slavil dne 8. t. m. dp.

rář v Lovíně u Nové
nimiž již 17 let dp. farář působí, upozornění byvše
na tento památný den svého dachovního správce, sa

zvuku hudby sešli apod farní budovou, projevilisoučasnou radost a volali z hloubi srdce jednohlasně:
„Kéž Bůh důstojného pana faráře mezi námi mnobá
ještě léta zachová.“
„© V Kutné Hoře má se prý zrušít škola ře
meslnická. Ti, kteří podali ten návrh, lépe by udělali,

Kdyby,dříve zrošili 8 kůra, v níž mají zabedněnýrozum 9
Z Rychnova n. K. Vněděli,dne 3. t. m.

zdejším rodákem a neúmorným pracovníkem na vino
nici Páně. Lid v něm*etrácí upřímného rádce a uči
tele na něbož každý s láskou bude vzpomínati. Slav
ný pobřeb konal se ve středu, za velikého účastenství
lida. R. i p.

Z Chlumce m. C. ( Svěcení“ (I) nové sy
nagogy. — Volba starosty.) V neděli dne 9. září t.

r. v Cblumei n. C. bade slavnostně „vysvěcena“ nová
synagoga. Synagoga ta přeměněna je zo staré, dobře
sachovalé školy, která katolickým obřadem byla po
svěcena a účeln svému odevzdána. Nyní bude škola
ta „přesvěcena“ ne synegogu. A kdy? Snad o židov
ském šábes? I to to! O křesťanské neděli —. Větší
ostada Chlumci nemohla učiniti dosavadní správa
měste, než še školu, v níž většina sdejšíno občanstva
byle vychována, prodala šidům ra synagogu Což ne
mobla býti obrácene v dům činžovní nebo obrácena
k některému jinému účeln? Tohle, jsko mnobo jiného
může so státi jenom v Chlumci. — V pondělí, dno
8. září t. r. jiá podrahé sešló se nově zvolené obecní
zastupitelstvo k volbě starosty. Avšak jako rve,
tak I nyní odejitím občanských zástupců, k volbě ne
mohlo býti přikročeno a schůze rozpuštěna.

Z Plačle. (Svěcenínový školy. V pokročilé,uvědomělé obci Plačické konsla se mioulon neděli
tichá avšak významná slavnost; vysvěcena| totif
a svému účelu odevzdána dvojtřídní norá škola,
jež vyhovoje všem moderním a pasdagogickým
požedavkům. Plečice vsaly na sebo báv elavnostní;
téměř každý domek ozdoben byl praporem. Slavnost
sama počalao drubé hodině ze výstřelů z hmoždíře;
před školou pak zabráno několik zdařilých ukladeb.
Akt konsekrační, jejš předcházel mohutný chorál:
„Anděl lásky“ zapěný precisně vůkolními pp.učitely
sa dovedného řísení p. řídícího učitele Norotného,
vykonal veled. p. vikář Rychlík s Kuklen za sesistenoo
veled. p. fsráře Kasky, pp. kooperátorů Krause a
Panlnsa a pastoralisty kněz. semináře Róselera. Pan
s'arosta Morávek, jená největší má zásluha 0 zřízení
této školy, avítar slov, p. c. k. místodrž. radu Stein
felda, c. k. okresního inspektora Danorského, veled,
duchovenstvo, p. t. vůkolní ačitelstvo, Jakož i Pp.
starosty sousedních obcí, žádal důst. p. kooperatora
Krause, by několik slov promlavil o významuškoly.
P. kooperator ujel se sa hrobového ticha slova; vo
svě rozmluvě mezi jiným pravil, še člověk sice jest
nejdokonalejší tvor na zemi, avšak bes pomoci ostat=
ních zakrněl by jak na těle tak na dacbu. Protoš
jest třeba, by rodiče nejenom o tělesný vývin svých
dítek ale i jejich duševní vzdělání pečovali, a tot

vzdělání, poskytuje jim dkola, jež jest svatnnh štěpnicí, kde do útlých srdcí učitel vštěpuje základy vě
domostí. Národ náš jest malý a právě proto má

každý seč jeho síly jsou přispěli hřivnou svou kujeho zmohutnění, sesflení; a tudíž jiš ve škole má se
větípiti dítkám láska k rodné půdě, k vlasti, jakoš i
láska k Boba a láska k bližnímu. Promluva tato,
protkána hojnými citáty z Komenského, utkví zajisté
dlouho v paměti všech přítomných. Po vykonaných
ceremoniích zapělo besvadně p. t. učiteletvo vložku:
„Zpívej dnše Pánu šalmy“. Na to tlumočil vřelý dík
řídící p. učitel Novotný sl. místní školní radě a sl.
obec. zastupitelstva sa obět, s jskou sřízení školy
spojeno bylo. Předmětem ovací byl sympatický p.
starosta Morávek,jemuž p. míst. rada Štelnfeld jakož
i c. k školní inspektor Danovský gratulovali, ozná
vajíce jeho neúmornou píli a snahu o realisování
myšlenky, postaviti totiž dávnoželenou školu. Dobře
přavil řídicí p. učitel Novotný: Blase škole která
má dobré učitele, avšak třikrát blaze obci, jež má
takového starosta, jako jest Plačický starosta p. Mo
rávek. Hosté podepsavše se do pamětní knihy opou
štěli Plačice přejíce“ bojného sdara a roskvěta nové
škole.

.- Bépis žáků de I. třídy obecné ško
ly remlné v Náchodě konati se budedne 16.
a 17. sáří t. r. vždy od 8—10 hod. dopol. v ředitelně
ústava. K zápisu nechť každý žák přijde se svým ot
cem neb jeho zástupcem a přinese si list křestní neb
rodný a vysvědčení frekventační ze školy obecné.
Zkouška přijímací se koná ve dnech zápisn. — Do
II, IM. a IV. třídy konati se bude sápis žáků
z jiných veřejných škol středních (s reslky,
Gymnesis a reslného gymnasia) dne 14. a 15. září
od 8—10 hodin dopolne v ředitelně. Žáci provásení
rodiči neb jich zástupci přinesou ei křestní list a
poslední vysvědčení semestrální, opatřené řádným
propuštěním, Žákům s gymnasil a reálných gymnasií
ve blásícím podetoupiti bude zkoušku přijímací jen
v těch předmětech, ve kterých učebná osnova realní
liší se od. gymnasijní a realných gymnasií. Zápis
žáků ze škol měšťanských do II, III. a IV.
třídy konati se bude dne 13. a 14. září t. roku od
8—10 hodin ráno v ředitelně. Žáci tito předloží
křestní neb rodnýlista poslední vysvědčenísemestrální.
Zkonšky přijímací těchto dáků konati se badou dne
13., 14. 8 16. září t. r.

Z Roevmě. Dno 9. zaří b. r. vypraví se od
nás jabilejní procesí na oslava Spasitele do staro
slavné Chradimi se sborem literáckým a jejaotou
katolických jinochů © mužů, — přihlásilo se dosud
506 účastníků a pojedeme zvláštním vlekem lokální
dráby.

Na pommík ip. P. Karla Slookaposlali:
vlepp. Jan Bauer 3 K, AJois Colka 5 K, V. Břeška
5 K, Frant. Kubánes © K, Vinc. Rameš Ó K.

Přednáška. Ve Všeradicíchv katslckém
spolku přednášel minalou neděli vdp. Dr. Reyl „0
úkolech roloických spolků“.

Z Trutnova. (Střelil se v úmyslusebovra.
žedném.) V těchto dnech útřelil se zde v Úmyslu se
bevražedném ranou3 revolgera do hlavy mířenou 22
letý svobodný pomocník račský Karel Berger, syn
natěrače Jana Bergra. Kule sůstela nešťestníkovi vě
zeti v pravé části hlavy, avšak nensmrtila ho. Po 16
kařském ohledání dopraven byl do sdejší nemocnice.
Zranění jeho jest těžké, ano životu nebespečné. Pří
čína neblalého toho Čiou není zaáma,

„ZNáchoda,Das30.mm.utonnlsvMetoji
13letá Anna Markora s Náchoda, žákyně III. ročníku
měšť. školy. Šla s 16letým učněm Schneidrem po lu
kách a náhle zašla k řece, za neznámým účelem. Na
chýlila se nad vodu a smizela. — Učeň,místo ab
jí přispěl ku pomoci aneb učinil poplech, běžel dom
a oznámil to rodičům. Když pomoc přišle, bylo ovšem
již pozdě.



Roegulem za císařovnu Alžběta sou
deno bud: dne 11. sáří t. r.

Zápis žáků do měšťenské školy
v Debrušee bude dno 13., 14.a 15. září od 0.—12,
h. dopoledne v ředitelně mésťenské školy. Nově zde
nastapajísí fáci předloží při zápisu školní správu,
na které masí býti poznámka, 80 odchod se své školy
fádně ohlásili. Do I. ročníka přijímají se šáci, kteří
a dostatečným prospěchem odbyli © školní rok některé
školy obecné a ti žáci, kteří nejméně 10. roku věku

dosáhli a přijímací zkouškou prokážípohřebním vědomostí. Kapřijetí do II. neb IÍ[. ročník jest potřebí
„přiměřeného vákn a průkazů o dostatečnág

"0 vysvědčením zs školy měšťanaké, nebo
jímací. Školného platí se ročaš 4 K 16 !
mockému a franconzkému učí as bezp . Nemajet
ným žákům půjčí se některé pomůcky ndebné, pokud
stačí zásoba. Jest důležito, aby k zápian přišli páni
rodiče, neb jejich sistapci.

Český sedlák. Na sjezduselskýchfen na
Chlumě pravil p.Sýkora: Jest to trestahodnou malo
mysloostí a nedůvěrou ve vlastní síla a váhu, jestliše
některý rolník stavem svým opovrhuje, nebo zaň 80
hanbí, zvláště když“ sedlákem nazván jest. Tento hi
storický název právě za výraz pocty máme povatovati.
Kdo sám sobe zlehčoje a zbytečně ponišuje, pozbývá
úcty a vážností u stavůjiných, stejně jako zase Špatně
ma sluší nosná podlízevost, Rolnictvomá se k stava
svému brdě blasiti a vědy a všude svou důležitost
na váhu klásti. Že tak se dosad bohužel neděje, vi
díme na své organisaci, 6 níš spřáteliti se nedoredeme,
ačkoli v ostatních stavech vykasoje zdárné výsledky.
Žádná organisace nemá tolik nepřátel jako naše. A
proč? Protože každý dovede si vypočítati, kdybychom
uvědoměli byli a v pevný čik sdružemi, že bychom si
pak ne-li diktovali své požadavky, tedy, že by aspoň
řádně byly respektovány.

V Amaenských slatinných lázních
v Bělohradě r Čechách,obnášel počet hostí uší

ovajících koupelí slatinných až do 29. srpna 1900 (ne
očíteje v to hosty na letním sídle a passenty) 900.

Ku zprávě „Svatoštěpánská pouť
v Čermilové“ ještě k čádostípředstavenstvaobec
ního podotýkáme: U přeložení občanské pouti, která
te slavívala ve žních, ae již jednalo několik let. Obe
censtru se jednalo o to, aby se obč. poať slavila,
když jest méně práce v poli,tedy, asi v polovici čer
vence. — Obecnímn výboru se vytýkalo, že zakázal
příchod kolovrátkářů ve dnech 4. a 5. srpna. To bylo
z té příčiny,že právě v ty dny Be jich obyčejně to
lik nahraulo, a obecenstvo žebrotou obtěžovalo. Ne
jednou právě zásluhou kolovrátkářů byla rušená po
božnost. — Obecní představenstvo konalo vždy svoji
povinnost řádně a svědomitě, a dlouholetý pansta
rosta nenechal se nikdy nikým ovládati, jak se mu
snad vytklo, nýbrž konal všdy to, co've prospěch
obceuznal. V“

Nová pošta otevřena bude 10. září v Pra
skačce v okres. hejtmanství královéhradeckém pro obce
Praskačku, Sedlice, Urbanice a Vlčkovice, Posel do
cházeti bude čtyrykrát denně na zastávku „Praskačka
Urbanice“,

Z řádu praementrátského. Ctp.Milo
Antonín Záruba, klerik královské kanonie Praemou
strátské v Žolivě a nadaný spisovatel církevní vykoná
slavné sliby řádové na den Narození Panoy Marie, 8.
sáří 1900 v opatském chrámu Páně v Želivě.

Různé zprávy.
Slavnosti družstva „Vlast“. (Dokončení).

Ve středu, dne 29. m. m. ráno slonžil J. M. nejd.

pon biskup Edvard Jan Nepom. měi av. v kostele av.iljí. — Dp. Ant. Hoffman, kaplan na Král. Vinohra
dech měl pak přednášku „o křesťanské charitě.“ Mezi
jiným pravil: „Je to smutné, když pro slepce v Če
chách není zemského ústava, kdežto Morava jej jiš
má. Král. české nemá také ani jediného ústava pro
zanedbané dívky. —Jen katolíci jacu to, kteří v tomto
ohledu lidumilné pracují“ O 3 hod. odpol. přednášel
vldp. Dr. Reyl, ředitel Borromea z Hradc> Králové
o spolcích a jejích organisaci. „Katolíci bezpečili se na
ochranu vládní, proto odpočívali, zatím co člověk ne
přítel nasel koukole, V letech devadesátých postřehli
u nás v Čechách toto zlé ovoce mažové, z veliké části
stojící v tábora družstva Vlasti, a jali se burcovati
dřímající ze sna. Volání na poplach získalo dosti čilých
následovníků, a'e hnatí toto nepokračuje úměrně s do
bou časovou, takže jest obava, aby nezabředlo v ba
hnisko pohodlí a nevšímavosti. Ještě mnoho překážek
brání nám v rosvoji katolického spolkového hnutí, jež

„není u mnobých ani pochopen»: Nemlavím ani o Jai
eolch, když sami vůdcové, kněží nechápou vádnost a
nebezpečí duchových časových proudů ve epolečnosti
lidské, Tato netečnost trapně dojímá veřejnost, ježto
jest známo, že nejenom vrchní hlava křesťanstva, av.
Otec, ale i biskopové neustávají upozorňovati, že mi
mořádné naše poměry vyžadují též ve spolkovém ve
dení mimořádné pastýřské horlivosti. Řečník čte dopis
jistého faráře, jjenž před lety nechtěl založiti ve své
osadě spolek, ježto „prý jsou lidé tam hodni a učitelé
prý ma neškodf.“ Letos však nakvap sháněl v Hradci
řečníka proti známéma kaziteli mládeže, jejž vyzvali
páni učitelé, aby jim trachu posvítil na cíl školní
výchovy. A tak to jde všude. Nevěra dere ae valem
do vlažných osad a ubozí pastýři, vyburcovaní nena
dálým výpadem, přicházívají s křížkem funuse.
Kde však spolek katolický na osadě jest, lze snadno
nájezdy nepřátel odraziti. Hnutí katolické netěší se
téš proto patrnějšímu rozmachu, ješto neumíme si ové
stoupence udržeti též podporou hmotnou. Kupajeme
obyčejně u svých nepřátel, abychom si jich prý „zí
skali“ a zanedbáráme své vlastní lidi, protože prýse
nám jiš „neztratí.“ Řečník uvedl mezi jinými doklady,
též křiklavý případ udělení církerní nadace člověku

silně pochybné pověsti, ačkoliv bylo dosti žadatelůosvědčených našinců. Hautí katolické bylo též silně
poškozeno bratrovražedným lonským bojem. Vymizelo

= naších fd nadšení a nastoupila kyselost a nechuť
ku veřejné přási. Postup náš dosnd není provádán
pracovníky, programu snalými. Pracuje se namnoze
maně, bozodborné snalosti a nedostává se hlavně
mladších pracovníků, kteří by starší bojovníky pode
přeli a částečnětéž vystřídali. Mnoho se natiskne
moudrých rad a málo z těchto rádců prakticky své
zásady vyzkoušel v divotě. Vad máme mnoho, ale též
dosti příležitostí a prostředků, abychom je odstranili.
Buďme ai vědomi svého zodpovědného a obětavého
úřada a upozorňujme stále inteligenci na její kulturní
povolání. Úzbuďmebnatí lidové, neboť jenom z Lido
vých těhé fhůže vzejíti reakce proti nerlasteneckým a
nověreckým snahám, šidům zaprodané inteligence. Pra
cajme © jednotlivých spolcích, protože drobná práce
jest základem celé organisace. Spolky družte se v kra
jinské svazy na vzájemnou bmotnou pomoc. Diecésní
svaz pak spojuj krajinské odbory. Diecósní organisace
-odušovšejí svaz zemský pracovním programem. Pra
cujme, neboť jenom obštavá práce může zadržeti ne
odvratnou krvavou pohromu“.(Pochvala.) O 4 hodině
konala se slavnostní schůze, na níž mluvil vldp. dr.
Horský, „o taktice našeho boje proti našim odpůrcům
s nepřátelům.“ Hlavní myšlénky jsou: Jiná taktika
v boji e odpůrci, jiná « nepřátely. Zásady všeobecné:
1. Dobře masíme znáti svůj terrain, to jest, musíme
dobře svůj program znáti a z něho ničeho neopostiti.
2. Kdykoliv s nepřátely se bojuje, vždy třeba úzko
etlivě přidržetí se pravdy, všdy mlariti jen to, o čem
jest plná jistota, pak člověk nikdy nepřijde do rozporu.
3. Kdykoliv veřejně se vystupuje, vždy je třeba za
cbovati největší chladnokrevnost, 4. Chceme-li bojovati,
musíme míti dokonalou, vydatnou zbraň; musíme ob
hajovati svých zásad jako nepřátelé. Zásady zvláštní,
když a nepřátely se střetneme, na schůzích: 1. Mluviti
všdy naprosto věcně a varovati se frásovitosti. 2. Po
tírati neeprávnost zásad odpůrců, ale pokad nožao
šetřiti osob. Na echůzí mezi našinci třeba varovati se
chyby, bojovati pořád stránkou negativní (proti chy

ukázali správnost záčad našich a těch hájili. Schůze
smíšené: 1. Mluviti věcně, osob nourážeti, dotýkati
se zásad. 2. Jeli řečníkem odpůrce a já se hlásím o
slovo: mluvil Ji řečník věcně, je « ním řeč; mlavil-li
frásovité, několika s'ovy možno jeho tvrzení učiniti
aměšným. Víme li, že řečník je neznalec, vystapme se
bovědomě. Jak jednati s protivníky v aonkromí: 1.
Je-li to človék zlomyslný, samostatný: hodně chlad
nokrevně a ledově, odpověděti na jednu námitka a
dost. 2. S člověkem svedeným jako s nemocným: jedou
námitku vyvrátiti, později opět a tak soustavně dále.
V šivotě veřejném: zakládati odbory naše v odborech
odpůrců statečně hájiti zásad našich. Vidíme-li, že ae
nedá boji vybnouti, udělám kompromis nebo nechám

strany, ať se samy potýkají. Spojovati se s někýmpro katolíka je těžko! Při volbě podporovati dlužno
vždy tu stranu, která je našim politickým názorům
bližší. Celá taktika záleží na poměrech místních. Po
5 hodině byla schůze duchovenstva, v níž přednášel
vsdp. kanovník dr. Sedlák o novém zákoně kongrao
vém. Ve čtvrtek dop. přednášel p. Václav Žižka, red.
„Děl. Norin“ „o křesťanském základě sociální otázky.“
Potom přednášel dp. Vlastimil Hálek, farář v Liboci,
«0 sociálním úkolu samosprávných sborů.“ O obilních
rolnických skladištích pojednal dp. Rudolf Vrba; o
Raiffoisenovkách mlavil mag úřed. M. Schwarz. Mezi
jiným pravil: R. 1898 činily úspory děvoček a čeledínů
v českých Raiffeisenovkách 150-000 zl. — Čeleď, která
má hospodáře spořivého, následuje jeho příkladu,
Čeleď, která má vlastní majetek, jest spolehlivější a
stálejší.“ Poslední schůze konala ae večer o 7 hodině
Vadp. praelát Krásl, zástupce J. M. nejd. knížete ar
cibiskapa pronesl krásnou řeč, o významu a snahách
dražstva „Vlasti.“ —Dp, dr. Rudolf Horský přednášel
o „sociálním působení církve XIX, atoletí.“ Potlesk
neatichující byl odměnou nadšenému řečníka. Ku
konci poděkoval předseda zvláště zakladateli družstva
dp. T. Skrdlema, jakož i všem, kteří kn sjezda draž
stra jakýmkoliv způsobem přispěli a ukončil sjezd
křesťanským pozdravem.

Drobné zprávy z „Obnovy“otiskuje mno
ho krajinských listů, aniě by jmenovaly náš list, ja
kožto svůj pramen. Nemáme sice ničeho proti tomu,
aby se původní naše zprávy v jiných listech stiskly,
ale žádá to šarnalistická slušnost, aby 83 citoval
všdy pramen. — Předposlední číslo „Jizerana“ mělo
šest zpráv z „Obnovy“ vystřižených.

| Orgán „českého žida“ D.a S-ránského,
„Lid. Noviny“, mají redaktorem jskéh si Anjěla, který
byl ze strany socialně-demokratické vyloučen (dle
„Rovnosti“ čís. 65.) proto, že „neuměl odvádět stáv
kové peníze“, ale za to amí chrabře nadávat „kleri
kálům“, Lidová strans tedy už sbírá to, co i socia
listé odhazají.

Svobodomyslný list „PlzeňskýObz.“píše
o projektovaném novém pomníku Husova v Prostějově,
který chce zříditi strana národně eociální, K toma
poznamenává:„Mrtvý kámen nic neznamená
a sotva prospěje v nynější horečce pomní
kové — —“. Tím tedy již i svobodomyelný list sra
zuje svó stoupence před stavěním Hasových pomníků

„Rozvoj“ píše: „Čas“, jenž ignoruje nepo
bodlné mu listy, tenkrát když jich potřebuje, cituje
s nich na svoji obrana, — V čís. 99. cituje proti
„Hlaso“ z „Rozvoje“,

Uhlobaromí v Německu usnesliso zvý
šiti ceny uhlí o 16 marek na vagonu jen proto, že
to ablobaroni v Čechách ndělali též! Příklady táhnou!

„One“ počal uveřejňovati anekdoty! Ovšem „du
chaplné“. — Umístil je arciť mezi inseráty — aby
si jich všímli jenom židé, — inserenti „Času“, A
opravdu, anekdota v č. 108 dělá všechnu čest — ži
dovskému peru. Žákve škole při náboženství praví:
„Když Kristns Pán na nebe vstoapil, učenníci jeho
požírali kobsole*) (místo: pozíralik obloze). To
jest tedy celý ten vtip, Člověkopravdu neví, Čemu

se má smáti: zdali eu neadařenému „vtipa“, anebo spíše blbosti „Časn“, který tak „duchaplný“
humor p“staje!

*) = brambory(Mor. Ostraveko.)

Jinde a u más. Francouzskýmsp'sovatelům
prostřednictvím jednoty dramatických antorů byly nyní
vyplacenytantiémyza divadelnírok 1899—1900 cel
kem 3.669,390 fr. čili 1,760.000 zlat. Počítáme-li, že
je nás asi jedna sedmina s úbroného počta Francousů
v samotné Francii, přijal by sa stejných poměrů náš
„Máj“ pro naše autory a komponisty 251.400 sl., což
by při našem skromoějším standart of life stačilo úplně
na slušnou obživu aspoň 100 opisovatelů, kteří by uš
něco vykonati mohli. K tomu podotýká „H. Nár.“ A
kolik těch autorů i komponistů aživí si slavný český
národ? Zde to vězí, statečný a uvědomělý český ob
čánku, jenž se v své koconrkovské domýšlivosti po
řáde stocháš, proč ti několik těch utabaných oficiálů,
profesůrku a novinářů, kteří po večeři místo odpo=
činku literárně chvílemi diletují, proč ti tahle tvoje
vlastenecká pýcha, kterou necbáš mříti hlady, neurobí
přes noc takovou literaturu, jakou mají ostatní velcí
(v Holandsku, v Skandinavii, v Polsku a v Uhrách
dokonce 1 malí) národové, Nečiníme ti z toho příliš
nou výtka; vímeť, že vší naší žebroty byla a jest při
činou Vídeň, která z toho všeho dovede ei vydržovati
toliko několik literarních kašperů A la Herman (recte
Abraham), Bahr a mnoho pasořitníků marastického
dvora;ale přec...

Senbejová horečka. Minulouneděli,před
důstojníky husarského pluku Vilémova v Magyar Csebe
odprošoval starý, zaslonžilý plokorník
Aulíchb— mladého poručíka prince Frant.
Josefa z Braganzy. A proč? — | Protožeplu
kovník upozornil poračíka, aby když k němu do kan
celáře vstoupí — sňal čapku. — Tak to žádají před
pisy a plokovník jest povinen své podřízenéna
to upozoraiti. == Ale mladý poračík — princ, vyzval
za to starého plukovníka na souboj; ten ale souboj
odepřel,poněvadžjednaljako představený a po
slal o tom zpráva sborovému velitelství. Princ to zase
oznámil Jeho Veličenstva do Išlu. — Konec konců pak
byl že plukovník maosol ještě poračíka —
priuce odprositi. — — —

Úřední doxzmámí. V Dol. Rakonsích jest
1574 obecných škol. Ve schůzi vídeňské městské rady
referoval dr. Neumayer o poměrech školských a pra
vil, že asi v 10 školách se musí s žactvem mlarviti
česky, dokud se němčině nenaučí. — Toť opět důkaz,

že v Dolních Rakousích jest sespoň 10 českých školzapotřebí, vyjma nejnutnější české školy „Komenský
ve Vídni.

Vlastenecká grafická společnost
„Úmie“ v Praze, která se prohlašuje jako podnik
národní a dovolává se hesla „svůj k svému“ zadale
truhlářské práce v tiskárně německé firmě ve
Vídni. K tomu poznámek netřeba.

Pivo. Dle statistických výkazů vypije ae na
velé zeměkouli ročně 180.000.000 hektolitrů piva. —
Nejvíce se ho vypije v Německu, a sice 48 milionů
bl. ročně. V Rakousko Uhersku pouze 14 mil. hl.

Obrazy z čínsko-evropské války
chce mít císař Vilém II. Nejlépe by se mu ovšem lí
bil obraz, představající Peking, kde na každém domě
by byla praská vlajka. Pruské piklbaubny aby tvo
řily novou čínskou zeď. — Uprostřed Pekingu by nej
raději viděl svůj pomník, kolem něhož by všickni Čí
ňané ježeli v prachu. Na každém stromu aby místo
ovoce viselo alespoň dvacet boxerů. — Při opatření
takového obrazu by se enad císař říše „kázně a do
brých mravů“ dal pohnouti ku zpracování nové opery— omíru.

Pod kuratelu ;ro marnotratnostbyl po
staven princ Engelbert Anersperg c. a k. komoří a
major u hulánského pluku č. 5,

Vrah krále Humberta, anarchistaBresci
byl odsouzen k doživotnímu želáři: Před vynesením
rozsudku ještě zvolal: Odwuďte mě! Mne jest to lbo
stejno. Očekávám, že propukne brzo revoluce.

Výkaz za srpen
členové skuteční přispěli po 10 K: 122., 190, 335.,
317 (30 K) — 60 K, členové přispívající po 5 K:
242 (16 K), 334. — 20 K. — Dary nn Adalber
tinam pl. t. pánové: Jeho Milost Monsig. Dr. Alois
Frýdek 200 K. Dr. Ferd, Beneš, prof. tbeologie pro
kapli v Adalbertinum 104 K. V. Sál, far. v Lánech
2 K úbrnem 396 K celkem 386 K.

Zasláno.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řozbářskýv Praze. *'
Pisárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Velká

Karlova ul. č. 30. (Bodova sv.-Václ. záložny).

Se zaslanou soškousv. Jana Nepomuckého
jsem úplně spokojen, zvláště se mi líbí výraz tváře.

KOMÁROV u Brna (Morava), 2. ledna 1899,

P. Tomáš Sojka.

Katecheta
v okresním městě českém
kommutoval by s kateche
tou v jiném českémmistě.
Bližší sdělí administrace

tohoto listu.
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Obvyklé výhody prodavačům. — Objednávky jiš nyní přijímá

ETUITE JANKALIS4LOIS, MITA

wg“Velký výběr "Uz
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
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 o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

:Vademecum || Jan Horák,
seu Brevis Synopsis soukeník v Rychnověn. K.

| materiarum et cásuum jn cura animarum freguen- ;
ŠÍ doram. Ad usum polisaimam cloricoram o D60. zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
či sacerdotum juxta optimosfontes et probatos au- nových vzorků pravých vlněných látek
6 ctores concinnavit vlastní výroby

Ř Seenčar= © Ga r. z sm, ab P| | DO dobu podzimní a zimní

Kniha se schválením Ordinariátním vdané Též velejemné“ sestavena je po způsobu slovníku abecedně, látky na ta

; dárajícknězi bez obtížnéhohledání poučeníbez. Četná uznání V utitě narrkk edůstoj
5 ení keDaukrtajkfc wevec oboruvědy hoc ného duchovenstva svědčí opoctivé ob.

Ó rodin Jadvok podáváRA m „ání sluze mého křesťanskéhozávodu.
8 vých, Hasových a Lutrových, důležitou konati- Učiňte prosím, malou objednávku na

2 bací Pla E . pApomtoliceo.Sedis“ o cenannách zkoušku.církevních a z ;

m Podrobný gen +esk pevraé Sochy Při hromadném objednání větší výhody.
21 nostech.

A

Biskupská knihtiskárna. 48maspltkybozzvýšeníton!

Vyhláška.
Obecní spořitelna Jičínská prodá
živnost svoji Č. 23 v Předměřicích,
mající 37 korců, buď v celku neb
po částkách, aneb pronajme tuto
živnost na léta. — Podmínky lze
shledati v kanceláři administrace

tohoto listu. Neoprávnění doha
zovači se vylučují.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pass (Krkonoše)
se ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů
potřeb umění olrkevníhe; též ahoto

raje y světců ze dřeva [ s kamene. — Starší

Ela: uměleckou cenumající, bedlivé opravuje,
e a polychromuje. ooedáekvlastní dílnyruší,T 1za řádnoupráci cenáchnejmír

8 tonan Sucharda.

Ouperfosfáty
animálníaminerální.

Nejlevnější
hnojívo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevybnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:

Kostní moučky, abilský ledek, síranamonatý, soli draselnaté, kainit, 6
oiální hnojiva pro kuloviny aobili:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišťa konservov.chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají e přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na Mpopodlaví,endatu A, DŮHRÁM «zato..
rovou

ÚstředníkancelářV PRAZE Jiodřiské n Ar.



Vaokova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčko

u Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.

P
Slavnostní, svatební

pražské i venkovské společnosti

obstaráva příležitostné hos upravuje A
k k nát lichotivémve kteréžto příčině těší se hojnému,

P. T. pp. hostí z fraby i z kraje.

Václav Vaosk, majitel.

c) Kathreinerova Z
jest jen pravá ve známých , :

28, Kathreierových balíčkách.ha)7 l
ne

" ;ka
M V%

lou

„Nikdytudiž vyvážená, neb v jiném na okla
máni vypočítaném napodobeném balení.

+

Nu nejlahodnějichutnající,jakož i jedině
Ď sdraváa spolu nejlevnější přísada k zrnkové kávě.a)

» Kathreinerovasladová káva Kneippova
pije se při stále stoupajícím úspěchu denně

ve statisicích rodin.

Kathrelnerova sladová káva Kneippova
jest tam, kde zrnková káva jako zdraví škod.

hivá, lékařsky se zakazuje, nejdokonalejší
náhradou!

00000000
Prvni výroba

věžích

odin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Preze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho drubu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

| shon okadení
v Hradci Králové.

Ústav má tři ročníky a přípravku.
Do přípravky přijímají se abeolventi 3. tříd

měšť. škol nebo IV. třídy středních škol) (tito poku
prospěli aspoň u vyučovacím jazyce, zeměpise, děje

jse a v realných předmětech! kteří jsou aspoň 13
et staří.

Do I. ročníku přijímejí se ti, kdož mají vy
svědčení I třídy ze IV. třídy etřední školy bez zkou
šky přijímací; absolventi III. třídy měšť. školy, kteří
mají na vysvědčení známky veskrze „dobré“, konají
přijímací zkoušku z češtiny, algebry a počtů. (Z fran
činy se zkouška nedělá.

Tyto podmínky přijímání žáků byly nařízeny
všem obchodním akademiím a není mezi nimi rozdílu,

Přihlášky přijímají se ústně od 15. do 17. čer
vence a od 1. do 17. září. Třeba míti « sebou list
křestný neb rodný a postední vysvěděsní školní.
. Písemně lze přiblásiti po celé prázdniny, za

Blou-li se doklady zmíněné.
Zkoušky přijímací jsou 16.červencea 17. září
Školné jest v přípravce 100 K, v ročnicích

200 K ročně.

Všichni absolventi mají právo jednoroční služby
vojenské,

Dotazy ochotně zodpoví a prospekt zašle ředi
olství. Totéž podá také zpráv o

dívčím jadnoročním KdPS0 OhChOdNÍM

při obchodní akademii zřízeném.

Výrobky dokonalé.
$ Pohovky. Celé garnitury. -Pérovky vedle záložny.

| Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.Záclony.

o 5 pokojích, 1 kocbyní v října k obývání se
pronajme. Bližší sdělí

Karel Richter, Hradec Král.

30000000000000000000000000OOOOOOXX
Pro každého důležitým a poučným jest nový spis

Židé w zemích Českých.
Die pramenů a různých pojednání sestavil

Dr. Václav Řezníček.
Knížka tato obsahuje na základě historických pramenů vypsané dějiny Židů v Čechách, na Mo

ravě a ve Slesska od nejstarších časů až do let šedesátých našeho věku. Jsou v ní vylíčeny všechny
důležité poměryčeského lidu i českých panovníků a vlád k Židům. Dále obsahuje všechny důležité udá
losti a ody, v nichž Židé|v zemích Českých hráli činnou nebo trpnou roli, tak že spis tento, jediný

-svého druhuv české literatuře, bodí se předověím do všech veřejných a spolkových kniboven a bledán
jest vším intelligentním obecenstvem, jež v něm nachází nejpečlivěji doloženo, ze sterých nepopíratel
ných pramenů a spisů obsažené kde zprávy spisovatel čerpal.

Cena obnáší 1 kor. 20 bs] (poštou1 kor. 80 hal.) a k dostání jest ve všech knihkupectvích a
sejména v administraci „MODRÉ KNIHOVNY“,Král. Vinobrady č. 847.

KXXXXXXXXIXXIMIOCX

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradol Králová

odporučaje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

malef“ kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednodachého až do
uměleckéhospracování, restaurojí staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slobu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracojí a rozpočty předloží.:

XDOXIXXI



sb Česká největěl rakousko-uherská továrna na

dsš3 harmonia americké a evropské sou

RUDOLF PAJKR4 SPOL ©
v Hradoi Králové.

Filiálnísklady:Praha,Spálená uliceč. 25; v Brmě,Renuergameč. 18; ve. A Byoeoste
OHP>Illustrovanécenníkyfranko azdarma. “ A=k.

+

| m Hiapolokáo. M

eškerépůvodníšicístroje© 8 1 KR x T hlapro domácnost a žiynosiníky .- a lodn

dodávápod6-letouzárukou,téšnasplátky| Dámské lodny. ílisty<AIbert'ER. Stourač, 8..Ka má ©xoffo)
ve Svitavech. | m O O Al

| , KAREL KOCIÁN, hod nabisí
Cestujícíse přijímajína stálý plat a na provisi. snický . prv | a Biskupská Inihtiskárna,

Vzorky k nahlednulí framko.

První Královéhradecká továrna nábytku ©x oStávební truhlářství

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
PRE*Illustrované cenníky, rozpočty a nákresy na požádání franko.. m

KNIHY
“ chovám stálé v nej
ai novějšíchpřípustných
ME vydáních na sMíadě.

do gymnasia,

realky,učit.ústavu,|
obchod. akademie,
odbor. školy, měší.

školy dívčí 1 chla

pecké,dále doobec- Ě £

ných a pokrač. škol |
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“ HradciKrálové
(velké náměstí č. 26., blíže

lékárny.)
- (Založeno r. 1863.)

Ozn áÁárvonemí.

P. T. obecenstvu Hradce Králové a okolí
ošnamuji tímto zdvořile že jsem žřídil

dilnu pro opravu velocipedů

a šicích strojů jakoži půjčovnuvelocipedů
v Hradoi Králové, ve Svatodušské ulici, v domě pana Ant. Petrofa, v těoh samých místnostech co až dosud byl

pan J. Herbryoh.

Maje zastoupení firmy V. Michl ve Slaném, největší to továrny české na velocipedy, jsem s to každému dodati atroj krásný
a za velmi nízkou cenu při výhodných podmínkách platebních. — Opravy velocipedů a šicích strojů obstarávati bude montér, který jest
v oboru onom obzvláště zkušeným, o čemž se zajisté každý přesvědčí.

Doufám, že přízeň P. T. obecenstva sobě i při tomto pobočaím podniku získám. Upozorňuji dále, že dílnu svoji pro sta
vební zámečnictví povedu nezkráceně dále a zaručují každému rychlé obsloužení při cenách jak známo nejnižších.

Prose o laskavé věnování přízně oběma podnikům mým znamenám se v plné úctě

Frant. Paulík,
obchod velocipedy, půjčovna velocipedů astavební zámečnictví v Hradci Král.

[ojitel a vydavatel Politické družstvo tiskove v Hradcí Král. — Zodp. redaktor Alols M. Vobejda-brosečský. — Itskem viss. Enihtiskárny v Hradu Král,



Alétheia,
jeden a nejlepších kutol. časopisů, přimáší© po

Jedním čísle posoruhodný článek o Vůsobonta a
kách našeho nejdůst. pana biskupa. K vůli sají

mavosti dovolujem si článek em olisknoutí:

Biskup Královéhradecký.
„Na nejlepší ovoce dorážejí vosy nejvíce,“

praví staré vyzkoušené české přísloví. Protokdyž na nzoějšího královéhradeckého biskupa
ze všech stran stahovala se hejna všelijakých
koudců, znamenalo to pro něho vlastně—kom
pliment. Komplimenty ty ovšem že mu mohl
způsobiti mnohou nepříjemnou chvíli, avša
vedle svého temného ruba budou míti a mají
také svůj lepší líc.

Biskup královéhradecký stal se hlavně
přispěním svých P. T. nepřátel přes noc nej
populárnější českou osobou naší doby.© prá
cech a zásluhách jeho „nevěděli“ namnoze ani
dobří jeho přátelé, ti by mu k nynější jeho
popularitě nepomohli a proto postarali se mu
O ni jeho protivníci, kteří uvítali ho na bi
skupském stolci « nezbedným povykem. Za
jisté proto, že jest synem české matky, že
vřele česky cítí, že je dokonce i českým spi
sovátelem, nebylo mu jistými českými kraby

přáno, že z kaplánka atal se biskupem. Kdyžamení podezřivání a atrhání naň se sypalo,
tu ovšem v diecesi královébradeckétrnuli, co
za velepastýře k nim přichází a když za krát=
ko viděli u slyšeli, jak „Brynych“ vlastně v
pravdě působí jak si jako biskup ve skuteč
nosti vede, tu jako kdyš čaroděj kouzeluým
proutkem zamává. Nerozvážně a uměle zdvi
žený odpor proti „Brynychovi“ náhle ustapuje
blahému vědomí, jež slyšeti v uspokojení: „ta
kového biskupa jsme na Hradecku zrovna po
třebovali“. A trní, jímž berla nynějšího krá
lovéhradeckého biskupa byla při jeho nastou=

ponl. ovinuta rozkvétá v růže lásky a oddanosti — —
“ Poměry v diecesi královéhradecké jsou

dnes takové, že i ti nepokojní „pánové ze
drahé strauy“, kteří vrchol svého duchovního
poslání spatřují ve zlehčování vzorně povinno
sti své plnícího biskupa, jsou anebo co nej
dříve budou vlastními moudř-jšími ovečkamínn
pomenati k mlčení. Dnes nese se. ve prote
stantské straně mezi vážnějšími jejími přísluš
níky s trpkostí hluk, kterýž jisté kraby chla
pecky proti královéhradeckému biskupu třopí,
tak že konečnětím i ty nejvlažnější katolík
popudilv a ku přemýšlení přiměly. A výsledek
toho? Že na Hradeckuod staletí zakořeněný
a pěstovanýnáboženský indiferentismus náhle
zmizel a še nynější tamní biskop pokládán
jest za muže Prozřetelností na biskapský sto
lec povolaného, aby rozsel skutky svými a du
chem svým po diecesi královéhradecké dávno
šádoucí požehnání křesťanského života a pokoje.

„Biskup Brynych“ přišel mezi své a oni
ho ihned nepoznali. Ale dnes bo již chápou,
radostně vítají a 8 ním se objímají.

+ +.
Královéhradecká diecese uebyla průbě

hem právě minulého sta let se svými biskupy
zrovna nejšťastnější.

Když v XVIIL. věku praský král Bedřich
koraně ČeskéDolní Slezsko a hrabství Klad
ské urval a na zabrání další části královetví
Českého — území diecese královéhradecké —
pomýšlel, byl královnou Marií Teresii na
sklonku jejího panování na biskupský stolec
královéhradecký dosazen Jan Leopold Hay. A
sice, jak se později ukázalo, z důvodů více po
litických, než li katolických.

ay, druhdy ceremonář biskupů olomouc
kých osvědčil se do jisté míry jako tišitel a
chlacholitel z různých příčin vzniklého nábo
ženského hnutí na Moravě. Za to a za nápad,
aby zřízen byl ústřední seminář pro ducho
venstvo, stal se proboštem mikulovským a byl
povýšen do stavu šlechtického. Když pak z

z Praska političtí agenti po diecesí královéhradecké lid ke vzpourám a hnutím nenstále
popouzeli, poslán sem Hay jako biskup, aby
tyto ugitaca pro krále pruského zlomil.

pomocník v této úloze přidán mu byl císosefem II. toleranční patent, 8 jeho
vením a zavedením byl Hay v p

Hayova v několika letech v takové míře, že
nastal v jebo diecesi nikde jinde nevídaný ná
bošenský chaos, na jehož spořádání povojáno
vojsko. Hayovým jednáním mezi lidem spůso
bené zmatky s jeho souhlasem .uklizeny byly
násilným odvedením několika set lidí do Sed
mihradska a do Vojenské Hranice na — vojnu
a dalšíma biskapování Hayovu na Králové
bradecku musily napomáhati lavice a hůl, ji
miž ve druhé polovici let jeho působení byla
„tolerance“ vinou jeho zbloudilému lidu vy
kládána.

Jak všecky prameny nasvědčují. usoužil
se po smrti svého přísnivceJosefa II nevší
maný a zapomenutý ten muž ve věku poměrně
nevysokém vida, že vše, k čemu on radil a
co on zaváděl, jen ve zló se obrací a že je to
roto zavrhováno a odstraňováno. Veda na
hrastí vznešený a panský dvůr, žil a ze

mřel v poměrech hospodářsky nentěšených.
Proti hospodaření jeho bouřili se i mlatci na
biskopských dvorech a on je, jako milostivá
vrchnost, dával chlácholiti — holí a odváděti
na vojnu.

Židé snad mohli Hayovi za mnohé děko
vati. Proto také z jejich kruhů vyšel první
jeho velebitel a s tohoto pramene přešla do
české veřejnosti báje o výtečnosti Hayově,
která jest však pravým opakem pravdy a gku
tečnosti ve smyslu zájmů českého lidu.

Rayem rozseté neblahé séměnáboženského
rozvratu v těžkých dobách francouzských válek
za jeho nástupců ze kruhů vysoké šlechty na
Hradecko tou měrou bojelo, že je napotom při
nejlepší vůli nemohl ani za čtyřicet Jet vyko
řeniti biskup Hanl, kterýž, ač jinak mož ušlech
tilý a vzácný, neznaje ani jazyka, ani citů lidu
českého v dobách jeho politického a občanského
probuzení, nemohl působiti tak, jak bylo zrovna
na Královéhradecku třeba. To mělo za násle
dek, že některé z proslulých Havlíčkových
Kutnohorských epištol byly psány pod dojmem
a tíhou českému lidu cizího ducha biskupa
Hanla. “

Haolův pak nástupce, biskup dr. Jan
Hais, ohromen byl v nejkrásnějších letech
svého možného věku nevyléčitelným neduhem,
jemuž podlehl a sotva z části mohl vykonati
to, co vykonnti zamýšlel a vykonávati začal.

Proto, až na několik málo let biskupování
Haisova zmítáno bylo Královéhradecko vohledu
náboženském nežádoucími nepokoji a agitacemi,
tak že se zde požehnání křesťanského klidu a
pokoje trvale rozšířiti nemohlo, any zdroje
jeho,pevnávíra,stálebylykalenya ucpávány.
Chrámy a kaple po diecesi sešly, duchovenstvo
systematicky zuovášňováno, nedorozamění, ne
svornost, nesnášenlivost a výbojnost různých
živlů měly zde stále volné pole a plno potravy,
tak že poměry dospěly tady až tak daleko, že
na Královéhradecko málem bylo by bývalo
zapotřebí nějakého tolerančního patentu ve
prospěch — katolíků.

A za těchto, lze říci neblahých okolností,
o nichž se zde šíře rozepisovati nelze, ujal se
r. 1893 berly královéhradeckého biskupství
vyšehradský kanovník Eduard Jan Brynych,
nynější biskup královéhradecký.

* +
*

Královéhradecký biskup jest ryze českým
člověkem a obzvláště význačným typem našich
vlasteneckých kněží, vysvěcených v rušných
letech šedesátých.

Jako stodent na gymnasiu jičínském 8 nej
vroucnějším zápalem mladistvého srdce sdílel
veškeré horoucí tužby tehdejší české studující
mládeže. Nosil dlouhé vlasy, učil se slovan
ským jazykům, odíval se čamarou, již napoto
dále nosíval jako kněz, deklamoval
horoval pro vše dobré, krásné
pilně sledoval veřejný js
z úspěchů národa naj
jako dvaadvacítilo
dostal se v nejh
tehdy v oh
přes Čes

jení,neboťsvýmokružnímlistem A —km =stvudiecesekrálovéhradecké,j B z o netodoprovázel,zavedlnavlas F pokn n n E
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jinověrcům, jichž od cís
patent vůbec neobsah

Politické bisky
na Královéhradec
hotový rozvrat,
Hay sám. Neje“
natě aidoovyh

jako obratný povídkář, kterýž vždy dovedně
a věcně věc svou vykládal a zastával, tak že
ho bylo najednou na vesnici — škoda. Po
osmi letech vesnického kaplanování, když to
dříve za čtyři leta v semináři nedovedli, poznán
v něm obzvláště vzácný talent a proto povolán
byl za „mladšího“ kaplana ka katbedrále do
Hradce Králové. A tam se opět osvědčil tak,
že biskup dr. Hais svěřil mo hned rok potom
profesuru ve svém bohosloveckém semináři.

Profesor Brynych chopil se svého úřadu
v semináři s horlivostí a láskou, o níž s nad
šením a úctou největší hovořili a hovoří ti,
kdo ho mívali učitelem. Přes malichernou zá
vist a nepřízeň, na něž ta a tam narazil, stalo
se v krátkosti jeho jméno známým po celé
diecesi, v níž měl mezí farním duchovenstvem
záhy zástapy ctitelů a přátel. Nepopřávaje si
žádného klidu a oddechu pracoval profesor
Brynych nejen jako učitel, ale horlivě po die
cesi kázal a dále spisoval.*)

Tato blahodárnou, požehnanou činnost
profesora Brynycha ocenila král, kolleg. kapi
tula Vyšehradská tím, že ho zvolila svým sí
delním kanovníkem. Z Vyšehradu pak kanovník
Brynych rozřířil svou působnost po celé Praze.
S mladistvou horlivostí a šťastnou rukou za
sáhl slovem i tiskem v organisaci české kato
lické veřejnosti a za nedlouhou dobu stál
v popředí vlasteneckého ruchu katolického
v Čechách.

Tím přirozeně obrátil ua sebe obscnou
pozornost a když roku 1692 královéhradecký
biskup dr. Hais zemřel, byl ustanoven jeho
nástupcem a vrácen královéhradecké diecesi,
z jejíhož lidu vyšel, v níž vystudoval, v níž
kaplanoval a učiteloval. Avšak jisté kruhy
jmenování kanovníka Brynycba královéhra

dostného vítání jali se někteří činitelé proti
němů bonřiti. Avšak ne tak ze zlé vůle, jako
snad více z neporozumění a ze zvyku. Nad
českou zemí zavládalo tehdy divoké rozvášnění
myslí, jež neznalo než-li spílati a podezřívati
a vrcholilo v tom, že i nejlepším mužům ná
roda byla okna vytloukána a rodiny jejich in
sultovány. Neblahé a nešťastné ty doby pře
kypění myslí ovšem že již minuly a ti, kdo
se důsledky jejich do popředí dostali, zoufale
nyní lomí rakama sami nad sebou vidouce,.
jak služhovolné jim tiskárny a listy hynou,
neboť všechen ten hlak nebyl přirozený, ale
tropen většinou na úvěr a na dluh. Á v tom
nešťastném úvěra hlavně spočívala možnost
oněch kratých slov, jež byla v Čechách v letech
devadesátých vytištěna. Ti pak, kdo to umož
nili, všichni jeden za drahým nyní zasypání
jsou zříceninami skleněných, na písku posta
vených zámků svých hospodářských i politic
kých nadějí — —

Český vzduch se sám přirozeně elemen
tární mocí a sílou pravdy a skutečnosti Čistí,
neboť blesky různých nevyhnutelných krachů,
jejichž danění již na všech stranách slyšeti po
chmnrami zataženém českém nebi již se křižují.

Z Vyšehradu vrátil se kanovník Brynych
domů na královéhradecko jako biskup. Sedm
let zde již jako biskup působí a sice vítězně,
Všechna závažnější protivenství, jež bo na
biskupském stolci vítala, jsou již překonána
a biskup Brynych, jak včasně a správně před
delší dobou „Národní Politika“ postřehla a

*) V prázdninách a o svátcích nejčastěji dlíval v po
horském městečku Proseči u svého přítele dp. faráře Ko
peckého, nynálšího vikáře v Nových Hradech, P- vst
osadou s jí SY .
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věcně ve svých sloupcích vyložila, náleží dnes
mezi nejpopulárnější a nejsilnější české osoby
naší doby.

V diecesi královéhradecké, jejíž osoby a
záležitosti do podrobna zná, postupemdoby
zavedl si biskup Brynych vlídným, oteckým
svým repůsobem mezi duchovenstvem nejlad
nější pořádek a blahoplodnou součinnost a
lásku přes to, že některých „těžkostí“ se nijak
nedotýká, moudře a trpělivě ponechávaje ukli
sení jejich přirozenému běhu všeho lidského.

Především věnuje největší péči nejdoko
nalejší výchově svého kněžského dorostu a
jeho nejvfelejší touhou a starostí jest, aby byl
Králov hradecký bohoslovecký seminář co nej
dříve dle moderních požadavků, potřeb a vkusu
přebudován.

Dále pak se všemožuou starostlivostí ale
duje veškeré školství ve své diecesi, jež má
v něm svého nejlepšího a také nejobětavějšího
přítele. Jenom toho jest ne pouze želeti, ale
sluší to s podivením vytknouti, že 86 z jisté
strany nedostává jeho ušlechtilým, příkladným
snahám té blahovolné podpory, jaké bez od

para zasluhují a již by se jim zajisté dostalo,dyby nebyly především české. Za jeho bisku
pování se duch obecného školství a jeho uči
telstva na královéhradecku ve směru mravním
a náboženském tak povznesl, že všeobecně záhy
se poznájakým jest přítelemškolya učitelstva,
jehož někteří příslušníci však se minuli se
svým povoláním. Pánům těm a takovým může
býti zrušení řemeslnické školy v Mladé Bole
slavi vážným pokynem, že ani nejliberálnější
lidé více 8e nebudou s domýšlivým panstvem
mazliti. A není nemožností, že bastává u nás
krutá reakce ne proti škole, ale proti některým

ánům učitelům, z nichž mnozí třebas u krá
ovéhradeckého biskupa budou hledati ochranu,

ač dnes „z principu“ neráčí mu býti nakloněni.
Jako kaplan poznal biskup Brynych veš

keré potřeby školství obecného, zejména pokud

čenské mravnosti, týče. A pochopení potřeb
těch a zdárného jejich plnění prokázal sepsáním
náboženského „vade mecum“ pro mládež. Mí
níme jeho knihu „Oltář“, v níž do jisté míry
postavil samostatné své mínění a to kateche
tické zkušenosti oproti náhledům většiny epis
copátu rakouského, od něhož sestavený a také
do češtiny přeložený a do českých obecných
škol zavedený katechismus udrží se ponze
dotud, dokud se z obecenstva neozve povolaný
k tomu hlas rodičů, že tento do škol zavedený
katechismus jest pro útlon mládež knihou těž
kou, nesnesitelnou, která rozšíření, pochopení
a vžití se náboženských pravd a zásad neuleh
čaje, ale spíše stěžuje, ve mládeži odpor a
strach proti učení se náboženství vzbuzuje.

Toho netřeba se šíře dotýkati, že biskup
královéhradecký takořka všecky své důchody
věnuje na zřizování a podporu veřejně důle
žitých a prospěšných ústavů, budov a závodů.
Biskup Brynych na vlastní groš staví školy,
buduje kostely, dále zavádí česká kázání, ob
novuje zašlé fary a duchovní správy, podpo
ruje chudé a potřebné, obětavě penízem i prací
zvelebuje tisk i veřejný život. To jsou všeo
becně známé věci, jež ho činí miláčkem všech,
kdo ho blíže poznávají a jenom toho jest že
leti, že tyto příkladnéskutky biskupa Brynycha
jsou opatrně zamlčovány i ze strany, která
především má k nim poukazovati ne tak ke
chvále jeho, ale spíše ku povzbuzení jiných.

Avšak biskup Brynych jest nejenom mu
žem nábožensky spanilomyslným, ale on dovede
býti také vážným a rozhodným odpůrcem všech
těch, kdo se pravdy a spravedlnosti nedrží
Při tom jest smýšlení do poslední možnosti
libogájního a tolerantního, což mu mohou pře

; "svěd

Chrudimskem skvěle dokázal. Škoda, že otom
nejširší česká veřejnost nebyla z Prahy při
slušně zpravována. .

“ s
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Domácí život královébradeckého biskupa
jest nanejvýš jednoduchý; zbožný a tichý.
V Hradci Králové ve své residenci meškává
jenom dle potřeby a nejraději a nejvíce sídlí
na útolném svém zámečku v idylickém mě
stečku Chrasti u Chrudimi, kde celý den jest
oddán povinnostem svého těžkého úřadu.

V 7 hodin ráno slouží v zámecké kapli
mší sv. Napotom od 8 do 12 hodin obírá 80
úředními záležitostmi, přijímá návštěvy, v
čemž po obědě od 2 do4 hodin pokračuje.
Napotom vycházívá neb vyjíždí ven, v pří
padě nevlídné povětrnosti zahraje si 8 cere
uonářem na kolečníku, o půl 8. bod. večeří a
v 9 hodin koná v kapli společnou pobožnost.
Tou den na chrasteckém zámečku koněí.

Správu statků vede mu starý znamý 8
přítel pan inspektor Novotný, zkušený, blaho
volný oekonom, pán plného českého jádra.
Ministerium financí pak spravujep. ceremonář.
Vítanými společníky vedle jeho ovdovělé 6e
stry jsou mu staří přátelé z duchovenstva, bý
valí žáci a vůbec koho mu milého okolnosti
k němu přivedvu. Laskavě a rád s každým
pohovoří, pokod nejpřesněji odměřený a přísně
dodržovaný čas dovolí. Lékařským rádcem
jeho jest mu MUDr. Schměger v Chrasti. Chvíle
odpočinku, oddechu a prázdně vyplňaje pil
ným sledováním veřejného života v Čechách
zejmena. Biskup Brynych čte veškeré zajíma
vější české listy a o všem jest velice dobře
informován. „Hasa“, „Čae“, „Hlasy ze Siona“,
které by bez uěho snad avi vycházeti nemo
hly, má ovšem že předplacené také.

Pisateli těchto řádků dostalo se té vzácné
možnosti, že mu J. M. s blabovolnou ochotou do
volil nahlédnouti v některé prameny dob jose
fioských. A při příležitosti té měl potěšení
přijíti 8 J. M., jehož znal již jako kaplana,
profesora a kanovníka do bližšího osobního
styku. A nebylo mu nijak zazleno, když zne
uživ laskavého pohostinství, odvážil se k ně
kolika všetečným otázkám, jež J. M. ochotně
zodpověděl. Odpovědi ty jsou nanejvýš zají
mavé svou věcností i pronikavostí daných po
měrů.

„Jak ráčí V. M. posuzovati mravní cenu
našeho lidu?“ tázal se pisatel těchto řádků.

„Mně posnzovati nebo odsuzovati lid jest
uemožno“, jemně odvětil biskup. „Ale to jest,
bohužel, patrné, že jest příliš oddán požíva
vosti, lehkovážnosti, která pak celé rodiny z
domů a ze statků vyhání a délný lid od 8a
mostatnosti odvrací a zotročaje. Požívavost ta
jest hlavní příčinou napotomní bídy, trampot
a odvislosti našich lidí. Co pak bych já po
kládal za nejvýš žádoucí a potřebné jest, aby
zaveden byl vhodný spůsob, jímž by se rolní
kům a hospodářům na stará jejich leta bez
pečný důchod jako pense zajistil za jich praci
a péči o výživu ostatní společnosti. To jest
dnes nanejvýš spravedlivé a potřebné.

To může naše zemědělce velice zajímati!
„A jak ráčí V. M. pohlížeti na nynější

naše školství ?“ pokračoval jsem.
„Velice se těším z jeho rozvoje. Ale mn

sím želeti, že některým pánům učitelům schá
zí paedagogická dovednost a zdatnost. Při
svých visitacích nacházím, že tu a tam dítky
velice těžce soudí a těžce chápou a to se také
jeví i při bohoslovcích, když přijdou ze střed
ních škol. Někteří páni učitelé otvírají málo
hlavy a spokojují se pouhým papouškováním.
Mám za to, že společnost musí se především
ve škole vrátiti pa určitou positivní půdu, na
základy náboženské, na nichž se dá potom
další její rozvoj bezpečněji a zdárněji budo
vati, než li jest možno doposud, kdy slyšíme
na všech stranách jenom stesky a nářky, je

příčiny spočívají hlavně v nedostatku
mA. v nedostatku náboženského pře

saOchopení božských ctností.*
„ráčí V. M. chovati o

že se do správ
tní, jejichž ne

A směl bych elyšeti mínění V.M.o
tisknP 0

„Ten jest vinou inteligence takovým ja
kým právě jest. Lid ho "opraviti a zvelebiti
nemůže. A až inteligence pozná, čím se v
ohledu tom samana sobě provinila, ihned se
postará o nápravu, Do toho není daleko. Dnes
8e ze strany inteligence poměrně velice málo
na podporu tisku obětuje a proto také vý
sledky sou podle toho. Náprava dostaví se
přirozeně sama a pro nějaké boje nejsem. Lid
musí býti inteligencí přátelsky povznášen, o
pravdě poočován a chybou jest, když inteli

uce k vášním s choutkám davu sestapuje.
o však brzy přejde,lidu se to samo sprotiví.“

„Jaké pak ráčí V. M. chovati mínění po
kud se týče dosažení národnostního smíru v
Čechách ?“ n

„Já nejsem politikem“ zněla odpověď.
„Pokad však mám příležitost na národnostní
boj v Čecbách nazírati, nabyl jsem zkušeností,
že jsou tyto neblahé spory prospěchem a živ
ností některých lidí, kteří se pomocí jejich
domáhají výnosných postavení a vlivů. A vli
vy ty by mohly bez zápasu a snadno zlomiti
osobností vlivů důvěrnějších a větších. A snad
bych nalezl více soublasu nežli odporu, kdy.

boa řekl, že bezpečnou a nejkratší cestou kuklizení národnostních sporů a nepokojů v Če=
chách bylo by ustanovení vhodného k tomu
člena našeho královského domu za zeměsprávce
v Čechách“.

Ta J. M. umlkla.
Zamyslil jsem -se v -minalost s tn-rgai

kla v historických těch vzpomínkách celá řada
zeměsprávců v Čechách z nejjasnějšího domu
královského, kteří ujímali se správy království
obyčejně za poměrů nejrozháranějších. Avždy
je rychle a šťastně urovnali. Sám nynější náš
panovník byl r. 1848 jako arcikníže vyhlédnut
za zeměsprávce království Českého.

„Io však jest jenom mé soukromé mí
nění, já politikem nejsem“, prohodila J. M.
znovu.

„Ale jako člen sněmu království Českého,
tedy jako poslanec, jako biskup“ — namítl
jsem.

„To dnes platí málo! Vždyť víte, co 8e
mně stalo s měšťanskou dívčí školou, již jsem
oa oslava padesátiletého jubilea panovánína
šeho císaře a krále v Chrasti svým nákladem

Vraj — pronesla 8 bolestným povzdechem
Nechtěje se této věci nijak dotýkati, na

minotu jsem se odmlčel a hovor přesunal se
jinam. — V koleje méně zajímavé.

» 8
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Zbývalo mně několik chvil do odjezda
vlaku s Chrasti. Byl jsem se svou prací ho
tov a proto páně biskapův ceremonář, spiri
tua!l hradeckého semináře a pak starý paně
biskupův přítel, který mne do Chrasti. dopro
vázel, vyvedli mne ze zámku podívati se po
nejbližším okolí. Vyšli jsme ke chrasteckému
břbitovnímu kostelíka, u jehož zdi vyvolil si
místo svého posledního odpočinku bisknp Hay.
Přistoupili jsme k jeho hrobu. Znal jsem ho
již od dřívějška, ale does vidím vedle něho
ležeti dvě nové černé náhrobní desky. Pod
jednou, jak kříž při ní postavený hlásá, od
počívá loni zesnulá sl. Aloisie Brynychová,
ušlechtilá sestra biskupova.

„Tady, pod tímto kamenem bude jednou
odpočívati náš pan biskup“, pronesl ceremo
náš, ukazuje na prázdný hrob mezi brobem
sestry biskupovy a mezi hrobem biskupa Haye.

„Kéž by dlouho a dlouho k tomu nedo
šlo l“ zatoužil jsem, zadumav 8e nad místem,
jež si pro svůj poslední odpočinek vybral
mož, jemuž musí přáti nejdelší věk každý,
kdo bez předpojatosti o působení lidském a o
konání povinností soudí. A

Listy z Ruska.
(Ruská obchodní města. — Rusisování Finska. —
Česká Beseda v Kijevě. — Makedonská Expedice.
— Česká opera na Rusi. — Volba prof. Lavro
va. — Českýprůmysl na Rusi. — Plaly ruských

učitelů).

Víte, co je obělo kamennaja Mostkva«? Vy
s několika starých, historických budov sk.

kol kol posvátného kremlu, jest to veliké
je co v Moskvě žije, žije obchodem.

jaskvě je stár, jak Moskva sama, však

srmu ruskou, vskutku však
rancouze neb Němce.

ly na uhlí nejnovější
kou cizích velkoka
-rániti svůj obchod

a jak dlouho?



Za druhé obchodní s kupecké město dlužno
pokládsti Kijev. Zejímati Vás snad bude zpráva
o zdejší české kolonii. Jest velice četna, bobužel
rostříštěna a nespolčena. Zdejší ruské rodiny
vsdalují se jaksi Čechův, a tak Čechové stýkají
se blavně s Poláky v kostele. Tato roatříštěnost
přivedla některé na myšlenku založiti zde českou
Besedu. Účel její: podporovati vzdělání přišlých

hů, utvrzovati je v slovanském vědomí, zpra
vóvati Čechy ve vlasti © zdejších obchodních
poměrech, a a druhé strany upozorňovati zase
kijevské Rusy na české výrobky; jestzajisté. účel
vejíce dobrý, o Besedé věru doslane se na všech
stranách leskavého pfijetí. Němci a židé mají zde
jiš dávno podobné spolky. Stanovy byly před
krátkou dobou podány k schválení vládě. — Že

netřeba ani dost málo pochybóvati. Knuta sice

Nejnovější důkazy toho, patrny jsou ve Finsku.
V úřadech přednost se dává těm, kdož znají
ruský jszyk. Do škol "zavedena ruština. A přec z

toliko 4650 Rusů |— .
Z rozkazu cárovavypravilase letošního léta

národopisná expedice učených mužů do Makedo
nie. Úkolem jest atudovati makedonsky kroj, jazyk
i historií, Těšíme se, že výprava tato přinese Slo
venům, hlavně východním, hojného užitku. K této
zvěsti bez poznámky přičiňujeme zprávu, že jistý
Čech, professor na bulbarském gymnasiu, zvěděv
o této výpravě, ihned podal zprávu rekouskému
ministeriu vyučování s vyzváním, aby bájilo ra
kouských zájmů na Balkáně. Stačí. — České opeře
v Rusku dostalo se laskavéjšího přijetí. Známo,
jek před třiceti lety odmítaut byl ž ruských di
vadel Smetana se svojí »Prodanou nevěstous«.
Stejný osud stihl v poslední době »Dalibora« v
Petrohradě, — Roztrpčenost, která proto zavládla
mezi mnohými Čechy a Rusy rozžehnána jest la
skavým přijetím a úspěchy opery českého kompo
nisty Suka +Lesní care. Opera přijata byla do
repertoiru cerské scény v Petrohradě, — Na sto
lici slovanských věd university petrohradské po
profesorovi Lamanském, zvolen byl prof, Lavrov
z Odesy. O atolici tuto ucházel se také známý v
Praze ze slavností Palackého slavjanofil prof.
Brandt. — V Rusku se uznává, že český průmy
sl a český dovoz měl blahodárný vliv na ruský
obchod. Uznání zajisté lichotivé, Počslo se s bu
debními výrobky, po té přišly na řadu tovary
železné, kamenné a jiné. Tak Čechové získali,
přístup české práci na Rusi a výhodně konkuro
vat počali s továrníky německými. Dolní Rakousy
následujíce Čechy, sby zjednaly výrobkům svým

bytu na Rusi, vyslaly tam v krátké době valný
počet obchodníků a průmyslníků, kteří by seznali
stav ruského trhu a ruské poměry, — Také ruští
učitelové nepřestávají si naříkati na malé platy a
špatné postáveaí. Jest to tedy jaksi internacionalní
stesk učitelstva. Ze ovšem ruské školy podlé toho
vypadají, netřeba připomínati. Průměrný plat uči
telský obnáší 3oo rublů. Některým vyměřuje se
plat dle počtu členů rodiny. Myslí snad vláda
tímto způsobem starati se o přírustek obyvatelstva
z lepších kruhů? V nejnovější době, jako u nás,
zaměňují učitelé někteří povolání své za jiné úřa
dy. Tak mnozí stali se státními kořalečníky, po
něvadi jsouce daleko lépe placeni, získávají si
maobem výnosnější postavení.

Národní hospodář.
Obilní skladiště.

rat O prodej zemědělskýc
nebylo tehdáž třeba sbáněti peněz. na orčitou
dobu, odvedl si svůj desátek, oddělal si robo“

nily. Dnes jest a masí každý rolník býti ne
jen zemědělcem, nýbrž také současně obchod
níkem. Proč masí dnes rolník býti zároveň
obchodníkem, jest každému jasno. Když
žních a vůbec po sklízni jakékoliv zemědělské
plodiny, nastává roloíkovi nutnost, vše co ne
potřebuje na výsevu a pro sebe a svůj doby
tek, aby vše bylo speněženo. Zde se jedná o
důležitou věc, aby rolník sklidil sám ovoce
vlastní práce. Dosud tomu tak není. Rolnictvo
dosud zanedbalo drahý životní vlastní poža
davek: zpeněžiti sám na vlastní vrub svou
sklizeň. Jak to přijde, že rolnictvo dosud tento
životní vlastní zájem zanedbává, že je jaksi
ochromeno tajemným kouzlem, že ačkoliv kaž
dému věc jest jasna « pochopitelna, přeci ni
kde nevidízmežádnou činnost v tomto směru?
Vezměme jen jeden praktický připad. Vez
měme náš chmel. V Čechách jest asi 140 obcí,
kde se pěstuje chmel. Miro několika málo vel
kostatkářů, kteří mají větší chmelnice a mo
hou samostatně nabídky činiti, není snad ani
jednoho pěstitele chmele, který by přímo kon
spmentu prodal česaný chtel, všecko jde Šma
hem do skladu chmelařského žida. Obchod
chmelem octl se výhrádně v rokou židů v Žatci
a v Norimběrceatito židé drží sedláky chmel

pěstující jako v železných kleštích, z kterých
není žádného vyproštění. Všecka námaha ně

kolika A nenajedh nadšenců, aby rolníci chmel
pěstující se usjednotili a se židy přes ukázala se marnou. Kde vězí příčina? Těch je
mnoho. Předně, ohromná většina rolníků chme
lařů jest již předem židovi zadlužena. Žid na
před dává na chmel zálohu, dodává napřed
na dluh tyčky a tak musí tito rolníci chmelaři
sčesaný chmel židovi prodat. Za druhé: ny
nější obrovsk: pivovary nekapají od rolníka
chmelaře, nýbrž výhradně od židovských firem
a sice na úvěr, na směnky.

Zde máme tak zaozlené poměry, že se
z nich vymaniti nemohou. Nyní přiberme ne
evornost mezi rolníky a máme zde celý zbě
dovaný obraz. Žid si mne radostí ruce a jest

ei jist, že ti pitomí gojimovénikdy z jeho spárů se nedostanou, náš obilní, chmelařský a
dobytkářský žid je dnes skutečným feudálním
pánem našeho rolnictva a to vlastní jeho vinou.

Co se prospalo, nedá se napravit, ztrace
ný den nikdy více ee nevrátí, proto dnes nat
no budovati od základu, vychovávati nové po

úkoly stavu rolnického.
Jedná se o to, aby obchod obilím a ze

těch, kteří nesejí ani nevážou snopy ani ne
mlátí — ale sklízí, anižby něco jiného činili,
než zkoumali vzorky nabízeného jim od rolní
níků vymláceného obilí. Jedná se o to, aby
rolnictvo samo chopilo 8e oné úlohy a činno
sti, kterou dnes zastává na příklad žid baron
Kaliberg anebo Sonnenstein a Landesmann.
Krátce, oněch 400 velikých obilních firem ži
dovských, které v Čechách jsou a veškeren
prodej zemědělských plodinu v moci mají, jako
je na příklad v moci židů prodej uhlí, a z kte
réhož obilního obchodu do roka miliony vytěží.

Ojedinělý rolník nemůže zde v tak obrom
né úloze rozhodovati. Zde musí platit zásada
a dojíti života: jeden za všechny a všichni za
Jednoho. Pravda ta bije sama do očí.

Kdyby na příklad rolníci chmelaři se spol
čili a zavázali se, že chmel žádnému židovi
nedají a že ho budou prodávat sami, společně,
byla by záhadata rázem rozluštěna. A proč
k tomu nedojde? Poněvadž se dosud nikomu
nepodařilo, aby 80 tisíc rolníků chmelařů svedl
pod jeden klobouk, aby svorně jednali. V tom
spočívá naše poroba: dvažidé spíše se spolčí
a smloví k nějakému podniku, ale dva křesťa
né se nesmluví, a když se smluví, tak hledí
jak by jeden drahého okradl, napálil; důkazy
jspu zde nesčetné a dávají nám tušiti tu hroz
Dou demoralisaci našeho lidu.

Lonského roku byly v D. Rak. v činnosti
rolnická obilní skladiště v Dóchlarech, Ehreichs
dorfa, Schmadorfu, Mistelbachu, Oberbolla
brannu, Ziersdorfu a Zistersdorfu. Ostatní se
staví a zařízují.

Máme v Čechách 70 českých rolnických
družstev, z kterých několik také prodávalo
ubilí členů. Lonského roku prodáno tímto způ
sobem pouze za 100 tisíc zl. obilí. To prodá
žid Kallberg sám desetkrát do roka více.

Rolníci by se museli pevně sloučit, spol
čit se, aby dohromady totéž činili, co činí ja
den obilní žid. Takovéto sdružení jest obilní
družstvo. Aby obilní družstvo mohlo rozvíjeti
svou činnost musí míti

1.) přesné stanovy, které každého člena
plně zavazují, že jest povinen všecky prodané

Podiny zemědělské odvésti dražstvu a je načet jeho anebo pouze skrze jeho přostředni
ctví a na účet vlastní prodávati; :

2.) družstvo musí býti náležitě opatřeno
peněžnými prostředky, jako každý jiný obchod
ní podnikatel;

- 8,) must míti obchodní středisko, to jest
obilní sýpku, která se nachází v rukou druž

strom pověřeného obchodního řiditele a výoru.
Obilní družstva nelze tedy zakládati bez

peněz. K tomu účelu jest nutno, aby napřed
stávala, než se obilní družstva zřizají, četná
síť rolnických úvěrních spolků systému Reif
eisenova. Tyto podmínky byly záby uskuteč
něny v sousedním Bavorsku, kde máme 30
rolnických okresních obilních špýcharů. Veliká
část těchto podniků vešla v život přičiněním
katolických kněží.

Nebudeme se zde šířiti vnitřním zaříze
ním obilních špýcharů, stanovami dražstev
obilních, to -vše jest uvedeno v lonském roč
níku „Vlasti“ v sešitu 4. a 5. v článcích o
amerických výpkách obilních a o špýchbarech
obilních u nás a v Německu. Tam posluchače
poukazujeme.

Dolní Rakousy mají na ten čas 14 obil
ních, společenských rolnických, okresních sýpek.
Příčinou tohoto rozvoje jest neobyčejná činnost
dolnorakonského zemského výboru, který v
tomto směru může býti ostatním zemím vzo
rem. —

Také katolické duchovenstvo v Dol. Ra
konsích jest na tomto praktickém poli neobyčej
ně činno a vyniká zde známý poslanec farář
Banchinger, který jest duší největšího obilního

rolnického družstva v Poechlarecb. V králov
ství českém mají záslohu, še první společen
ský špýchar si postavili němečtí rolníci okre
su mosteckého. Špýchar ten jest již dostavěn

a pojimé 20tisíc metráků obilí. V bohatýchčeských krajích se usneslo rolnictvo stavěti
společenské obilní špýchary a zalošili obilní
drnžstva v Lounech, Pardnbicích, Jaroměři,
Kouřími a Nymbarce. Rozvoj těchto obilních
rolnických skladišť bude ovšem také záviseti

od toho, jak zemský výbor budepodnky typodporovati, zda zemský sněm vyřídí návrhy
poslance Jaroše, Wurma a jiných oa zemskou

podpor těmto Šprýcharům učiněné. Máme taé příklad, jak rolnictvo rozumí vlastním záj
mům v Protivíně. Tamnější rolnictvo mělo obil.
ní špýchar zřízený tamnější záložnou ale na ná
vrh pokladníka záložny, který sám provozuje
prodej obilím, špýchar se prodal kn.Šwarcenber
govi. Hlavní úkol roln. obilních špýcharů bu
de ten, že pomocí jich mělo by rolnictvo znač
ný vliv na utváření obilních cen, kterého do
sud nemá. Obilní ceny rozhodují dnes jedině
plodinové bursy, tedy obilní, většinoužidovské
firmy, jichž zástapcové se na těchto bursách
2krát neb 3krát týdně scházejí. Dokázáno je,
že obilní ceny mají pravidelné změny během
roku a sice vždy o žních a krátee po žních
jsou obilní ceny nejnižší ale jakmile rolnictvo
obilní zásoby prodalo a obilí to leží v židov
ských skladištích, ta ceny stoupají. Zde důkaz.

Ceny pšenice na plodinové burse ve Vídni
byly následující:Za jeden metrák se platilo ve
zlatých:O- SOL
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Kdyby tuto stupnici naše rolnictvo pečlivě pro
zkoumalo, jsme přesvědčeni, že by se vzcho
pilo tím usilovněji ku zřizování obilních druž
stev.

Ka konci pak opět připomínáme, že obilní
dražstva bodou jen tenkrát prospívati, jestli-že
v nich nebude žádného Winklera.

Nejlepší hnojivo ma trávníky. Kdo
chce míti bujný, krásně zelený trávník, nechť do říd
kého pytle vsype saze Čerstvé, pytel dá do starého
sadu a poleje mydlinami. Když po nějské době voda
se zbarví, pokropme tekatinou trávník, Voda z prá
delen, kde se neužívá vápna chlorového nebo přípravků
chlorových, kteréž ostatně prádlo vědy velmi poško
zují, je také dobrým hnojivem na trávníky.

Která vajíčka zazimujeme. Nejlépese
k zazimování hodí vajíčka srpnová a z měsíce září.
Nejdéle dodrží a jsou nejchutnější. Staré pravidlo
praví: Od Nanebevzetí P. Marie do Narození P.Marie
ulož vejce na zimu, dodrží až do vesny.
„© Domácí výroba mýdla. Výbornémýd
lo v každé domácnosti lze si vyrobiti takto: Na 184
litrů dřevěného popela a 30 litrů vápna se vleje při
měřené množství vlažné vody. Když vápno ve vodě
rozpuštěno za moustálého míchání a povstala hustá

kašovitá hmota, vlejem vše do kádě neb sada, kterýšu dna má otvor k vypuštění tekutiny. Na dno se dá
křiž dřevěný zespodu dutý a na ten položíme dirko
vané dno, pak brabá eláma a konečněona hastá te
kutina. Nyní vlejeme na vše asi 161 litrů — pět pu
tynek — vřelé vody a necháme vše ustáti. Za 6—12
hodin luh atočíme spodním otvorem, přidáme 17 kg.
drobno řezaného loje a 6 hodiu vše vaříme v kotli,
stále míchajíce, aby to nevzkypělo. Pak přidáme 86
soli a zase vaříme 3 hodiny stále míchajíce. Pak te
kutinu dejme na troky neb do vanky a když hmota
schladla, drátem mosazným se pořežena tabulky a
ve stínu na místě vzdušném se vysuší.

Pak se myší nemají množit. Zs je
diný rok 1899, zastřeleno v Čechách 3519 kun, 16.026
tehořů, 1868 lasic, 55.034 krehulíků, 6296 sov atd.,
čímž statisícům myší zachován život, neboť uvedená
zvířata hlavně ee Živí myšmi. Za takového hospoda
ření není divu, če myši hrozivě se množí a způsobují
škod do milionů. Kdy pak zmoudří přátelé flintičky|



. Zasláno.

. w"Vszhláslza.
Dne 17. září 1900 bude u nás v Holicích jsko

obyčejně odbývati ae dobytčí výroční trh. — Letošní
žně následkem škod polními hraboši, vyležením sně
bevými spoustami ai krupobitím vyvolaných, dopadly

m ntejení pro nás i celé okolí velice smutné! —esslá nálada zemědělců ustoupila tupé resignaci.
-... Nedivme 801 — Není osevn, není píce a toušená

i potřebná státní pomoc Bůh milý ví ještě kde! —
Proto nezbývá žel Bohu nic jiného, než vyvésti část
dobytka do trhu, aby nezbytnosti každéhohospodářství
braženy býti mohly v tom nejskromnějším jen způsobu.

Aby spíše velká průmyslová městai velkostatky
třeby své na dobytku jatečném i prochov v našem

eském území s obojítím ciziny opatřiti sí mohly, po
šdialí jsme naši durnalistiko pražskou i venkovskou
aby s ohledem na tradný mimořádný stav náš, kte
nyní rok co rok nás zemědělce stíbá svízely netuče
nými, o odbývání trhu v městě našem, které přes
Pardubice a Moraraný výhodného má spojení želez
ničného jak známo aš k nám, čtenáře listů svých la
skavě obeznámila a tím živelně ochuzenému okresu
našemu přátelskou pomocí prospěšnou se stala.

-© Sdflíme a Vámi opatření toto, byste tohoto trha
našebo k odprodání dobytka svého pro něhož se Vám
píce dostávatí nebude o nástávající simě použiti ne
opomenuli ve vlastním zájmu, an vypravením zvlášt
ního vlsko cizím kopcům dobytka možnost se nasky
toje, nakoupený dobytek v několika hodinách bez vel
kého nákladu i ztráty na váze na místa svéhourčení
dopraviti sebe vzdáleněji, což pro ně i pro naše pro
dávače rozhodujícím jest faktem.

Z městské rady v Holicích,
dne 29, srpna 1900,

„Náměstek starosty:
Kment Frt

Literatura.
Besedy lidu, nejlacinější prostonárodní časopie

obrázkový, vychází kašdých čtrnáct dní nákladem J.
Otty v Praze. Celoroční předplatné obnáší i s poštovní
sásylkou 1 zl. 80 kr. Poslední číslo obsahuje zvláště
pěknoa illustraci: „Hatou, koníčku, haton“.

Čítárna českého lidu, nákladem Barsfka 4
Kohouta v Praze, v posledních sešitech 55. a 36. přináší
historickou povídku: „Templáři v Čechách“od Proko
Chocholouška. Čítárna českého lidu vychází ve lhů
tách týdenních a sešit stojí 10 kr.

Na olzí půdě. Román = vojenského života v
Sedmihradechb. Napsal Alois M. VobejdaProsečský.
Kniha tato líčí nám život vojenský v nehostinných
krajinách Sedmihradeka, uvádí nás do osad zanedba
ných cigánů, vyličaje způsob života chudých Ramunů,
A opět nás uvádí do města, do národních zábav, v
nicbž se jeví mnoho zajímavých obrázku charakteri
sujících temnější poměry, zvyky a způsoby. Vyšlo ná
kladem J. Fr. Havránka ve Velkém Meziříčína Moravě.

Anglické knihovny vyšel seš. 19. obsahující
román: „Lorna Dooneova“. Nákl. J. Otto v Praze.

Ottovy lacíné kníhovny národní vyšel seš.
84. obsahující sbírkou novell od Růženy Jesenské.
Nakl. J. Otto v Praze.

Brožurku okoktavosti, huhňání,šeplání,chra
stání, přeskakování, šišlání, správném dýchání a pě
stování hlasu ke spěvu sepsal a vydal Fr. A. Fibin

r, odborník v odstraňování koktavosti (dříve sám
Koktavý) bytem na král. Vinohradech, Hálkova třída
čís. 65. Tyto poučné brožury rdarma v arčitém počtu
ochotně autor věnuje všem místním odborům Ústřední
Matice Školské, by byly prodávány v její prospěch,
rovněž i všem veřejným knihovnám, dobročinným a
vlasteneckým spolkům a jednotám. — Veškerč tyto

Korporace, jež si užitečné brožurky ty opatřiti míní,nechť dopíší na odborníka Fr. A. Fibingera na výše
udanou adresu. Cenu, za níž hodlá ten který spolek
brožarky ty prodávati ve prospěch účelů dobročin
ných, nechť určí si sám dle okolností.

Poradce při volbách obecních výborů v ze
mích koruny ké. Příručníkniha pro každého o
samospráva dbalého občana i starosta obce. Na osno
vě do roku 1899 (včetně) platných volebních řádů a
rákonů a dotyčných rozhodnutí říšského soudu a ná
lezů soudu správního sepsal L. Učík. Nákladem knih
kopectví A. Reinwarta v Praze, ve Vodičkově ulici č,
28. Za 1 K 60 b. V nynější době, kdy spory občan
ské v obcích jsou na denním pořádku, příchází kniha
p. Učíkova jako na zavolání, i jsme pevně přesvěd
Čeni, že každý, kdo si ji sakonpí, bude s obsabem
úplně epokojen. Ve spise samém probrány dopodrobna
veškeré otázky týkající se voleb, počínaje od jejich

vypsání, sestavení seznamů voličských, P běhu volebaž do jejich ukončení, podávání námitek a provádění
stížností všemi instancemi atd. Co činí knížka zvláště
cennou, jsou vzorce různých podání a stížností, jakož
i ta okolnost, že použito již nejnovějších rozhodnvtí
správního a říšského soudu. Norábáme tudíž skutečně
cennou a důkladnou publikaci tuto doporučití nejen
našim pp. starostům a samosprávným korporacím, ale
i knždému, kdož jakýmkoli způsobem poměry voličské
seznati chce. Cena 11istránkové knihy 1 K 60h jeat
velmí mírná a umožňuje hojnému rozšíření.

Kalendář duchovenstva českoslo
vanského na r. 1901. právě vyšel redskcí Thara
K. Vondrušky a nákladem Jos. R. Vilímka v Praze.
Jest to XVII, roč., který letos dostává se do rakou
vašeho duchovenstva, u něhož zajisté nalezne vlídného
přijetí tím spíše, ježto obsah i úprava jeho nezůstává
za ročníky minulými. Kalendář přináší v čele podo
hisnu J. Em. p. arcibiskupa pražského s připojením
životopisem; s ostatního obsahu dlužno avláště upo
sorniti na důležitý článek „Sňatek uherského státního
příslušníka v Rakoneku“, který doprovozen přísluč
nými formaláři — bade vhod všem správám docbov
mím. Ke kalendáři připojen jest důkladný schematismno,
Jenž tentokráte jest k němu přivázán. Doporučujeme

briky na zápisky, krubům duchovenským eo nejlépe.
Cena 240..

Zrnka pravdy. |
NejJůležitější a nejmocnější příčina zločinu I

chudoby jest pohlavní nevázanost, z toho nemanželské
potomstvo a zanedbané nebo zvrácené vychování dětí,

* o
o“ :

Jame pyšní na své „ouvícené“ století; jak brdí
však budoa moci býti současníci století „pravdomlav
ného“ a „svědomitébo“|

Nevěra není výsledkem naboženských stadií, nýbrš
duševní netečnosti a náboženské neuvědomělosti.

Žerty a vtipy.
Jen pe pořádkul Šonkýř::Tak 00,po

nocný, naleju vám tu desáton? 2 0
Ponocný: Jo, jo, pantatínka, ale chvilku po

čkejte, jen co odtroubím venku desátou!
Z umiversity. Přísnýprofessor.skouší jed

noho kandidáta mediciny.
Profassor: Jmenajte mi prostředky,jimiž lze

vynatiti pot. Kandidát jmenuje jeden sa drahým.
Když, jest hotov, táže ne jej professor znova: A ©
byste učinil s nemocným, kdyby všechny tyto pro
středky neprospěly?

Kandidát: Poslal bych jej k vám — abyste
jej skonšel za mne — pak by se jistě potil.

Z vojny: Kaprál: Jak se jmenujete?
Nováček: HierněkHierborský s Hierelavi.
Kaprál dlonbo hledá v seznamu, ale nemůže

rekrata toho jména najít. Teprve po dlouhých výkla
dech se vysvětlí, že tázaný ss jmenuje: ZdeněkZde
borský a že je ze Zdeslaví.

Kaprál: Proč jste mne oklamal?
Nováček: Poslušně hlásím, doma mně poví

dali, že ae na vojně nesmí říkat „zde“.

Nejvyšší čas. Paní (vracejícsez delšícesty):
„Tak zde mne zase máte, Aninkol“ — Kachařka:
„Buď Pán Bůh pochválen, milostpaní, věsk jsem roz
bila jiš dnes poslední talíř!“

Přirozeně. „Prosímvás, kde je vaše spol
ková místnost?“ — Členspolku proti alkoholismu:
„A nikde, Nás kašdý hostinský vyhodí“.

Práce hlavou. Lékař: „Nějakýčasnesmíte
pracovat hlavou. Žádná hlava pro vás nesmí teď oxi
stovat. Rozamíme?“ — „To je všechno pěkné, pane
doktore, ale od čeho budu šiv?“ — „Hm, jste tedy

atrně učencem?“ —— „To sice ne, pane doktore, alerisérem“.

Listárna redakoe.
Pan W. IP. Chceme-li docíliti svornosti, není

radno podobnými osobními útoky si zjednávati plat
nost avého mínění. Hleďte raději v dobrém vše us
řádati, půjde to lépe a rychleji. Ku tříštění sil „Ób
nora“ nikdy svých sloapců nepropůjčí. Po okamžitém

vzplanntí hněvu, nechť vědy následuje chladná rosvaha.
Pan F. T. v P. Přání milerád co nejdříve vy

hovím. Pozdrav!
Dvůr Králové. Nemáme šádných Vašich ruko

pisů. Býr. psn redaktor nám nic neodevzdal.
Chrudim. Nemohu přijet — jsem churav.

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 1. sáří 1900. 1 hl

pšenice k 19-80—1400 jito k 1400—1600, jedčmena
k 9-30—10:60, oves k 4-50—5 40, proso k 900—10'80,
vikve k 9-00—1100, brachu k 16:00—17*40, jábly k
40-00—000, krap 18:00—4200, bremborů k 4 40—3 80,
jetelového semínka červeného k 110:00—18400, jetelo
vébo semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 3900
olejky k 00:00—00'00, lnéného semene k 16-00—17*00
100 kg. šitných otrab k 1200, pšenič, otrub k 1140.
1 kg. másla k 3-40—3-60, 1 kg. sádla vepřového k
1:60—1-76, tvarohu k 0-82—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 040—0-60, jedna hl. cibule k 060
00'90, jedna kopa drobné seleniny k 0*40—1*00

V Králové Dvoře n. Lab. dne 26. srpna 1900
pšenice 13-90 00-00, žito 11-80, 18-80, 18*40,ječmen 00*00
ores, 4-20 600, hrách 00.00 00-00, čočka 00:00 0000
vikev 00-00 0-—, jáhly 00"—, 00-——-kroupy 00-— 00—
brembory 380 3-20, vejce (kopa)8-00 0-00, máslo 208
2-40, tverob 386 hb, maso hověsí k 1'28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 156, maso skopové k 112, 00
no k 7.00, aláma k 8-00, k oves 1660.
|

ŘZTT Odraznánla:Kotva. T 5

LINIMENT. CAPOIGI COMP.
z Richtrovy lekárny v Praze,

uznává se za výbormé, bolesti utiše
loí natírání; jest na akladě ve všechókárnáchzs40kr,70brala

Všeobooně oblíbený tento

onwm

Au

* známkou za původní přípravka.

re icbtrova lékárna „U zlatého ft“ v Praz

Levně, ihned, správněS P jí 77m
© služeb vojenských ©

vybotoví ©-a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. porolené kanceláři jen
Praha-=II., Eliščinatřida1080.

Ea venek obratem pošty.

JOSEF ŠTĚPAN,
závod pozlacovačský v Pardubioich

opravuje jakol i nově staví

vedení a v cenách vel

e Právě vyšloe
12. číslo IV. ročníku

„ČASOVÝCH ÚVAH“
se zajímavým pojednaním

Zruší-li církev
celibát?

od J. A. Š. Obsahuje 32 stran za 8 h, při
větší objednávce přiměřenáslevaa franko.

Zajímavým spůsobem vyšetřuje autor
zdaž celibát neodporuje přirozenosti lidské,
Na to dokezuje, že úřad kněžský lze je
v celibátě řádně vykonávati. Když vyvrátil
autor celou řadu námitek, uokazuje původ
a výhody celibátu. Spisek psán jest tak
vážně a poutavě, že bude zajímati 1 ne
kněze. Objednávky obratem vyřídí

Administruoe
v Hradci Králové „Adalbertinum“

O00000000000000000000

FRANRŠEK JIROUŠ
návod řesbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
ručuje uctivě své chvalně snámé práce

doporačnj kostelní jako:

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotyrsuje nálešitou
snalost v oboru tomto.

běr vlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslenýchahšla 4 požádání důst. ducho
venstvu a el.útulém proti Sdennímuvrácení.

Plány. a rospočiy shotovují sdarma.
um Nejstarší závod v oboru tomto. amm=

9090994223775

Bohatý

D000000000000000000000000

('9000000000000000000000000
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Metla.
Staročeským — křesťanským — obyčejem

bývalo, míti v domácnostech metlu na děti za
obrazem Ukřižovaného anebo za nějakým po
svátným náboženským obrazem vůbec. — Byla
v tom skryta bluboká paedagogická — vycbova
telská — moudrost, hlubší, než v celé haldě knih
ve smyslu Dittessa — besbotníka — sepsaných.
Byl to jsko symbol — sásnak — náboženské, ba
řekl bych, Boží kázně v rodině. Nejprv jeat za
potřebí, aby ee vělcktí v rodině, otec, matka,
dětí, kořili Ukřižovanému, čili „Boha se báli“,
který zlé trestá nebo jak křesťanství se vyjadřuje,
metlou hněvu svého šlehá. A když se potom sáhlo
k té metle a otec, matka šlebali dítě, ta vyatu
povali jako zástupcové Boží. Dítě už aní Boha se
nebojí, a proto Bůh šlehá metlou.

A tak to bývalo i ve škole. Nejprv vésti
děti k úctě ku Kristu a Bohu, učiti — jak samo

duše a k vůli Bohu nechce zlého zanechati, tu
užilo se metly dle zásady: Kdo šetří metly, ne
miluje syna svého, Ale opravdu křesťanský vy
chovatel vystupoval jako zástupce Boba rozhně
vanébo, metlou trestu zbujníka šlebajícího. —
Nablédneme-li do vychovatelské knihy Komen
ského — do jeho didaktiky — nalezáme tu tyto
sásady. A proto škola naše nynější jest všecko,
jen ne -škola Komenského. — Jestliže se nyní
sase volá po metle, po rákosce, je vidět, že pra
vda nemá Dittesovo bezbožnictví — ale že pra
vdu mů — křesťenství. Ale na něco veledůleži
tého jest tu pozor dáti. — Metla bývala za obra
zem Utřišovaného. Metla totiž musí býti ve spo
jení s náboženstvím. Dříve musí se hledět, aby
dětianá, oo možná z lásky plynoucí, něžná bázeň

zlého, a když tvrdé srdce Boha se nebojí, tu te
prv přichází se s metlou, alo tu zase ještě s tou
„že saobrázku“, to jest s tou Boží. A proto
v bezbožnické škole metla jest tyranem, v kře
stanské však otcovské lásky kázní. A vůbec, v
bezbožnické škole ani metla mnoho nepomůže, sa
tvrdíještěvíce,a budíodporanenávistještůvíce.

hle myšlénky mi napadly tuhle ty dny,
kdyš J. E. panministr Kórbe: rozpustil říšskou
radu a vý na to udělal. Nazývá to rozpuštění

p pěn „Massregel“.Jak bychto po česku, nevím opravdu. Když v našich městech ještě
ty německé hlavní školy (Hauptšůly) osvětu šířily,
zasnívala tu krásoá čeština. K. p. v Kutué Hoře
bývalo ještě v šedesátých letech slyšet: Já tě,

aku, zmásregivju. Kteří tak mluvívali, odpočí
vají tam u Matky Boží neb u Všech Svatých, ale
netušili, k jakómu světlu mi pomohou v září I. P.
1900. Já po takových letech chápu dnes, co to
vlastně pan ministr Kórber obmýšlí, když nás
chce „zmásreglovat“. Je v tom patruč nějaká
metla za bříchy naše. Aspoň vídeňský, státu ve
lice oddaný list — Vaterland povídá, že to je
„Hleb“. Ve Brannejch — dobře řečeno ve Branné
u Vrchlabí skutečně se ranám z hmoždířů říká
„hyby“, a u Semil bývalo slyšet hrozbu: Já tě
hybnu“. A tak tomu nyní skutečně rozumím.

Pan ministr chtěl Čechům za jejich obstrakci dáti
„hyb“, chtěl nás „bybnout“, pořádně přetáhnout
metlou za neposlušnost naši.

„Ale prosím za odpuštění, „že jsem tak smě
lej“, tahle metla není tam se „zaobrásku“, Není
tó metla, s kterou vystupoval otec jako zástupce
Boha, lásky plného a spravedlivého. Je to metla,
kterou má šlehán býti ten, jemuž se ublížilo. A
to není křesťanské. Nejprv ublížit, nespravedli
vostí bnát k odporu, skoro až ku vzpouře, a pak

másreglovat, šlehat metlou násilí, to jepřopodivnágogika. To je, — tak sé nám katolickým
im zdá, — metla školy bezbožnické, liberální.

Je to metla německého liberalismu, která satvrdí
ještěvíce aodpor vsbudíještěvíce. —Je to, —
ob jsem v příkladě svrobu uvedeném neřekl —
metla macechy, která šlehá jen ciré dítě a i kdyš

jel dítě něco stropí, ona cizí šlehá. Když totižolfání stropili obetrakci, tu nobylí zmáareglo
váni oni,alo . Naty se vPraze šlo náhlým
právem, a kulturní a nerovnonosí čkové naši
viděli v duši své již šibenici před kriminálem na

4

(V Hradci Králové, dne 14.

Karlově náměstí. A když roshejčkaní vlastní sy
náčkové „trucovali“ dál, přišelJ. E. pan ministr
Clary a zmásregloval nevlastní syny — ty Čechy
— zrušiv nařízení jazyková. A nyní přichásí J. E.
p. Kórber a másregluje Čechy zase. A proč? Inu
proto, že chtí spravedlnost.

-© Ale pardon! „Vaterland“ vykládá, že tento
kráte jsou to „byby“ i na záda téch Němců, kteří
naučili Čechy dělat obatrakci. A tak by konečně
svítala přece nějaká spravedlnost v Rakouska,
másreglujou se všickoi.

Áno právě ti „nejhodnější“, jako je n. p. p.
Jaworski, který prý má často nouzi o peníze a
Čechy zradil, právé ti nejhodnější prý jsou taky
metlou páně Kórbrovou šlebnutí. Nedostanou 86
prý nyní po nových volbách do říšaké rady. A
tak je zase vidět, že to není ta metla ze
„zaobrázku“.

-© Kdyby ve Vídni uměli česky, řekl bych jim
jedno české přísloví, které se říkávalo rodičům,
zvláště matkám, děti špatně vychovávajícím. Pří
sloví to zní: Vy si pletele metlu samí na sebe.

Ano, Rakousko upletlo si metlu samo na
sebe. Ta vášeň neblabá, aby bylo státem německým,
ta je to, která tu metlu, ty dutky, plete Rakou
sku. A po tolika ranách, v takovém zmatku, za
takové nespokojenosti národů, za takové radosti
Berliňáků těšících se na poblcení nás, přicbází
rakouský ministr e metlou v ruce na národ český,
na lid tak dobrý, věrný a jen po spravedlnosti
toužící. V tom právě sáloží ta slepota tak mno
bých rádců a správců Rakouska, že netuší, že
metla jejich šlehá vlastně Rakousko. Zmatek bude
Ještě větší, volby dopadnou radikálněji, a co po
tom? Potom na místo metly, přijde prý rákoska,
ne-li hůl absolutismu, to jest vladaření bez ná
rodů a ovšem zase proti národům — exceptis ex
cipiendis — jak učení říkají — s vyjmatím těch,
kteří za kašdých okolností vyjmutí býti musí —
prušáckých Němců. Ale zatvrdí-li nespravedlivá
metla, satvrdí tim více hůl, Zbudou pak na konec
jen — kanóny. A jak to dopadne? To neví ani
pan Chlumecký, ten znamenitý rádce, ani J. E.
paa Kórber. Ale někdo to ví. A kdo?

V jedné vesnici se stalo, že 8e do statku

přiženil „ooo mladý muž. A prvním činemza jeho vlády bylo, že kříž, který se v průčelí
světnice po celá desetiletí stkvěl a dokud dcera
domácí dítětem byla, metličkou opatřen býval, od
nesen byl do komory mezi staré haraburdí. — A

P několikdesetiletínovýcha útěchoulirálního muže na místo kříže se stal — re
volver.

A tak se to stalo v jednom státě. Ukřižova
ný býval tu jako v průčelí, náboženstvím se vše
řídilo, a metla byla za obrazem Ukřižovaného, to
jest všecka kázeň a správa Štátní prováděla se
v duchu křesťanských zásad. Ale roku 1868 při
Šel osvícený hospodář, liberalismus. Ukřižovaný
dostal se jako do komory. A dnea? Dnes není po
koje, není rady, není útěchy, — dnes štát ten
páchá na sobě — sebovraždu.

A povím jn řípad. V jedné vesnici u
Hradce Králové au I hovic přiženil se do stat
ku katolického — hbelvet a prvním činem jeho
bylo, že kříž se, světnice musel — do komory.
A ze nemnoho let přišel statek zase do rukou
katolíka. A kříž z komory přišel zase do světnice
za velikéradosti babičky výměnicekatoličky, která
přečkala toho nového hospodáře, toho, který ten
kříž odstranil. ©

A tak ve sré katolické sprostnosti myslím,
že je již svrchovaný čas, aby ten Ukřižovaný při
šel zase do průčelí, čen s tou láskyplnou a spra
vedlivou kásmí a správou. — Ta, kteroujste uči
nili babičkou výměnicí, církev, ta vás, páni, pře
čká všecky, ale jen bude-li se radovati z návrata
Ukřižovaného, bude pokoj a pořádek. Pak ta
metla pánů ministrů nebude zatvrzovati, nýbrž
napravovati, a národové — budou jsko dospělé
děti to říkávají — za takovou kázeň vděční 8 ra
dostí a pokojem.

Dokud to však bude takhle chodit a tako
vým spůsobem, jako je rozpuštění říšské rady,
se bude másreglovat, bude to čím dále tím více
podobno onomu másreglování, které konal — ne
sice němčinou, ale židovou lihovinou zpitý — ta
tk, když v noci domů přišel, a ženu bil, a děti

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pdiek v poledne.

třískal, a žena 6e bránila a děti se bránily, a byla
z toho děsná domácí vojna všech proti všem a
končila rozbitím nádobí, oken a kamen. — A tak
bez dloubého výkladu toho podobenství končím
slovy: Rakousko nesmí nadále píti ten alkohol —
ten líh německo-freimaursko-židovského liberalismu,
tak konečně přestane ta naše děsná válka všech
proti všem s velikými zhoubami a ranami. Jak to
tedy dopadne? Zdaliž tak, nebo jinak v těchto

kolen To ví ten, který — ať se tomu bezožník usmívá nebo ne — „metlumi svého spra
vedlivého hněvu“ člehá krále i národy od něbo
odpadlé, metlami revolucí, krvavých převratů a
válek, sesazováním knížat a vyhubením národů.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 12. září.

(Ke všeobecné situaci. — Nový časopis „Zvon“.
— Slavný cestovatel dr. Emil Holub do Prahy
na universitu. — Náhrobní pomník staročeské a

případné mladočeské strany.)

Opatřením, kterýmž vláda po kolik let
panující parlamentární nespůsobilost v posled
ních dnech rozřešila, došla potvrzení naše
předpověď, již jsme ve předešlém svém dopise
pronesli. Napsali jsme, že „o uějakých ústup
cích nebo změně systému a o80b mlaviti, bylo

Hl zatím spad předčasno“. Avšak rozpuštěníšské rady jímž vláda nynější parlamentární
nesnáze rozluštila, vlastně jenom v podstatě
zasedání parlamentu oddálila, nepůsobilo na
většinu českých říšských poslanců deštíčkem
májovým. Celá řada velkých politiků a slav
ných mužů najednou v davech obyčejných
emrtelníků zmizela a jest otázka, zdaž býva
lého lesku novým nabytím ztracených mandá
tů opětně získají. Není pochybnosti, že příští
nastávající volby do říšské rady budou u nás
velice hlučné a dá se očekávati, že na tábo
rech jevivší se nyní národní svornost a jedno
myslnost bude co nejdříve uložena v před
časný hrob! Doufáme, že volební bouře dusný
český vzdoch poněkud vyčistí. Jame také zvě
davi na činnost nebo nečinnost „národní rady“.
Rozpuštění říšské rady stalo se z našeho če
ského stanoviska jako na zavolání. Máme za
to, že nebetyčnost jistých německých kruhů
jest značně uchlácholena čínskou zápletkou,
která všechen velkoněmecký zřetel obrací ny
ní na východ ku šlaté říši, odkudž pro Ně
mecko a všecky jeho obdivovatele může se
vyvaliti příval nesnází. Nesnáze ty pakzajisté
by upoutaly především německé časopisy V
německé říši ke starostem jiným a nedopou
štěly by jim, aby štvaly, popouzely a bouřily
proti Čechům a aby se míchaly do záležitostí
říše rakouské. Proto jsme toho mínění, že ná
sledkem zaměstnání velkoněmecké resp. han
ské politiky v Číně se nám v Rakousku znač..
ně ulevilo. Záležitosti na druhé polovici světa
právě se odehrávající nedají se aniz Něme
oka po telefonu vyřizovati, proto opovažujeme
se míti za to, že jsme ve značné výhodě tím,
že velkoněmecký tisk bude zaneprázdněn zá
pletkou nyní mu bližší, neboť v Němcích jiš
nyní sbírá se na statečné vojsko © Číně, čímě

nou dobrovolné sbírky na Wolfa a ma vy

drdování bo Čechách s heslem „los vom Rom“hausirujících pastorů.
*

V podzimní době bývali jsme zv klí di
vadlu na konání drahých závodů. Vydavatelé
„Světozora“ bratří Šimáčkové předháněli se
8 vydavatelem „Zlaté Prahy“ panem Ottou ve
pražských denních listech drahocennými in
serty. Dobrých deset let opakoval senákladný
ten konkurenční boj „Světozora“ se „Zlatou

Prahon“*. Národ dle toho myslil, že páni vy
davatelé časopisů těch vydělávají celé vagony
peněz, neboť jenom obvyklé každoroční insert
ní předháňky masily tisíce na hotovosti pohl
titi. A tu najednou byli jeme loni předváno
cemi překvapení zvláštním přiznáním. Aš do
té doby udatně spolu závodící páni vydavatelé



veřejně prohlásili, £e vydávané jimi listy vyša
dují ma mich obrovské oběti a z důvodu toho že
se dohodli a že listy ty spojí a dále vydávati
budou nákladem páně Ottovým pod firmou
„Zlaté Prahy“. „Světozor“ dokončil takto ne
slavně životní svou pouť. Že se mu nedostá
valo životních sil a že si bo obecenstvo nevší
malo tím epůsobem, aby se mu těch životních
sil dostávalo, toho vina spočívala především
v jeho redakci. „Světozor“ nezajímal patrně
ani kruby inteligence, ani široké vratvy.lido
vé, jsa jaksi soukromým orgánem literární

Ko která se kolemredaktorajeho p.. A. Šimáčka jako přátelský kroušek sku
pila. Jak se v zasvěcených kruzích vyprávělo,
vyplatil p. Otto při zaniknutí „Světozora“
značnou částku peněz jeho odstupujícímu re
daktoru. K tomu odhodlal se zajisté jenom v
tom domnění, že se tak zbavuje konkurenta

Zlaté Praze“, Proto tomu nikdo nechtěl věřiti,

když se již z jara začala šířiti Prahou zprá

va, žeod bývalý redaktor „Světozora“ p.Ottou odstapnýmodbytý, p. Šimáček odhodlán
jest redigovatí časopis nový a sice za souhla

eu a přriní také pp. Vrchlického, Jiráska,Jar. Kvapila,Heyduka. Pověsti tyto potvrdily
před týdnem pražské listy obrovským insertem,
že bývalý redaktor „Světozora“ pan Šimá
ček odhodlal se z různých důvodů vydá
vati nový belletristický a více časových
rubrik obsabuojící týdenník „Zvon“. Nám ani
z daleka nenapadá nějak se proti podniku to
mu vyslovovati. Zaznamenáváme jenom, že po
tvrzení pověstí o jeho založení doposud jenom
ústně kolojích, spůsobilo nesmírné překvapení
a podiv. Znalci poměrů již dnes předpovídají,
že „Zvon“ ten odzvoní omíráčkem nynějším
nezdravým literárním poměrům v Praze. Kdo
a co bude pochováno, to ukáže neduleký čas.
O tom však není pochybnosti, že za nynějších

literárních poměrů nový ten časopis bude vyžadovati jenom obětí a to obětí značných. Ode
dneška za rok nám dají jistotně za pravdu,
že na trní nynější doby fíků se nedočkali. My
na zdaru podniku toho nemáme toho nejmen
šího zájmu a proto o něm pouze dle stávají
cích poměrů své čtenářetvo informujeme.

Jako všeobecně zajímavou novinku lze
nám zaznamenati, že se udržojí zprávy o jme
nování slavného českého cestovatete a spiso
vatele dra Emila Holuba profesorem zeměpisu
na české universitě v Praze. Slolice tato bude
v nejbližší době uprázdněna odstoupením pro
fesora dra Jana Palackého, který dovršuje
sedmdesátý rok věku, po němž noní na ani
versitě více přednášeti dovoleno. Jmenování
dra E. Holuba jeho nástapcem bylo by ve
lice šťastné rozřešení nového obsazení stolice
zeměpisu na české universitě. Ostatně na če

FEUILLETON.
O garnituře.

Napsal Vladimír Hornov.

Hostinec — těžký vzduch, fatálně mrzuté
tváře cestujících, kteří přemítejí v širokých note
sech popsané listy učiněných objednávek, mono
tóní klepot nožů a vidliček, »duchaplné« poznámky,
že čím dál se jede k horám, tím chladnější a
ostřejší vzduch. —

»Prosím!« —

Na talíři se octla tekutina, zvaná polévka —
srkáš ji, jeko ti ostatní Uvaž, že dvacet — pat
náct — jen deset lidí srká polévku. Posloucháš
to každého dne, v určitou hodinu — v poledne.
Ráno vstaneš a víš, že tě čeká za určitý počet
hodin disharmonická arie všech možných srkotů:
vášnivých, hladových, rozmrzelých, lhostejných.
Hodina obdivubodné arie se blíží — nervy se
chvějí. Sešli se dva cestující — mají tytéž vzorky,
Sedí proti sobě — vyčtli si to ze svých zavaza
del, ze svých tváří. Oběd jest dostihem. Jak ty
nože zvoní! Pro život lidé zapomínají na život.
Kdo dřív? —

»Prosím, čerstvé novinyla —
Garniturs hospodského života! —
Garnitura — novomódní choroba. Každý

člověk musí míti určitou garnituru, nemá-li uto
nouti v obromném sudu obyčejných lidských in
dividuí. Ta choroba datuje se snad od času Dio
Benova, který měl svůj sud s v něm celou svoji
garnituru. —

Dnes ku výbavě nevěsty nutně patří garni
tura. Začal to Kecal v »Prodané nevěstě«: »Má
krávy dvě atd.!l« V městech to applikovali na své
poměry s páni domácí si vesele mnuli ruce, po
něvač »k vůli gernituře« se najímají velké byty,
aby byla repraesentace a vidělo se, že paní X Y
dostala do výbavy pěknou garnituru. »K vůli
garnituře« se najme služka, která nemá nic ji
ného na práci, než aby celý den sležela v Garni
tuře« a utírala prach, poněvač se to považuje za
neslušné, když na garnituře je prach...

Jako bych dnes viděl tu uštěpačnou tvář
paní Z., když přišla z návštěvy od paní K...a

skou filosofickou fakultu by neškodilo jmeno
vati několik vášných, zralých, něco snamenají
cích mufů, aby byl poněkud paralysován v
lijak se tam našplhavší, nic nesnamenající „do
centský dorost“.

o

V obecních pražských záležitostech nej:
větší hluk v těchto dnech spůsobilo zamítnutí
stížnosti bratří Šimáčků,synů to známého če
ského národohospodářského apisovatele a Žar
nalisty Fr. Šimáčka, proti stavbě synagogy

blíže chrámu sv. Jindřicha na Novém Městě
ražském v Jerusalémeké ulici. Své doby jsme

poukázali k tomu, na kom jest nynějšívětši
na na staroměstské radnici závislou a čí hlasy
jest většina ta vlastně většinou. Nyní sazna
menáváme toho doklad! Pánové, aby o přízeň
ta nepřišli, raději opravněným stíšnostem Če
chů a katolíků nevyhoví z toho důvodu, po
něvadž prý jest „stavební řád“, jak bylo na
radnici řečeno des vysmání. Takovýmto oyni
ckým spůsobem se nyní na staroměstské rad
nici hlasování odůvodňuje a hájí. K vůli in
formaci širší české veřejnosti sluší uvésti, že
nynější řiditel „Hlasu Národa“ a hlavní sloup

staročeské většiny jest k dr. Baštýř, jehož paní choť jest vyznání židovského a on sám jest
bez konfese. Když stížnost bratří Šimáčků
proti stavbě synagogy poblíže chrámu av.
Jindřicha v Jerusalemské ulici byla na praž
ské radnici zamítnuta, podána jest k další in
stanci k zemskému výboru, kde se zejmena
od zakročení jeho člena p. hrab. Schontorna
očekává její příznivé vyřízení. I mladočeské
krahy, které již na radnici odpor proti stavbě
té zvedli, očekávají, že mladočešlí členovésem
ského výboru budou hlasovati pro vyhovění stíž=
nosti té. Když ne ze stanoviska, jež „stavební
řád“ připouští, tedy z toho stanoviska, že po
stavení se jejich na stranu justamentu proti
přáním českéhoakatolického lidu. mohlo by míti
osudné následky pro celou strana mladočeskou

ři nastávajících volbách do říšské rady. Kdy
y pánové ti — vůdcové mladočeské strany —

pro zamítnutí stížnosti té hlasovali, není po
chybnosti, že by při volbách nehlasovali ani
horlivější Čechové, ani katolíci pro jimi po
stavené a doporučené kundidáty. Na vyřízení
této lechtivé a pro mladočeskou stranu nyní
nanejvýš choulostivé záležitosti jest celá Pra
ha velice dychtivá. Velmi maoho jest na ni
závislo a není nemožností, že by symagoga, 0
niš se jedná, mohla býti jen náhrobním pomníkem
nejen strany staročeské, ale 1 strany mladočeské.
Dorost mladší generace, jež nyní přivolbách
bude rozhodovati, smýšlí zcela jinak, nešli 80
doposud ta a tam zasedající pánové domýňlíZDE(Oe
na svém liliputánském prstínku nesla jako vítězný
trofej prach setřený z garnituryl

„Škandál| — Paní radová nemůže vydrácti
služku, která by utřela prach z její garaitury I“

A s tím práškem na liliputánském pratínku
učinila návštěvy u všech »špicí« malého »velko
města«,aby známo bylo, že panfradováK ....
má prach na své garnituře. Večer u kašny již to
věděly všechny duše služebné a druhý den celé
malé »velkoměstole —

Zkrátka — veřejný škandál, neodpustitelný
škondál, který rozechvěl v nejhlubších útrobách
celou společnost malého velkoměsta P

A jestliže se uváží, že paní radorá má dvě,
vdavek schopné dcery, katastrofa jest neodvola
telná. Jablko ou stromu daleko nepadne. Jestliže
umatky jest prach na garnituře, což teprv u dcer!
Nešťastný člověk, který si je vezme, Ale to není
vůbec možné, aby si je někdo vzal. Kolik je To
din, kde mají dcery a. honosí se Čístou garňiturou
jako sklo, jako benátské zrcedlo| A ty dcery če
kají — všem že čekají! —

Hrozné jest to slovo »čekati«. Jest garnitu
rou nynější vyspělé doby. Mládenci čekají na par
tiji — a panny čekají partiji. Jaký jest to rozdíl,
když se dá předložka před jménol Jaký rozdíl
mezi mládenci a mezi pannami — zmírajícího
století devatenactého! A to všechno dělá ona před
ložka »na=. Otec musí zaopatřiti pro mládence
nevyhnutelné »na« — a partje se stává pouhou
garniturou k oné vytoužené předložce! —

Jak časy se mění! Co všechno vytrpěli re
kové Homérovi pro čarovné oči Heleny, co Jakob
všechno dal za svoji sličnou Rebeku — a dnes
bez předložky ena« (jíž provází spořitelní kn.žka)
neudělá partiji ani nejkrásnější stvoření|

Kde pak již jsou ty časy, kdy si mohlo
děvče zazpívati tak docela po furiantsku:

Jeníčku bloudíš,
že za mnou chodíš,
já už mám jiného,
ty o tom nevíš!

Does hoch pln udivení se táže:
Já ns vojnu — z vojny domů
a ty ještě svobodná?
Na koho jsi má panenko,
na koho jsí čekala!?

Drobná obrana.
Čáslavská „Pravda“ v poslednímčí

tle chtěla se opravdově otřít o jesnity. —Píše, že v Haliči jesuité prodávají drobné
kousky cigaretního papíru na nicbš jsou obrá
zečky svatých 3 kr., aby prý lidé tento
papírek polkli, žebudou ochránění ode všech
nemocí. Zpráva tato jest opravdu zajímavoa
(a na zajímavé věci čáslav list právě bo

hatým není), ale „Pravda“ spletla ei pravdase lží.Bylo soudně zjištěno, že obrázečky
vyráběli židé a židovští agenti to byli, k
lstivým, podvodnýmzpůsobem lidu o „zásrač
ných“ účincích obrázků povídali.— Ale„Prav
da“ buď s nevědomosti anebo ze slomyslnosti
místo aby psala o tomto novém, šejdiřském
činu židovstva — svaloje to na — jesuity.
Inu, není pravda jako pravda, a ta čáslavská
„Pravda“ má trochu pochybené názory o sku
tečné pravdě.

Knihovnička „Časa“, v níž vedehlavní

slovo obhájce žida Hilanera, prof. Masařík,
jest opět o jeden „duchaplný“ výplod bohatší,
a sice, vydáním knížečky „Proti trestu smrti“.
My dobře vime, čeho chce židomil Masařík
tímto spiskem docílit. Aby ten „šlechetný“
pravý účel přece trochu zůstal skryt — jest
v knížečce hrubým způsobem napaden ndp.
biskup Brynych! „To potáhne“, myelili si pa
troni židovského „Časn“ neboť pan k

předvídal, že káry toho nebylo, brožuru bnikdo nekoupil! Kdyžse jedná o potapu vě
hlasného, populárního biskupa, vyskytne se
dosti takových malých „veličin“, které marně
touží po popularitě a které kníšečku koupí,
jen aby avó závisti ulevily; — ale, kde se i
dná proti trestu smrti, z čehož patrně jde na
jevo, ma co pan Masařík bije, tu se nalezne
málo takových hejlů, kteří na vějičku sednou.

Dobredince mládeže. Redakce„Osvěty“

provádí vščy o prázdninách zvláštní druhuličnictví. Vytloaká katolickým vzdělávacím
ústavům okna; ne sice kamením, ale paušal
ním podezříváním a tendenčním lhaním o ne

zdravotě, o sa vychování chovanců vtěchto ústav Redaktor Hajn nebušído ka-.
tolických ústavů sám, protože by se každý
divil, proč to Hajn sám dále nepřivedl
při takové péči o blaho mládeže, nýbrž scho
vává 80 jednou za městského fyaika, podrahé
za nějakého učitele a nejčastěji za „bývalého“
chovance zmíněných ústavů. Vyvraosti lživé
zprávy Hajnovy byla by zrovna tak vděčná
práce, jako hobiti polní hraboše. Jednoho zni
číš a deset se ti vyrojí na povrch. Proto nám
nenapadá vyvraceti lži o klášterním a boro
mejském vychování, nýbrž pouze radíme re
daktoro Hajnovi a jeho stoupencům, aby vy
stavěli sami nějaký zdravý ústav 8 moderním

—————Ž,——
A děvčátko plné resignace odpovídá:

ekala jsem můj Jeníčku,
čekala jsem na tebe,
že až z vojny domů přijdeš,
že my svoji budeme! —

A uplyne krátký čas — Jeník nalezne bo
hatší garnituru — cestička k chsloupce zaroste —
a děvčátko dívá se na ni, slzy jako perličky roní
se do bílého fértoušku:

Kudy, kudy, kudy cestička,
pro mého Jeníčka
kudy, kudy, kudy cestička
pro Jeníčka?
On má radě bohatší,
s mašlema na šaty,
ale moje, moje matička
je chudičká.....

Vzpomínámna přítele J......- Býval
vždy boch jako jiskra, Oči jako hvězdičky, čelo jako
jesné sluníčko a veselý jako v oulu včeličky. Se
šli jsme se na jedné štaci, Kdož by rád nemluvil
o dobách studentských? Mluvívali jsme o nich
často, Jen o Praze nerad zapřádal rozhovor. Byd
Jel tam v jedné úřednické rodině. Měli děvčátko
— hodné, jako perličku. Byl chudý, z domu pod
pora nestačila. Říkalo se, že dostává věno na
před. —

Dostudoval — vyšel ven a
zapomněl, zepomněl
že ji kdys v lásce měl... +..

naskytla se bohatší garnitura. Lidé říkali, še udě
lal dobrou partiji.

Jednoho dne seděli jsme spolu v bostinci.
Poslíček přinesl mu úmrtní parté.

»Všemohoucímu zalíbilo se na věčnost pos
volati v mladistvém věku naši milovanou dceru
MajíZ

Ruce se mu zachvěly, tvář zbledla — oči
zalily se slzami... . Za několik dní za nutnou
záležitostí jel do Praby. Byl to dobrý hoch, do
brá duše —ale skazilacho — gsrnitural

Nejraději pak zpíval tu písničku: +Mně da
rovala prstýneka —! Vždy duší mou to prochvělo,
když zpíval chvějícím se blasem závěreční slova:

»Neplač, vždyť my se sejdeme
u Pána Boha zssl
Neplač, vždyť my se sejdeme
u PánaBohazasl......- “



chováním, aby česká mládeš nemaosila kr
něti v klášterním ovzduší, nýbrž mohla napíti

se přímo z pramene pokrokové mondrosti.
Veřejnost aspoň pozná, jaký jest rozdíl mezi
klerikálními ústavy a mezi pokrokovými vzdě
lavatelnami a roshodne se najisto pro ústavy
Hajnovy. Pan redaktor nebude pak nucen vy
dávati svou „Osvětn“ na odbalování „kleri
kálních peplech“ a bade moci věnovati tro
chn pozornosti ústavům židovským a prote
stantským, jicht ovšem dosud pro nedostatek
místa nemohlsi všímati.

Svaluje vimu me jímé. „Čas“ činí mla
dočeskou stranu zodpovědnou za úspěšnou
činnost katol. politického družstva kralové
hradeckého. My jeme však toho náhledu, že
nenesou vínu za naši zvýšenou práci na zá
chrana víry svatováclavské a přesvědčenívla

steneckého ani tak Mladočeši, jeké právěstrana realistů, která dovede v doběpraské
agitace velebiti německý protestantismus, v
době semitského ujařmení neostýchá se ují
mati semitských zločinců a obviňovati nevinné
křesťany a jejíž zakladatel v době vnucené
nám opposice příjímá vládní presenty. Poli
tické družstvo tiskové nevyvolalo k životu
mladočeské předstírané evobodomyalnictví, ný
brš realistický a pokrokářský zásadní boj
proti katolické církvi. My víme, že úhlavní
a nesmířitelný náš nepřítel jest ve vinohrad
ském proroku i v jeho přívržencích a náhled
tento sdílí s námi táž celá veřejnost, proto
mě] by spíše „Čas“ zpytovati své vlastní avě
domí, zdaž nebojaje nadarmo proti skále Pe
trově a neobviňovati Mladočechy z toho, zač
nemobou.

Bídné řemesle. V srpnu letos přinesly
židovské „Lid. Nov.“ © Brně skandální historku
s Konic o zatčené farské hospodyni, která prý

smrti svého pana faráře byla zatčena pro spo
uvinu na utracení nemanželského dítka. Zprávu

tuto otiskly s velikým gustem všecky ve službách
židovských stojící plátky, proto i bradecká „Osvěta“
v č. 35., ačkoliv n. př. pro vraba Anežky Hrůzové
měly soucitné omluvy. Dle novinářské informace
„Neisser Ztg.“ není však na skandální historce
ani zbla pravdy. Farář v Konicích vůbec nezemřel,
a hospodyně jeho byla sice následkem bídného
udání zatčena dne 17. srpna b. r., ale jiš 22. srpna
byla z vyšetřování propuštěna jako úpluě nevinoá.
Bídným utrbačům se tedy opět radost pokazila,
ale vzdor tomu 8e nikdo nedočká, aby své bídné

mlavy odvolali. Kdyby tak běželo o nějakého
ida, ta bychom četli hromyna lidskou surovost,

ale když běží o čest kněze, jest to něco jiného.
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Politický přehled,

K situmel. Po rozpuštění říšské rady jest
již ve všech politických táborech čilý rej. Připra
vuje se k volbám. Mnohá s»zneuznaná veličina«
již se těší že snad uloví mandát. Teď se nepo
mýšlí na to, jak se v parlamentě při neschopné
vládě Kórberově bude pracovati, teď jedná se jen a
en o volby. — Rozpuštění říšské rady jest od r.
1873 co zavedeny byly přímé volby, již po čtvrté
I sice: R. 1879, 1891, 1897 a nyní. Toto roz
pušcění však jest jen prvním krokem, k dalšímu
'ospouštění. Při stávajícím vládním systému nenf
nožno, aby se poměry uklidnily, Vláda Kórbe
ova není schopnou vše aspoň částečně napraviti,
nyťby slibovala hory doly. — Budou volby, do
arlamentu přijdou snad jiní lidé, ale požadavky
Jechů zůstanou nezměněny. Proto se zdá, že to
rozpouštění bude se tak dlouho opakovat, do
ud vláda naše spravedlivé požadavky nesplní. —
le svém prohlášení, předseda ministerstva, ši.
vdrber praví: Vláda doporučuje voličstvu, aby
ři nových volbách, které bez odkladu budou
rovedeny, dbalo rozhodně svých hospodářských
rospěchů, Prospějí tím k posilnění státu, jemuž
ak bude umožněno, aby podporoval obyvatelstvo
a cestě k všeobecnému rozvoji. Rozpuštěním po

anecké sněmovny, jež nebyla obra plodnéráce, vyhovuje vláda ústavní zásadě, Čím vážněji
tvářily se poměry, tím důtklivější a nalehavější
st povinností voličstva, aby připamatovalo si
Bležitost svého hlasování v okamžiku, kdy roz
Oduje se o novém lidovém zastupitelstvu, jehož
ští útvar jest v rukách voličů«. Nové volby
'ovedou se v první polovici měsíce ledna.

V příštích volbách míní také kandidovatí
dovský »spasitel« Masařík, To bude míti »Neue
tie Pressce aspoň z toho jednobo +»českého“
ndidáta radost! — Zuřivec Wolf bledá mandát
>)Moravě a po Slezsku patrně z toho důvodu,

mu již v Čechách mizí půda pod nohama.
Nové pravice se nejvíce obává německý

erální tisk. Také šl. Kórber má ty své levičáky
ze rád a ví, že by jim to škodilo. — Pro nás
>bylo nejvýhodnější, kdyby se nová pevná pra
ze ustavila, neboť tím by se plány Kdrberovy
řížily,

Rozpuněštěná říšská rada tvořila 18po
ických stran. Dosud měli: Mladočeši 60, Poláci
, slovenské křesťansko-národní sdružení 34, ka
ická strana lidová 33, čeští velkostatkáři 10,
apina Treuinfelsova 6, Rumuni 5, Vlachové 19,

skupina Stojslowského 6, polští demokrati 3, ně
mecká lidová strana 44, německo-pokroková 35,
ústavověrní velkostatkáři 28, křesťanští sociálové
27, svobodné něm. sdružení 11, radikálové ném.
4 soc. demokraté 14, divokých 25 poslanců. ;

Peláel, jichž ministr-krajan houževnatě se
vzpíral rozpuštění parlamentu, vyprosilí si pod
poru vlády, které se jim dostane, Mají za to, že
viribus unitis za pomoci okres. hejtmanů, zachrání
skoro všecky mandáty.

Vliv maďarský osvědčilse opět, tak se
sděluje, že rozpuštění říšské rady jest dílo uher
skébo předsedy ministerstva Szélls! Chce, aby
vzorný parlament náš odhlasoval Maďarům před
loby vyrovnávací,

Sněm království českého má býti
svolán dne 20, října t. r, ku kratičkému zasedání,

Z katolického sjezdu chorvátského
oznamuje se tato povznášející episoda: Sarajevský
arcibiskup dr. Štádler, Františkán, mluvě o připo
jení Bosny a Hercegoviny k Chorvátsku, vyjádřil
se, že snad bylo možno pro Bosnu najíti obrat
nějšího arcibiskupa, ale nikoli takového, který by
svůj národ více miloval jako on, „Jsem hotový,
prohlásil, »každý osud se svým národem snášeti a
proň zemřítil« Šťastný národ, který má takým
vroucím vlastenectvím prodchnuté biskupy.

Ze Brbska se sděluje, že král Aexendr
také s matkou Natalií se rozešel a rodičům svým
zakázal přístup do semě. Příčinu zavdala královna
Natalie sema, jelikož poslala do Bělehradu ote
vřené pohlednice v nichž urážela král. Dragu.
Zároveň úředné vyhlášenc, že královna Draga jest
V požehnaném stavu. Sensaci budí vroucí dopis
ruského cara králi srbskému Alexendru, ve kte
rém blahopřeje vsvému panu bratrua ke sňatku
"s Její Veličenstvem« paní Dragou Luněvicovou.
Podepsán: »dobrý bratr Mikuláše.

Číma. Némecko nechce svoliti k opuštění
Pekingu, dokud čínská vláda nedá zadostiučinění,
ruské vojsko prý se může případně samo vzdáliti,
Na dělení Číny se nepomýšlí. Čínské kruhy dle
všebo zahájí vyjednávání před příchodem hrab.
Waldersea. Francie jest zajedno s Ruskem, jehož
návrh na opuštění Pekingu dle všeho zvítězí;
hlavně Anglie s Německem trvají na pobytu v
Pekingu.

Válka v jišní Africe. V poslednídobě
dobyli Buři opět několik úspěchů. Anglické voj
sko bylo nuceno vykliditi Betlebem, Fouriesburg,
Senekal a Ladybrand, města ve východním Oran
sku, která Buři znovu obsadili. Gen. Buller bo
joval s úspěchem u Lydenburgu, odkud ustoupili
Buři do Spitskopu. Dle těchto událostí nebude as
brzy válka skončena.

Zprávy místní a z kraje.
Nedělní klid v obchodech. Je tomu

sotra týden, co na všech nárožních tabulích jame četli
dutklivé vyzvání, aby obchodníci v nedělí neotevírali
své obchody před 6 hodinou ranní, a aby je zuvírali
přesně o 12, Tak to stálo jen na těch cedolích. Ve sku
tečnosti se neděje a nedělo nic. Neděle že ja zadvěcena
Bohu, o to se tak mnohý obchodník nestará. Otevírá
si v neděli kdy chce a zavírá také. Jen když prodá,
To je hlavaf věc. Na peraonál v obchodě se pechlíží.
Ať pracuje, pokud jdou lidi nakapovat. Tím je věc
taso odbytal Tak se tedy ve skutečnosti zachovává
v Hradci „nedělní klid“,

Povozníel v Hradci Král. Každýrok
se množí stesky na povozníky, kteří jezdí na nádraží,
ale náprava je marnon. Pokud Snad nebude vysta
věna ta alibovaná o tolikráte jiš projektovaná dráha
elektrická s nádraží do města, potud cestující vysta
vovány budou vyděračnému jednání povozníků. Stane
se, že takový povozník raději jede s prázdnem, nežli
by vzal stanovenou cenu podle sasby, Budeme míti
příležitost k této záležitosti se ještě vrátiti, bylo by
smutné, aby se nemohla zjednati nápraval

Zdravotní závady. Nenblíšimesnadni
komu, řekneme-li vořejaě, že poměry zdravotní zvláště
ve Starém městě v Hradci jsou právě takové jako
byly před sto lety, Co se v příčině pokroku ve sdra
votnictví děje? Docela nic. Jděte jen Dlouhou ulicí a
přesvědčíte se nejlépe. Nesnesitelný zápach vychází
s dutin mnobých domů, kolemjdoucí se div nezalkne
jako na př. nyní z domu čp. 103 náležejícím dědicům
Riedlovým. Kdyš už nic jiného v příčině zdravotnictví
se neděje, bylo by záhodno, aby aspoň vyšlo všeobecné
neřízení o zřizování splachovacích záchodů ve starých,
hniloba prosáklých domech!

Nepřijímání přespolních dětí do
škol. K návrhu městského fysiku p. Dr. Klumpara
bylo správám zdejších škol uařízeno, aby přijaly co
možno nejmenší počet školou povinných dítek přes
polních a to z důvodů, ze školy v Hradci Králové
jsou jiš přeplněny tak, že sotva vystačají pro školní
dítky z města, Dále děti přespolní, jak se ukázalo,
jsou nositely různých nemocí nákažlivých. Když Praž
ské Předměstí mohlo si postavítí obecnou Školu, proč
by tak očiniti nemohly obce Slezské Předměstí nebo
Malšovice, na děti tak bohaté?

Mimořádná valná hromada společné
nemocniční pokladny pro živnostenská společenstva
I, U, II, IN. v Hradci Králové bude se konati v
pondělí 17. září 1900 o půl 8. hod. večerní v místno

stech šivnostensko-čtenářeké jednoty. Program: 1. Po
dání referátu proč byl výbor nucen zvýšití příspěvky
od 1, září 1900, 2. Volba 2 členů do soudu roshod
čího se středu P. T. pp. zaměstnaných.

Krádež. Vílomina Pušmanová, manželka ho
ltče na Poucbové bydlící měla prý ve světě vždy málo
Štěstí a nikdy k ničemu si prací nepomohla, proto se
o týdenním trhu dne 7. t. m. pokosila o krádež. V
průjezdu doma čp, 24 spatřila vak náležející p. Kar.
Šmidovi, obcbodníku ve střížném zboží. Odbodlaně se
se k vako přitočila a již chvátala k Ponchovu, Byla
však záhy strážníkem p. Žaloudkem v polích a Poa
chova přistižena a dodána k trestnímu kraj. soudu.
Ukradené zboží v ceně así 30 zl. bylo majiteli vráceno,

V Klicperově divadle budoudne 15.a
16. t. m. večer pořádána představení „Grand Dioramy
francnise“, V sobotu dávati se bude „Pét neděl v ba
loně“ od Jul. Werne-a a v neděli „Dvacet tisíc mil
pod mořem“ od téhož románopisce. — Ceny jsou ob
vyklé. Předprodej lístků bude vždy v den představení
v dopoledních hodinách u divadelní pokladny.

Podvodný prodavač láhví. Příslušník
zdejšího města Josef Kafka jakmile něco podnikos,
bned se to prozradí a do „černé kniby“ zanese, Byl
Již vícekráte trestaný, ale to mu nevadí v jeho ře
mesle. Tak před několika dny přišel k bostinekému
p. Holáskovi do Besedy a tázal se ho, zda-li má na
prodej láhve od vína a hned nabízel za kos 3 kr.
Pan Holásek, který se stěhuje do Josefova měl ná
hodou takových lahví 123 kusů. Kafka je sm'ovil za
ceuu 3 sl. 96 kr. a bned odvezl. Prodal je
jinému hostinskémo v našem městě za 3 zl. 60 kr.,
ale peníze stržené neodvedl, Zašel sl klidoě do
„kořalečního brlobu“ nedaleko Besedv a popíjel na
sdraví p. Holáska. Byl však záby vypátrán s ode
vzdán okr. soudu.

Samělé krádeže v Hradci Králové, Člověk
odejda z bytu, dobře vše uzamkne, ale když se vrátí
pozuá mnohdy, že cizí host ho navštívil a co cenného
našel odnesl, Takový případ udál se v neděli v domě
čp. 205. P. Fr. Klepl, krejčí odešel odpoledne z bytu
trochn na procházka a když se vrátil, zpozoroval, že
z uzamčené zásuvky stolu mu odcizeno bylo neznámým
dosud pachatelem 34 zl. 80 kr. a dvě vojenské vá
lečné medaile. Naproti němu bydlí hned pan domácí
Fr. Vanický, který v neděli odpoledne také odešel
na procházka. Neznámý zloděj také jeho byt navětí
vil, vše prohledal a ze stolu si vybral 50 zl. Pátrání
po smělém zloději bylo sice hned zavedeno, ale až
doposud je bezvýsledné. Podle všeho byl to zloděj
známý,který dům i nájemníky jeho dobře zná,

Zidovský rabín v Náchodě,když se uchá
zel před 2 roky o právo domovské sliboval, že se
přičiní aby do roka uměl plynně česky — dvě leta
uplynula a rabín dosud ani jedné české větě nerog
umí. Obecní epráva snad připomene rabínovi, za ja
kých podmínek ma bylo domovské právo uděleno!

V Hostinném jest majitelem největší re
staurace zuřivý Wolfián jakýsi Richter. Jídelou má
ozdobenou obrazem Biemarkovým. Letos v manevrách
přišlo tam asi 50 důstojníků a nejvyšší z nich žádal
zdvořile hostinského, aby po čas jejich stravování v
hostinci, obraz ten ae stěny sňal, Když ale Rich'er
tak učiniti nechtěl, odešli všickní důstojníci do ho
stinců jiných a žádný z nich ee více u Richtera n+
ukázal. — Tak by se to měln vždy dělati!

Zdvořllá otázka do Kyšperka:
Jakého vyznání náboženského jsou ti dělníci, kteří
dne 8. září t.j. v zasvěcený den Narození Panny
Marie pilně pracovali na staveništi židovské prý to
várny u Kyšperka? Soudíme, že to židé asi nebyli,
neboť ten den byl zrovna taky jejich šábes a katolíci
to být nemohli, protože ti přece světí svátky Rodičky
Boží! Nemůžete se myslím a Vás v Kyšperku dočkat
toho blahobytu, jaký se z té nové továrny na Vás
posype?! Povím Vám napřed, že to bude blahobyt —
nekřesťanský! Prosíme o odpověď ...

Na 12 let do těžkého žaláře odsou
zen byl minalý týden v pátek jičínskou porotou, 432
letý dohazovač dobytka Fr. Válek ze Starých Smrko
vic u Nov. Bydžova. Bylo dokázáno, že se dopustil
dvou loupeží. Jest to člověk spustlý, kterému nic ne
ní svatého a úplně bez cita. V Starých Smrkovicích
a vokolí měli lidé před nim strach, neboť byl všeho
schopen. — Proto každý si oddechl, když přišla zprá
va, že dvanáct let od něho budou míti pokoj!

Káranci ua útěku. Zozemskérobotárny
v Pardubicích uprchli v těchto dnech opět dva ne
bezpečení zlosynové, a to 27letý bývalý malíř a la
kýrník Fr. May z Ramburka a 26]etý nádenník Arnošt
Sykáček, příslašný do Rasoch u Nov. Bydžova. Zpráva
o jejich útěku sdělena byla bezpečnostním orgánům
kteréř po nich zahájily usilovné pátrání.

Koupě žíta a ovsn. Vojenskásprávac.
a k. intendance 9. sboru armádního v Josefově za
koupí dle kapeckého obyčeje provojenské zásobárny
v Josefově, Hradci Králové a, Terezíněpotřebu žita a
oves. Kolkem jedné koruny opatřené nabídky ku pro
deji, které nesmí míti kratší dobu dodržovací (im
pegno) než 14 dnů, buďtež podány nejdále do 18. září
1900 do 10, bod. dopol. u c. a k. intendance 9, sboru
v Josefově v zapečetěné obálce s označením: „Nabídky
ku prodeji žita (ovsa)“,

Pohanské pohřeblště. Jakjiž loniozná
meno, přišlo se u Lháns (v Jičínsku) při hluboké orbě
„sakovákem“ na větší kameny. Když je odstraňovali,
našli popelnice. Pan Vojtíšek, majitel pole, zavolal
k tomu znalce z Jičína a ti odkrýli aa 12 popalnie,
Minulý týden po čtyři dny dal zde kopati poslulý
starožitník dr. Píč z Prahy a odkryl přes 22 hrobů.
As pět celých neporašených popelnic podařilo se mu
dostati. Některé jsou velmi ladných forem, svědčící 0

ckých po bok postaviti se mohou. Které se rozoitly,
zabaleny střepy z každého hrobu zvlášť a v zimě bu
don baťiti akladatole. Jelna byla zelášt“ pečlivě 10

MD J"ě



šena. Byla v jiné nádobě a obě velkou mísou při
kryty. Vnejmenší nádoboceuvnitř bylo snamenati po

pel a drobnými kostičkami a uprostřed rozpadající se
rstýnek (by milý skvost ještě po smrti il zemře

Jeho , Kolem šároviště 8—4 m širokého hroby na vše
strany se nachásely, některé byly 60 om i 1 m hlu
boko.

Dívky Orlleké (farnostKyšperk)přinesly
Rodičoe Boží k Její Jmeninám darem překrásnou 60
chu P. Marie Lurdské zhotovené v závodě p. Krejčí

ka v Praze. Sochu„Boerěni ve chrámu Páně farnímvdp. vikář Václav Tejkl, načež za obrovského průvo
da, sestávajícího z banderia, 2 sborů hasičských, voli
kého počtu bíle oblečených drušiček « obcí: Orlice a
Kunčice a obromného zástupu věřících z kolatury ne

sena byla do kostela orlického, kde pro ni bude poHsena co nejdřív ještě vkusná jeskyně. — Všem, kdo
čímkoli, ať prací, ať příspěvky peněšitými k pořízení

sochy přispěli, jakož i všem těm, kteří čímkoli k nýšení lesku impovantní katol. slavnosti se přičinili,
platí křesťanské upřímné: Zaplať Pán Bůhl

Z Chrasti. (Masaříkovská schůze.) Dne 9.
září 1. P. 1900 byla u nás masařikovská schůze. Do
stavilo se msi sto lidí, pravíme, lidí, poněvadž tu

bylo sastoupeno i krásné pohlaví. Bylo by jich méně,kdyby se byli k obraně vlasti a náboženství přiho
tovení katolíci taky nodostavili. Ale stalo se, čeho se
nikdo nenadál. Pan prof. Tobolke, ačkoliv k šíření
avětla až z Prahy k nám přicestoval, — neřečnil. A
proč? Byl pofádán, aby se zdržel všech útoků proti
náboženství z nutných v Chrasti ohledů. Ale pan
professor odvětil, že vóde nemá žádných ohledů, a
nemoha bezohledně útočiti na náboženství raději se
slova vůbec vzdal. Vzdělanýmkatolíkům vynucuje tato
fráse o vědě útrpný úsměv. Pan professor zapomněl,
že v mysli o mnoho větších učenců, než je on i jeho

tron p. Masařík, není mezi vědou a učením kato
ickým žádného rozporu. Ten jest jen tam, kde je
nevěda“ — to jest, kde se o katolickém učení nic

důkladného a opravdovou pílí a apřimným toužením
pravdě neštadovalo a neví. Katolické učení nele

k se žádné vědy; naopak právě pspež Lev XIII.
řdal okružní list s napomenntím, aby katolíci vědě

filosofické více péče věnovali, aby právě vědou „ne
vědu“ přemáhati mohli. — Opravdu vzdělanému ne
mohla tedy žádná páně Tobolkova věda uškoditi, ale
mnoboli bývá na našich schůzích lidí tak vzdělaných,
aby byli sto rozamem a logikou výklady páně pro
fessorovy zpracovati? A proto se na schůzích proti

katolických pracaje obyčejně frásemi, jako i to, ševěda nezná ohledů,je fráse. Odpor proti řečnění pana
rofessora Tobolky byl u nás jen odporemproti frási.

bře ovšem učinil, jednalo-li se jen o pokoj,p. pro
fessor, že mlčel. Katolíci zdejší byli uchystáni proti
frási pod jménem vědy rozhodně a rázně vystoupiti
a p. professora vyzvati, důrazně vyzvati, aby nechal
frásí a dokazoval, a nebo mlčel. Někteří litovali, že
mičel, chtěli se cvičiti v boji proti té masařikovské
„vědě“ a je prý škoda, že p. professor mlčel. A tak
tedy prvním číslem programu „manifestační“ schůze
bylo „slavnostní“ — mlčení páně Tobolkovo. Po tomto

rvém čísle přistoupilo se k číslu následujícímu. Kdo
četl na nároží plakáty, očekával nyní řeč p. filosofa

Šmejkala. Než, — bylo obecenstvo sklamáno nyní

nanovo. Místo řeči, plné nadšení a síly (a předmětzajisté podával obého hojnosť!)slyšeli jeme jen čtení,
odříkávání z lejster! Pan etadující, který slavil právě
letos 365 denní jubileum své maturity, předčítal sice
dosti věcně (ač ne bez tejených útoků proti nám) —
četl věsk „vědecky“ suše, ledově chladně, ano místy
nemohl ani plynně přečísti toho, co bylo napsáno,
takže nebylo lze rozeznati, zdali svoji „četbu“ pře
kládá teprv nyní z němčiny, aneb zdali mu černé
nějaké velké tečky (nechceme jich pravým jménem
ani jmenovati) zastínily nekteré elabiky. Jaký div,
že za celou dobu této mrazivé „četby“ přítomné obe
censtvo nedalo na jevo ani nejmenší známky života;
a byla-li jednomyslně a s nadšením přijata resoluce,
kterou pan předěítatel po své papírové „řeči“ četl,
a kterou se žádá zřízení české university na Moravě,
pak to bylo nadšení, které si obecenstvo do schůze
již přineslo a které čerpalo odjinud. Po vřelých slo
vech p.Dra. Schmoegra schůze po 26 minutách svého
trvání tíše skončena a obecenstvo 8 výrazem sklamá
ní opouštělo síň po novém tomto masařikovském
fiasku. Pro budoucnost doufáme, že všeho masařikov
ství uchráněni budeme, a že slavná městská rada
nedá se ve své dobromyslnosti chytráctvím masaři
kovců oklamati, jak se o to pokus právě touto schůzí
stal. Myslíme, že budeme u nás navždy pamatovati,
že Masařík sváděl český národ k „připnutí se k
německému národu a k zanechání marné
ho se prý jemu bránění“. Doufámeže se zde
nezapomene, že právě podrývání katolického křesťan
ství je obohacováním těch, které odpadlík Masařík
tak vroucně miluje a tak horlivě brání, jak ho k
tomu jeho neuhasitelná zášť všeho katolického žene.
Ostatně byla schůze ta, ač tak bídně dopadla, kato
líkům zdejším velice prospěšná. Poznali jeme, na
koho se lze spolehnouti a poznali jsme též v Chrasti
až posud tajené nepřátelství proti náboženství něko
Jika osob zdejších, které však dosud šetříme.

Z Luže. (Oslava Spasitele na rozhraní dvou
století.) Také Luže ská farnost následovala hlasu nej
vyšší hlavy církve vybízejícího ku křesťanské oslavě
konce století. Péčí a obětavostí vdp. vikáře Jana Vla
cha, jakožto dach. správce farnosti Luže-ské pořízen
totiž krásný kříž, aby byl posvěcen a v Loži postaven
jako památník katolické víry obyvatelů Ložeské far
nosti na konci 19. a na začátku 20. století. Slavnost

připojena vhodně ku pouti, vlastně ku dvěma, letosned zs sebou jdoucím poutím na Chlumku: O avát
ku narození a jména P. M. 8. a V. září. Vdp. vikář
Jan Vlach pozval za tou příčinou zvláštního kazatele
řeholníka a rozeslal oznámení do dalekého okolí po
farnostech. Což divu pak, že sešlo se tentokráte na
Cblumku množství poutníků, jaké již dávno nepama
tujeme. Zvláště navečer před svátkem jména P. M. a
o tomto svátku byl nával nesmírný, takže nebylo
možno kostelem se prodrati. Po celých Čechách zná
mý kazatel z tovaryšetva Ježíšova vdp. P. Aloiu Je
melka přijel jiš 7. září v pátek, kdy již měl večer

první kázání na Chlumku. Po oba dny na to

a vlastním soboobětováním učil nás k uzbepitelí našemu úchratnými řečmi, ješ Skrát za den ko
nel. Vrchol slavnosti nadešel 9. sáří t. m. odpoledne.
U Chlamka sbromášdilo se 9 duchovních, četné spol
ky z farnosti, 80 mládenců, množství drutic a tisíce
věřících. Průvod hnul se od Chlomka ke chrámu P.
ev. Bartoloměje, kterýš je dole v městě. Mládenci ne
sli sv. kříž a lid spíval nábošné písně. Průvod byl
velebný, duchovní radost sářila s očí všem účastní
kům. V této chvíli cítil kašdý, jak blaší ov. víra ©
jak se utvrzuje a ošivuje takovýmto veřejným vyzná
ním! Na vyvýšeném místě blíše chrámu Pácěsv. Bar
toloměje byl kříš vztýčen a vdp. vikářem posvěcen,
načež nystonpil na ozdobené řečniště vůp. missionář,
aby živým slovem dodal slavnosti pravého významu.
A bylo to slovo srdečné a hřímavé, kdyš vysvětloval
nápis na vstýčeném jiš sv. kříši: „Ješíš Kristus, Bůh
člověk žije, kraluje,vládne“. Veliký dojem a slzy na

tváři posluchačůjichš počet šel do mnoha tisíců Btoho důkazem. Slavnost skončila se v chrámu Páně
sv. Bartoloměje zpěvem „Tebe Bože chválíme“. Kdo
jde nyní do města Luže a bere se vzhůru po cestě
vedoucí k chrámu P. sv. Bartoloměje, je zajisté mile
překvapen pohledemna vysoký krásný av. kříž, jenž
tu odtud ó krajiny hledí jiš sám webouhlásaje, že
Ježíš Kristus ukřišovaný šije a panuje nad celým svě
tem a panovati bude skrze církev svoji na věky přes
všechen odpor zaslepených nepřátel.

Z Rovmě. V minulém čísle „Obnovy“ osné
mili jsme, že bude od nás vypraven avláštní jubilejní
vlek na oslava Spasitele ku konci 19. století do
Chrudimi; — vlak ten však vypraven nebyl! Proč?
C. k. řiditeletví státní dráhy — Borohrádek — Heř
manův Městec — ačkoliv písemně i telegraficky ©
poloviční slevu uctivě žádáno bylo, nechalo si dlouho
na čas a v poslední chvíli telegraficky sleva odřeklo!
A přece bylo přihlášených účastníků na zvláštní vlak
6501 Co si máme mysliti o takové beztaktnosti státní
dráhy, která jde přesnaší osadu a jíš mnozíz účast
níků své pozemky za mírnou cenu přenechali. Co
si máme mysliti o tom hospodářství, kde denně jezdí
jeden vůz osobní sem a druhý vůz tam a v něm jen
asi 4 neb 6 osob — (to se vyplácí) — a kdyš dráha
poloviční slevou při počtu 550 osob, mohla vydělati
okolo 200 zl. — o to nestála a slevu ani nejmenší
nepovolila? Můžeme si o tom mysleti všelicos! Snad
to měl býti dokonce štulec naší katolické věci. Možná
kdybychom jeli na pouť do Kostnice oslavit Hnsa,
tu bychom slevu dostali; ale že jeme chtěli jeti osla
vit dostaroslavné Chrudimi do chrámu sv. Salvatora
— svého Spasitele — tu pro nás slevy nebylo! Ne
boť v přípise nám zaslaném výslovně stálo „v tomto
případě“ se sleva nepovoluje. Tak se jedná s ka
tolíky v katolickém státě! Veřejněpřibíjíme na pranýř
takovéto nešetrné jednání a katolickými atníky ! —
Než tato překážka nás neodatrašila. Přineslijsme
větší oběť svému Spasiteli a šli jsme pěšky. Pouť se
vydařila. Roveň se vyznamenala a katolické své samý
šlení veřejně na jevo dale ! Bylo nás přes 500 a více
neš polovina jinochůa mužů! Jednota naše vyslechla
překrásnou časovou řečJoho Biskupské Milosti našeho
arcipastýře a naše drušičky provázely jej při prů
vodu. Náš dp. děkan, předseda katolické Jed
noty — měl k radosti všech poutníků slavnou zpí
vanou mši sv. Vzdáváme srdečné díky všem, kteří
nějak k této krásné alavnosti jubilejní přispěli a jí
se súčastnilil Spasitel sám, drazí poutníčkové, budí
Vaším odplatitelem! Touto jubilejní poutí vyznala
naše Roveňeká kollatura, že jest katolická a še se

. „ron víru nestydí a k Spasiteli svému veřejně se
Ze Solmice. (Oslava Spasitele a Bohorodičky

na konei století devatenáctého.) Jak známo usnesly se
české farnosti vikariátu rychnovského po příkladu ji
ných vikariátů českých vzdáti hold Spasiteli za všechna
dobrodiní vírou jeho lidstvu za 19 století prokázanál!
A za místo slavnostního projevu toho zvoleno sou
hlasně staroslavné poutní město Solnice. Slavnost konána
byla dne 8. září ve svátek N. Panny Marie za účastenství

poutních průvodů z farnosti rychnovské, lukavické,skuhrovské, doberské, běloújezdecké ee Skalkou, čer
nikovické a líčenské, k nimž přidaly aei různé jedno
tlivé skupiny z jiných osad! Solnice projevila účast
při slavnosti tím, že k slavnosti dopolední dostavila
se deputace městekó rady, a že též dala zříditi sluš
nou bránu při vchodu na náměstí. Na mnohých do
mech byly prapory v barvách národních a jednotlivé
význačné obřady slavnosti provázeny byly střelbou!
Městské radě i občanům rolnickým přísluší vděčné
uznání všech účastníků! Rovněž tak ij hasičskému
sboru, kterýž neunavně pečovat o pořádek! Možno s
uspokojením tuto říci, že valná časť vikariátu rych
novského, účastníci téměř ze všech českých osad jeho,
dostavila se ku slavnosti důstojné a ku projevu víry
u nás tak hned nevídanému! Sta a sta poutníků s
okolí přidávalo sek účastníkům z farnosti solnické a
splynuly v jeden mohutný průvod tisíců a tisíců. Cel
kový dojem obou slavností jek dopolední i odpolední
byl úchvatný, povznášející a netak hned vyhladitelný
z mysli a vzpomínek účastníků! —

Lázně rašelinové v Badislavi. —
Celý avět trpící dnou, hostcem atd. spěchá s dasného
ovzduší městského do lázní rašelinových, — do Pí
šťan, Chudoby, Bohdanče, Bělohradu a j., každý 10.
člověk v Litomyšli se v cizích krajích, v tomto léči
vém blátě za drahé peníze koupá a málo kdo ví, že

město Litomyšl má ve nejeb lesích Budialavských bobatá ložiska rašeliny čisté, — Tam v těch krásných,
hlubokých hvozdech v kraji zdravém, hornatém, lázně
zaříditi, bylo by pro tento kraj nejen dobrodiním, ale
i pro místní důchod dobrým pramenem stálých příjmů.
Jen okolí: Polička, Litomyšl i díl VysokoMýtska za
bezpečí stálou návětěvu, protože vedou veškeré strany
dobré okresní silnice. Jízdní pošta vede z Vysokého
Mýta do blízké Proseče a zařízení jízdní pošty z Li

budoa-li jen obce a města o to žádati. Nemělo by 80 0
tom uvařovati? — (Č. v.)

Obchody s pohlednicemi. Jak skvělý
obchod s pohlednicemi mají vydavatelé jejich i stát,
viděti z těchto číslic. V neděli 26, m. m. odesláno

bylo z Kuthohorské krajinské výstavyjejími návštěv
ky 7818 lístků. Počítáme-li lístek po 4 kr. a porto

3t/, br, vynesly ten den pohledové lístky nakla
elům 293 s). 58 kr. a státu slušný téš obnos 182 sl.

83 kr. Není-li to dobrovolná a přece krutá daň,

kterou odvádíme namnoze lehkomyslně a abytačeě:
jem. abychom vyhověli právě vládnoucí pohlednicové

Matričnívýtahynejsoukolku prosty
u věcech školních, domovských listů, čeledinských a
preoovních knížek. O. k. finanční ministerstvo ros
hodlo výnosem ze dne 3. října 1886 čís. 29.800 vo
příčině kolkování matričních výtabů k účelům škol
ským nebo k vysvednotí domovského listu nebo čeled
ních e pracovních knížek takto: Všecky tyto výtaby
£ matrik | křestní čili rodové zprávy, které od sou
kromých osob nebo od rodičů k účelům školním jsou
požadovány a mají potvrzení farníhoúřada,'fkožto
správymatriční,podlóbají kolkovému poplat
ku, s proto těmto osobám jinak vydávány býti nesmějí.
Toliko matričnívýtahymístní školní radou vy
žadované, jsou kolko prosty, ale musí ns nich
udán býti účel, ku kterému jsou vydávány. Také ma
triční výtaby k vydávání listů domovských, čeledních

popěvadě není zákonitého důvodu k osvobození od
kolku. . . .“ Micisterský tento výnos uvádíme z toho
důvodu, že některé osoby vymálají u duchovních sprá“
svrchu jmenované výtahy někdy způsobem neslošným
a chtějí dokasovati, še k účelům školským mohouse
vydávatí soukromým osobám nekolkovaué výtahy
matriční,

Na dobytčí trh v Hradel Králové
dne 7. t. m. přivedeno bylo: koňů 163 kusů, krar
316, volů 94, býků 89, telat 49, koz 11. Příští do
bytčí trh odbývati se bude v lednu 1901,

Různé zprávy,
Jak se odsmzuje!l Nedávno byl porotou

litoměřickou odeouzen mladík na 14 měsíců došalá=
ře — poněvadě zbil svou milenku. — Nyní v Plsni
stál před porotou mladík, který vypálil dvě rány
na svou milenku, takše tato utrpěla těžkého poraně
ní — u za to dostal 5 zl. pokuty. Zámečnický po
mocník, Bedřich Buckdorfer zneužil své, setva 18leté
sestry — a tato se stela matkou. Ačkoliv se k činu
svémuúplněpřiznal,byl s obžaloby propuštěn.
Tak se tedy odeuzujel

Jimdy a mymí... Jaké pokrokyu nás ne

přímé daně činí, viděti s porovnání a daněmi předvaatřicíti roky. Od r. 1867 do r. 1698 stouply nepří
mé daně ze 40 na 328 mil. zl., přímé daně ze 74 jen
na 120 mil, zl. Jediná daň ze spotřeby cakru vynesla
r. 1897 34 mil. zl. Bostemel

Ze školy neznabohů. Předsoudemv Pe
triní v Chorvateku blíže Záhřebu odehrála se náslo
dojící scéna: Soudce: Požebnej se! — Obžalovaný
neodpovídá. — S. Nuže, nerozumíš? ©Požebnej sel
Snad umíš udělat kříž? — Obž, Neumím. S. A umíš
se modlit? — Ob. Nenmím. — S. Neumíš ani „Otče
náš?“ — Ob. Neumím. — Soudce (ukazuje na kříž).
Co jest to? — Obžal. Nevím. Soudes ke druhému:
Pověs ty, co jest toto? Drahý: To jest Ježíš. — 8.
Kdo jest ten Ješíš? — D. Nevím. S. Umíš se modlit?
— D. Ne! — S. Chodíváš do kostela? D. Ne. —
8. Byl jsi někdy v kostele. — D. Nikdy. — Ten
prvý jest hoch dvanáctiletý, ten drubý muš dospělý.
Žaloba zní na otcorraždu, kterou spáchal onen malý
chlapec, který se neumí ani požehnat, ani modlit, aní
neví co je kříž. ,

„Oeští“ šidi vydaliopět avůj česko-židovský

kalendář na příští rok a mezi jeho spolupracovníkynacházíme i tyto České spisovatele: Jakuba Arbesa,
R. J. Kronbauera, Jaroslava Vrchlického a Fr. Kva

ila. Jaká to čest pro české spisovatele, že jim dovo
eno peáti pro židy! Katolíkům do katolických ka

lendářů ani na požádání by to neudělali. Možná, že
jim židi platí větší honorář. A peníze ta rozhodují.

Křivá přísaha. V Pešti žalovalobchodník
žid Katz agenta žida Bůhlera pro dluh 400 zl. Agent
Bůchler tvrdil před soudem, že dluh zaplati). Bůchler
tvrzení to odpřisáhl a totéž učinili oba dva svědci
Feldmenn a Erber. Obchodník Katz učinil na všechny
tři oznámení pro křívou přísnhu.Soud uznal všechny
vinnými a odsoudil každého na 3 a půl roku do ša
láře. Bůchler a Foldmann nečekali však, až je šandarm
odvede a prchli do Ameriky. Tak jednají židé v ob
chodním životu a pak hledejme v lidu poctivost.

Literární otrava. Nedávnoodbylysehroz
né sceny v Číně a již nějaký p. dr. Arnold, uchopil
se této věci s p. Hynkem a „udělali“ z toho román
pod jménem „Osudové dívky, která zebloudila do Číny,
čili: Revoluce v Číně aneb atd.“ Kniha čpí zrovna
krví, je v ní plno hnusu a nečistoty. Varujeme obecen
stvo, aby tyto hrůzostrašné nesmysly nekapovalo 6
nečetlo. Je to přímá otrava. Je divno, že zákon k to
mu mlčí.

Žid Rothschild ve Franciimá sám jen v
okolí Paříže více pozemků, neš celá církev i a bisku
py a kláštery v celé Franci dohromady. — Onehdy
rozkázal každého pytláka na svých pozemcích zastře
liti, A vskutku byl jeden člověk zastřelen. — Soudy
si toho nevšimly — leč jeden Časopis — a že si tron
fal redaktor všemohoucímu panu Rothechildovi to
vytknouti, byl ještě sám odsouzen k 13-000 fr. poko
ty. — Takovou moc má židovský kapitál.

Výstraha před vystěhovaleckými
mty. Dle zprávy generálního koneulátu v Liver

Doba prdele chileká vláda a firmou Coleon v Bor
deaux smlouvu, še během tří let přivede s Evropy do
Chili 5000 rodin vystěhovaleckých, naproti čemuž se
dotyčná vláda zavázala zaplatiti za kašdou hlavu jistý



obnos. Zaíněná vláda vybrašaje si, če jako berné
„sboší“ mohou být pouse rolna Pemealnícia dělníci
vůbec. Italy a šidé ze zákazkyúplně vylačuje. Při
etčhovalcům přislibají se pozemky k volnému použí

vání a po letech pak nabytí vlastnického právadě jeh,— Jelikož celá akce spočívá na podvodném vylákaní

penvědoměltch lidí, jímš pak, nemají-lidostatečnýchostředkuk opětnéma návratu do Evropy, jest velice
(dně živořiti v zámořských krajinách, učinily zdejší

úřady příslošná opatření: aby tyto rejdy vystěhovaleckých agentů byly smafřeny.
Zlečlsnost a vzdělání. Poačná stati

stická čísla o vlivu vzdělanosti a nevsdělanosti a slo
činců byla vydána pruským ministerstvem vnitra. Od
1. září 1804 do 81. břesna 1807 bylo v Pruska pro
sločin trestáno: 1. beze všeho školníhovsdělání 1006
m 485 žen; 3. s nedostatečným vzděláním 7333
mušů, 1361 šen; 5. se vzděláním s obecné Školy 7126
mužů, 657 žen: 4. a vyšším vzděláním neš s obecné
školy 180 mašů, 7 žen. Čísla tato jasně ukazují, že
úbytek zločinnosti závisí na dokonalejším vzdělání,
kteréž však nermí přestali na škole obecné; zde jeví
se veliká potřeba vzdělání pokročajícího. V nezralých,
nedospělých a nezkušených hlavách nachází zločinnost
největší půdy. Tak s uvedených zločinců bylo ve věku
do 14 let 1857, do 18 let 5000, do 25 let 6182 osob.
Proto i u nás mělo by býti přiblíšeno ku spůsobu
života, sábavám a ku všem činům mládeže, kteráž,
jakmile školu obecnouopustí, sema soběponechána bývá.

Klassický překlad. Zjednohosousedního
okr. hejtmanství se smíšeným obyvatelstvem, jak píší
„Hl. na Klad. pomezí“, dostalo se českým obecním
starostům následujícího klaesického, patrnénějakým
obratným překladatelem zčeštěného přípisu: Městské
ma úřadu ubecnímu v U. „Jelikož osoby provozující
chov dobytka a obchodající dobytkem, slintavkou a
kulhavkou velicejsou postišeny a jelikož jest seco obá
vati, še se nákaze ta rozšiřuje, šádám obecní úřad
po smyslu výnosu c. k. místodrš. ze dne 12. Června
1900. č. 9915. pres. co nejdůtklivěji, by stávajících
zákonných ustanovení co nejpřesnějí dbel a na osob
výše uvedené působil, by se řídily hledaných pokrm
() aby tak slintavka a kulhsrka co nejdříve byla
utlomena std“ — —

Vážná sleva. Ve svých „Zápiscích“ pronáší
nestor spisovatelů a vlastenců českých, vsdp. Method
Kulda výsnanný soud o škole odnárodžující, o straš
ných znemravnělostech, kteréž poznal u chovanců v
ochranovně pro mládež zanedbanou v Brně. I píše o
tehdejším vyučování: „V nižším oddělení první třídy
vyučoval kněz katechismu a panpreceptor ostatním
předmětům česky. V druhém oddělenítřídy už lo:

Der die das“ ústně, na tabuli i na papíře. Také mo
dlitby před školou a po škole, i písně musily sloužiti
jen k tomu, aby nás odnárodňovaly. Byla to hnasná
nespravedlnost a hříšné trýznění učitelův i žáků.
Kdyby rodiče, tenkráte až na malé výjimky zbožní,

liví posluchači slova Božího, na kázání a křesťan
ském cvičení výhradně českém a shusta i pilní čte
nářové Písma uvatého, zvláště evangelií a šivotů sva
tých, nebyli doma pečovali o náboženské vychování
dítek svých, většina obyvatelstva Českých měst na
Moravě bylaby spustla na záhobu svou a celého ná
roda. Největším neštěstím jest národní škola s vynčo
vacím jazykem cizím.“

Něco pre kuřáky a ty kdoš jimi
býti ehtějí. Kouřtabákový, kterým tak rádi odí
si lidé vnitřnosti, mimo uznaně jedovatý nikotin ob
sahuje ještě jiné součástky chemické: pyridin (jedo
vatý), který vzniká z nikotinu vyšší teplotou; je to
olejovitá kapalina, hustší jak voda; dálezvláštní
štherický olej smahlý, prudce jedovatý, který vzniká
teprve při kouření; kysličník ubličitý, kyselinu má
selnou, kyanovodík (velmi prudký jed), kysličník uhel
natý (plyn uhelný, pradce jedovatý). Je tedy v konři

bromadě pěkná společnost chemických raubířů, avšsk
idé jsou neteční vůči všemu varování. Při kouření

doutníků stonpá v konci množství nikotinu tou měrou, jak sedokařuje, i může se, procentně počítáno,
množství to až čtyrnásobniti. Tedy konec doutníku
je nejhorší jeho část. Ale bylo by nejrozumnější saho
diti i přední konec a prostředek.

„Hladá gemerace“. „Česká demokracie“
osnamuje, že dva ničemné plátky „Ruch“ a „Lid“,
které jenom ku otravování naši mládeže vycházely, opět
budou vycházeti. „Mladá generace“ (rozuměj, učeníci
a chlapci sotva škole odroatlí) bude prý listy ty „vy
datněji“ podporovat! To jest tedy „časová nutnost“.
— Každou neděli echází se ta nadějná „mladá gene
race“ ve svém „klubu“, totiž v pokoutním hostinci
kde „řečník“ (také klak) štve proti mistrům, nadává
na pokračovací školy a mlátí do „klerikélů“, Při tom
se obyčejně pije kořalkal Také Nušlechtilý“ nápoj
pro „mladou generaci“. — Nyní se dovídáme, že v
takových „schůzích“ jsou také prostitutky, aby ta po
krokářská „umravnělost“ mladé generace měla „lesku“ !
A k toma ke všem mají ještě působiti „Ruch“ a „Lid“.
Naříkáme na spustlost mládeže, soudní statistika vy
kazaje rok od roku více mladistvých zločinců — a
proti tomuto prameuu mravního úpedku zákon neumí
sakročitil

J. S. Machar píše v č. 104 „Času“vzpo
mínky z dob svých studií. Z professorů, kterým p.
Machar může děkovati za své vzdělání, — kritisoje
v první řadě svého katecheta. Inu, ovšem, jak by
moh! vůbec něco napsat, aniž by se drenou rakou
nedotkl kněze! O jeho soukromém životě piše tak
urážlivým tónem, jakoby si vzal sa vzor brněnskou
„Rašpli“. Jsou to obyčejně lidé nízkého ducha a mo
rální kleslosti, kteří o svých bývalých učitelích špat
uě mluví a před světem je tupí. Člověk opravdu dle
chetný a intelligentní zajisté se k podobnému účeli
nikdy nepropůjčí. Pan Machar tím opět ukásal své
„umění“, totiž eobeckost, hrabý nevděk a pekelnou
zášť ku katolickému knězi.

Proti zdražení uhlí hodlá se rázných
prostředků uchopiti vláda — pruská. Ministerstvo
pruské v nejbližších dnech sabájí porady o způsobu,
jakým zakročiti proti hrozící katastrofě uhelné. Mluví

ee dokonceo tom, sakásati všechenvývosublís Prus
a pověst o tom způsobila jiš sáhy snačné znepoko
jení na berlínské barse. Pakliže k tomu nedojde, bu
dou na jisto srašeny v Prusku dopravní výhody pro
vývos uhlí a lovné sazby budou sevedeny pro dovos
uhlí. Jak vidět, není vláda praská bes pomůcek, jímit
sakročiti se má proti neobsáhlé neslušnosti uhelného
rinku. Že pak uenadněný dovoz uhlí do Pruska bude
jen dalším atopňováním cen ohlí u nás, o tomnelze
sni pochybovati. V Německu chystají také obchodní
komory dalekosáhlou akci proti uhelné katastrofě. —
Rakouská vláda ale nenčinile dosad ničeho.

V Rakousku vydánosa posledních 35 lot
více než 6.000,000.000 K na militariemue. Uvažme
výši vydání toho a vzpomeňme, co píle, přičinění a
práce neunavné lpí na obětech těch, co dalo by se za
miliony ty ve prospěch širších vretev lidu vykonati,
jik veliké otázky hospodářské mohly býti za nepatr
vou část tohoto vydání rosřešeny a tím lidu pomože
no, nedostatek jeho a bída zmenšena a nespokojenost
jeho. která jest nejnebezpečnější pro sílu států všech,
sažehnána.

Hr. Waldersee, německý„spasitel“ Číny
in spe, má po dobu svého generálování v Číně při
dámo dvě stě tisíc marek. Má tedy gáše měsíčně deset
tisíc marek! —

Za 20 let byl Jan Bouker v Chassiguove
Francii 819krát kmotrem na křtu svatém.

-| Čásně Josef NY. rozhodnězavrhoval souboje,
vydav u příležitosti souboje hraběte K. se setníkem
W. následující list: „Pane generále! Hraběte K. a
setníka W. pošlete okamšitě do vězení. Hrabě jest po
pudlivý, mladý a zaujat falešnými pojmy o cti. Hejt
man W. jest starý hromotluk, který chce spraviti vše
pistolí a šavlí. Nechci a nestrpím souboje ve svém
vojsku, opovrhojí zásadami těch, kteří ho hájí a chlad
nou ocelí ae vzájemně probodávají. Mám-li důstojníky,
kteří se hrdiosky postaví proti každému nebezpečí,
váším si jich, Ibostejnost v tském případu slouší jak
vlasti, tak cti. Avšak kdyby mezi nimi byli, kteří by
všechno chtěli obětovati zášti proti nepříteli, pak jimi
opovrhuji. Taký člověk není lepší římského gladia
tora. Uspořádejte vojenský soud o té záješitosti. Zkou
mejte příčiny souboje tak nestraně, jak vyšadoji na
soudci každém, a kdo má nejvíce viny, ať jest obětí
svého osudu a zákona, Taký barbarský zvyk, který se
hodí do dob Tamerlena a Bajazeta, a jež měl tak často
smutný vliv na osudy celých rodin, chci míti potla
čený a potrestaný, i kdyby mne to stálo polovici dů
atojníků!“

Podivná shoda. V Planéna Plzeňskumají
u hospodáře B. na dvoře hrušeň, která minulého roku
vykvetla v letě podrahé. Nejstarší syn, ženatý, když
to viděl, pravil, že to nevěstí nie dobrého, jen aby
prý „někdo neumřel z rodiny“. Za kratičký čas byl
mrtev sám. — Letos pak objevilo se na téže brušce
opět na jedné větvi mnoho druhého květu. Starý ho
spodář, otec rodiny B., vzpomněl si na loňské úmrtí
svého syna a pravil, že květ ten mosí strhat, aby se
zase nestálo nějaké neštěstí. Ostatní domácí jej zra
sovali, říkali mu, že to byla náhoda, ale jednou když
odešli všichni do kostela, etrbal stařec veškerý květ
se stromu. Za několik dní strh'a se nepatrná bouře
a nebohý hospodář byl zabit bleskem, právě když
stál poblíž té brušně na dvoře,

K čemujsou ministerská nařízení?
Ministerským nařízením ze dne 14. února 1898 ee
zakasoje, aby železniční personál více jak 12 hodin
denně pracoval, U severozápadní dráhy však vzdor
tomu jest normálnídoboupracovní 18 hodin denně
tak jakoby žádného nařízení vůbec nestávalo,

Hyzdění českých jmen. „Jizeran“píše:
Minulý týden konala se ve Vídni svatba, při níž si
bral jakýsi p. Kdoulitschka slečnu Horatschekovou a
ze svědky jim byli p. Jandaurek a p. Maržeak. Tak
ve komolí a hyzdí ve Vídni poctivá česká jména.

Ve schůzi stávkujících drožkářů
v Paříži bylo jednohlasně usneseno, aby ten, kdo nej
déle vydrží stávkovat, odměněn byl medailií — stávky,
— Nevíme, jestli by mu pak místo medailie nebyl
milejším — bochník chleba.

Nejbližší světovou výstavu chcedělat
Amerika. V St. Louis vo státě Missouri utvořilo se
jiš organisační komité, aby projekt provedlo, Světová
výstava St.-Louiská projektována jest na r. 1908.

mě ma zeměkouli. Není v celémobčan
ském roce měsíce, aby nebyly někde na naší zemi
žně. V lednu klidí se obilí v Australii a jihoamerické
Čile, v únoru počíná sklízeň v Egyptě a Indii a trvá
až do konce března, v dubnu jsou žně v Syrii, Me
xiku, Persii a na ostrovech krajů rovníkových, v
květnu se klidí v severní Africe, v Číně a Japonsku,
v června pak v jižních státech Evropy a severní Ame
riky, v červenci a srpna v zemích českých a středo
evropských, v září jsou žně v severním Rasku, Švédeku
a Škotsku (pobanka a j.) v říjnu sklízí se obilí ve
Škoteku a koknříce v sev. Americe, v listopadu jsou
žně v jižní Africe a Americe, v prosinci konečně po
čínají žně v jižní Australii, americké Patagonii a
Uragasi.

Co má v hlavě, kdo je pr-ti záložnám
Raiffeigenovým? — Senol — bylo nedávno správně
v „Hum. Listech“.

Živnostenská dražstva jsou činitelem
velice důležitým. Zřízením družstev lze vskutku pro
spěch utohoto stavu dosíci, Živnostnictvo se domáhá
vojenských dodávek; dosud mají 75 proc. voj. dodá
vek velkoprůmyelníci a jen 35 proc. řemeslníci; kdyš
byl ministr žádán, aby zadal více dodávek řemeslní
kům, pravil: „Já musím míti firmy jisté, kdyby vy
pokla válka, aby ihned objednávky byly na jisto do
dány,“ dále se vymlouval,že jednotlivý řemeslník ne

skytoje dostatečné záraky; byla prý na př. dodána
kůže na boty, ale někteří obuvníci že neodvedli ani
kůže ani boty, jiným že byla dána záloha peněžní a
že to dopadlo také tak. Ale kdyby tu bylo čivnosten
ské dražstvo, še by se dalo na ně spoléhat. Pro ře

meslníky má tedy sdrudování týš význam jako pro
rolníky.

vystěhovalců doSpojenýchStá
tů severoamerických za první čtvrtletí letoší saujímají
vystěhovalci z Rakousko-Uherska první místo.
všech zemí evropských bylo vystěhovalců 84.078 duší
a z toho s Rakouska 329945 duší, čili 36 proc. —
Toť opětná známka „blahobyta“.

Na pařížském trhu prodásedo roka přes
100.000 liber hadího masa. Jest to pochoutka labué
píků a draze se platí. Hadí maso obsshuje 17 proc.
dusičnatých látek a rovná se výšivnou hodnotou ústřici,

© přípustnosti psaných doplňků
při tiskopisech vydalo c. k. ředitelstvípošt a
telegrafů prokrélovatví české tento oběšník: Bylo zji
štěno, že bývají předpisy o přípustnosti psaných do
plňků a oprav na tiskopisech a zvláště na listcích ti
skopisných s mnoha stran nesprávně vykládány, pokud
se týče zneužívány; to děje se zejména u korrespon
denčních lístků, jichž nápis byl přeškrtnut a nahra
fen pojmenováním tiskopis. Dlužno tudíž fipomenouti
c. k. úřadům následující: Dle ustanovení tarifu pošty
listovní z r. 1900 str. 59, čl. 9 a) má býti zásadně
celý obsah tiskopisu vytisknut, po případě pořízen ně
jakým jiným mechanickým způsobem, který jako ta
ový lze snadno rozeznati (vyjímají se výtisky psacím

strojem nebo protisknutím pořízené). Psané doplňky
nebo opravy (změny) připouštějí se přitiskopisech to
liko výjimečně, totiž pouze v případech, jež jsou uve
deny taxativně na str. 40 cit. tarifupod lit. a)—n).
Z citovaných ustanovení plyne přirozeně: 1. že ne
mohou býti připsány na tiskopisech žádné jiné do
plňky nebo opravy (změny), než které jsou pod lit.
a)—n) výslovně uvedeny a 2. že nejsou ani tyto te
xativně vytčené doplňky přípustny u všech tiskopisů
bez rozdílu, nýbrž že mohou býti na jednotlivých
druzích tiskopisů připsányjen ty doplňky, ješ jsou
při dotčených druzích výslovně připuštěny. Nejsou
tudíž na př. t. zv. zdvořilostní projevy (pozdravy,
blahopřání, poděkování, projevování soustrasti a p.)

do pěti slov ppostny ři žádných jiných tiskopisechnež při tištěnýc visitkách. Rovnět nemohou býti do
datky uvedené pod lit. b) cit. tarifa (str. 41, číselné
údaje a pod.) připsány na žádných jiných tiskopisech
než na cennících, ofertách, kursovních lístcích, obláš
kách (prospektech) a obchodních cirkulářích. Zejmena
jsou uvedené dodatky (lit. h) naprosto nepřípustny u
tiskopisů, jež podobají se sice co do zevní formy ob
chodním cirkulářům, jichž obsah má ale ráz zcela in
dividuálních sdělení, určených pro určitého adresáta
(tištěných účtů, kvitancí a stvrzenek všeho drohu,
upomínacích lístků, oznámení a odeslání určitého draha
zboží a pod.) Některé z psaných doplňků, pokud se
týče oprav (změn) zmíněných nahoře pod bod. 1)jsou
naproti toma přípustny u všech tiskopisů vůbec. Do
plňky s opravy tohoto drahu jsou uvedeny na str. 40
cit. tarifa pod lit. a), c), e), f), g). Sem náleží sejme
na údaj jmena, povolání (firmy) a bydliště odosílate
lova, jakož i dne odeslání zásilky (lit. u), c), opra“a
tiskových chyb (lit. e), přeškrtnutí nebo podtrhnatí
jednotlivých částí tištěného textu. Veškerá tato usta
novení platí samozřejmě i pro korespondenční lfstek
— byl přeškrtnut a nahrašen názvem „tiskopis“. Ze
jmena nesmí býti na lístky tohoto drahu připsány t.
zv. zdvořilostní projevy — do 5 alov — o nichž byla
dříve zmínka učiněna. Lístky takové s tiskopisné lístky
v tuzemské dopravě vůbec, jež by neodpovídaly shora
vyznačeným výjimkám, podléhají taxe pro lístky kor
reapondenční v obnosu 5 b.

Katolíel v Indii. Přesveškeryobtíže,které
se katolickému vyznání « různých stran a končin
kladou, čítá východní Indie na 1,938.996 katolíků.
Missionářů jest 818, domorodých kněží 1680. Ne
dávno bylo v biskopství Pondicbery pokřtěno 8793
o40b, v biskupství Misore 586, Kaimbatore 605, v
Kalkutě 2000, Maduře 2159 atd.

„Žebrácké listy“ budounyní vycházetiv
Neapoli, aby také žebráci měli svůj „odborový orgán“.
Směr bude prý radikélní aby si žebráci osvojili „ra
dikální taktika“, totiž, kde to nedostanou v dobrém,
aby použili násilí. — Nyní se snad budou i zloději
hlásit k svému „právu“ o založejí také svůj „Odbor
ný“ časopis. — Ina, v Italii jest všechno možné. Tu
radikální taktiku v „braní“ se učí ti nejnižší od těch
nejvyšších. — — —

Německé slavnosti, napamátkuvítězství
u Sedanu mají konečně přestat. Jak jeme jiš v minu
lém čísle edělili, obrací se vítr avážní politikové
němečtí pomýšlí na smír a Francií, Z toho ale mají
strach němečtí protestantští pastoři. Vždyť slavnost
sedanská byla jim každoročně vítanou příležitostí,
aby si vyjeli obvyklým, drzým způsobem na církev
katolickou. Ve svých kázaních mluvili o vítězství „pro
testantské pravdy“ nad katolickou „pověrou“, podně
covali k nenávisti proti všem katolickým státům a
takovýmto „ušlechtilýra“ způsobem domnívali se pra
covati ve prospěch míru. Nyní ale vidí, že pře vše
chnu jejich horlivost lid a vážnými politiky v čele
počíná jinak smýšleti a že proti jejich vůli se pra

cuje, aby opravdový mír byl zabezpečen. — Toťopěedůkaz, že protestantekým pastorům se hlavně jedná
jen o upevnění svého vlivu, nikoliv však o proapěch
lidu a říše.

Draho v Ladysmithu. Nyní uveřejňuje
jistý anglický list vřadní výkaz o cenách, které stra
šily v Ladysmitbu v době jeho obležení. Tucet sirek
— 20 korun. Krabice kondensovaného mléka 12 ko
run. Tacet vajec 72 koruny, okurka 7 kor., blávka
saláta 4 kor, Podobně vysoké byly ceny všech ostat
ních potřeb. Za takových okolností měly se v Ladys
mitbu dobře jedině kuchařky, protože ty si jistě —
odpočinaly. („Hlas N.“)

Listárna redakce.
Heřman. Městec. Bližší Vám sdělí vp.G.

Stock, katecheta v Turnově, Dopište mu.
Dvůr Králové. Drubá zpráva bylajiž před

měsícem v „Obnově“ uveřejněna.



Grand-Dioramaangalt
v Hradci Králové

ve dnech 16. a 16. června t. m.

v budově Klicperova divadla.

I. představení v sobotu opůl 8. hod. več.:

„Pět neděl v baloně“.
Velká sensační hra dle Jul. Verne-e.

IL. představení v neděli o půl 8. hod. več.:

„Dvacet tisic mil pod mořem“
Dle téhož spisovatele.

Ceny v Klicperově divadle obvyklé. Před
prodej lístků v sobotu a v neděli dopoledne u
divad. pokladny. — Odpolední představení v ne
děli nebude.

NERENERFFFFEFIFL22PLTEE

iVademecum
seu Brevis Synopsis

é| materiaram ot casuum in cura animaruní freguen
tiorum. Ad usam potissimum clericoram et neo

I sacerdotum juxta optimos fontes et probatos Au
ctores concinnavit

. Dr. Antonius Brychta.
si Stran 541 — 8%.— Cena brož. K 390, poštou [K 30.

Kniha se schválením Ordinariátnímvydanásestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
6l dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

počná ve všech pochybnostech kněžského půso- |S] beníse naskytujících, se všech oboru vědy theo
2 logické. Dodatek podává v authentickém znění
M regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo

vých, Husových a Latrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicae Bedis“ o censurách [4

al církevních a konečně připojen jest celý Syllabna.

: Podrobný index usnadňuje hledání v pochybai nostech.

Biskupská knihtiskárna.
MTINKNKN TIT IND

KRASSOSR

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář

v Nové Pace (Krkonoše)
doporašuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění elrkevníhoj též zhotovuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší

práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravoje,
porlacnje a polychromaje.Za výrobkyvlastní dílnyručí, jakoži sa řádnou práci při cenách mejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonín Sucharda.

plně
zařizená lůžka

studující
sestávající

z 1 železné postele, 1 prošítého slamníku,
1 matrace, plněné jemnou dřevitou vlnou
neb lesni travou, 1klínové podušky, l pro

stěradla a 1 přikrývky prošívané nebvlněn

1.1650 avýš.
Postele skříňové

(skládací) s pórovou matracíza zl. 125©
doporučuje

velkozávod firmy

Jan Stoupa,
PRAHA,

Václavská náměstí čís. 32.

Změna,mísknos.
Pisárna a sklad spediteuraké firmy

a. pohřebníhoústavu FX. Ftichter
v Hradci Králové, nalézá se nyní v při
zemi domu č. 264. v Jiříkově třídě proti
hotelu Merkur.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zímní
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Táž ma spátky bez svýlení cen!
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Theoreticko-praktická rukověť

(horálu římského
ro bohoslovecké a učitelské ústavy,

prokněsí. ředitelekůru, varhaníky a přátelecírk. spěvu.
Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. spěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno c. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1809 č. 26.748 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250velké8,-—Cenavýtiskubrožo
vaného $ K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8 K 60 h, pošlou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a rituálu, gradaálu, pontifikálu, vesperálu 8
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Eece sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanii k

nejsv. Srdci Páně a j.

Četné pochvalnékritiky z péra odborníků: řed. Nešvery, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. p. B. aj.
Kniha má schválení nejd. Ordinariátůkrálovéhradeckého,

budějovického, olomouckého.
Vzhledem k mnošelvé notové sasby, čelným tilustracím

starého motopisu je cena velmí levná.

Bisk. knihtiskárna. í

Pánům interessentům
nabísím a dodávám v dobrém bespečném obalu na j

všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

mramorové pračky
(t zv. račzí natprádlo)vlastního
s kerrarského mramoru jemn; hlazené a v ele
gsatních dřevěných rámech zasazené,jež předčí bez
vadným, rychlým vypráním -a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud stávající. Ceny
jsou: I velikost zl. 260, II. sl. 850, ITI. sl. 4:60.
Dále skvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

BE“ mramorové plotnyna stoly, pulty
(s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderního spů
sobu, řádně sesazené kredence, umývadla, noční
stelky ald. Též upozorňují us svůj hojné zázo
bený sklad

v nejlepším provedení ze syeníto, labradoru, žuly,
porfyru, mramoru a j. Všesa ceny levné.

Cenníky a vzorky zaělu na poládání Ihned framko.
K lask. zakázkám doporoačí se co nejlépe;

C.k. výhr. priv. soohařskýzávod a výroba
patentnioh mramorových praček atd.

Václav Hlaváček,
Praha, Letná, Vinařskáulice 526-VIL

animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnutelné k podzimnísetbě,

nedá se jinýmfosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe“

ciální hnojiva pro kuloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišta konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi,

uměláhnojivaÁ SORRAN Poštornéa kyselinu sí- . a Lísku u
rovou . u Rostok. 

Ústředníkancelář V PRAZE Jindřišská ul. 37.

Navšťívenky
všech druhů nabízí .

Biskupská knihtiskárna:
v Hradci Králové.

Zasláno.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařskýa řozbářský

wPraze.
Pisárna a dílny: Bubna 612-VIK. Sklad: Velké

Karlova ul. č. 80. (Bndora sv.-Váci. sáložny).
Socha Panny Marie Lonrdoké 130 vy

soká ze dřeva řezaná, předevčírem na místo své došlo.
Práce sama chválí svého mistra. Socha zajisté avým,
uměleckým provedením všeobecné pochvaly dojde.

Buďte ubezpečen že badu Váš umělecký ústav
u přátel a známých svých co nejvřeleji odporučovatí.

S veškerou úctou oddaný

Sv. Vít Přímoří.
91. ledna 1898.

KRRRNNNRRNKNNNNNNÉDekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 70.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

Pon tronátním úřadům

malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

s veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách ikrosle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny 00 nejnírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují ne
požádání ve všech slozích 8 přilošo

nými rozpočty.

P. Ig. valantinělo,.
farář.

pro
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TalikáÚspora a důležitéprokaždého, i ESOSPV OOA OOOU UDO

(©Žádnýchšlíařemenůvíce!( Český závod pro výbavy prádlové.
Upotřebtejediné méhodrahu lékařidoporučené,zlepšené Košil kóDržadlo kalh ošile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama.

o no Košile pro p. t. kněžstvoa důstojniotvosměkPatent Novotný.

Znamenitérosluštění©Makyjak odstraniti veškeré kýma náprsenkama.o randí | sh Dámské prádlo, košiledonnía noční,ranníkabátky,kalhotkyatd.
| Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. Voškeréprádlo

adlouhavé oblékání a svlékání, trhání se knoflíků,

košil, nepříjemnéteplo S Poekytujsesouvání se Šlí s amo

se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek
Jněných neb bavlněných, jakostí osvědčených.

dravé:rent tltla, yek očky pednačíkalhot2 se

MP-Velkývýběr vyšívání.-I

P AYSMOLLAdon| APETR RIER v Týništi nad Orl |
F. S. NOVOTNÝ,Maršovice- Kukaně.

ls všdy lehko kekakdým kalhotém upotřebiti, aniš by

Žádný šrindl, tisiceré pochvalné úsdky. JEBESRERÉÉ

=:
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PřOTPTOKEKOKA

fořořelEkl

u neb nějaké úpravy bylo třeba.

Přesvědčení zjistí netušené výhody

1kusku1kalbotámo

POTOTeReTe

na"a

(ololelolelololet“Oo

PIOToTereTeteh

| Výrobky o“ wHradoiKralové,Malénáměstíč.117 Ceny mírné.| Pohovky. Celé garnitury. vedlezáložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

0000000000000 Bag“Humpolecká

eškerépůvodníšicí stroje sad K L A Křestní
pro domácnost a živnostníky a lodny. i

dodávápod G-letouzárukou,téžna splátky Dámské Jodny. listy

LAL bert Ev. STourač, Modnílátkyoblekové,nazimníkya have- (e xXxO ff o)loky s čisté ovělvlny v levných cenách do
čaje . 40 kusů za 60 hal.ve Svitavech. POrO

KAREL KOCIÁN,m nabizi
Cenníky zdarma. Cestující sepřijímají na stálý plat a na provizi. soukenický a první zasílatels U , 11

u Humpolci, Biskupská knihtiskárna.

První Královéhradecká továrna nábytku. v Stavební truhlářství

Ladislav Knypl v Hradci Kralové.
WE*INlustrovanécenniky, rozpočty a nákresy na požádání franko. "|

=" Velký výběr u OOOOOOOGOXIMAOAX
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních l DV NEJE M,
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- dekoračnímalířv Movém Bydžově

dříve v Hradel Králové
dení a levných cenách se zárakou

ročuje avůj atelier k provedení všech
ekomoaJAN KALIS. K. rativních
male“ kostelů 9přisežný znaleo ©. k. okresního soudu.

Obrázkové cenníky na požádání zašle.
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednodachého až doW - Jižvyšeln ok
kalendář „Stíté“,

lují obrazy nové.

Obvyklévýhedy prodavačům. — Objednávky jiš nyní přijímá

Politické družstvo tisková v Hradci Králové. |

Vsorbyknahlednuléfranko.

žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

Pro každého důležitým a poučným jest nový opis

Židé v zemích Českých.
Dle pramenů a různých pojednání sestavil

Dr. Váolav Řezníček.
Knfška tato obsahuje na základě historických pramenů dějiny Židů v Čechách, na Mo

oelošu ve Sloska odnejstarších časů až do Jetfodenát ch naka v věku. Jsou v ní vylíčeny všechny

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a Četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborné,

ry českéhoZda 1 českých panovníků a vlád kŽidům. Dále obsahuje všechny důležité události aBody v nichž Židé v zemích Česských hráli činnou nebo trpnou roli, tak áe upůstento, jediný
svého druhu v české literatuře, hodí se především do všech veřejných a » olkových knihoven a hledán
jest vším intelligentním obecenstvem, jež v něm nachásí ne eělibr) 1 fdoloženo,ze sterých n trate
ných pramenů a spisů obsažené kde'správy spisovatel čerpal- vál ; feh nepopíratel

Cens obnáší 1 kor. 20 hel. (poštou 1 kor. 30 hal.) a k dostání jest ve všech knihk
zejména v administraci „MODRÉ ÚNIHOVNYS, Král Vinohrady 8. 847. ppochylch A



do gymnasia,
realky, učit. ústavu,

obchod. akademie,
odbor. školy, měšť

školy dívčí | chla

peak dáledo obec
ných a pokrač. škol

p Hradci KráONé

v Hradci Králové

:(velké náměstí č. 26., blíže
lékárny.)

(Založeno r. 1868.)

| a. BYZAM

P. T. obecenstvu Hradce Králové a okolí | RM )
oznamujitímto zdvořileže jsem zřídil í = =

dilnupro opravuvelocipedů z
a šicíchstrojůjakoži půjčovnuvelocipedů

v Hradci Králové, ve Bvatodušské ulici, v domě Fg-= Petrofe, v těch samých místnostech.00 sž dosud bylerbryo

Maje zastoupení firmy V. Michl ve Slaném, nejněší to továrny České na velocipedy, jsem s to každému dodati stroj krásný
a za velmi nízkou cenu při výbodných podmínkách plstebních. — Opravy velocipedů a šicích strojů obstarávati bude montér, který jest
v oboru onom obzvláště zkušeným, o čemž se zajisté každý přesvědčí. —

Doufám, že přízeň P. T. obecenstva soběi při tomto pobočním podniku zlskám. Upozorňuj dále, že dílnu svoji pro sta
vební zámečnictví povedu nezkráceně dále a zaručuji každému rychlé obsloužení při cenách jek známo nejnižších.

Prose o laskavé věnování přízně oběma podnikům mým znamenám se v plné úctěFrant. Paulík,
obchodV oo npůjčovnavelocipedůastavebaf.zámečnictvívHradciKrál.

—Zodp. redaktorAlois M. Vobejda-Presodský.— Tiskembiak.Enihtiskůrayv Hadí Kid.

-M NR MNanolové
i soukené

rovněž spodní sukně
a dětské šatečky

nabísí ve velkém výběru

Polyopal č spo
v Hradci Králové,

Velké náměstí.

Bpecielní závod zbožím ozdobným a ft
lanterním pro dámy | pány.

Majitels vatel Politické druástvo,tiskové V Hradci král.



Sjezd katolických spolků diecáse
královéhradecké ve Chrudimi.

Veřejnosti české není to jíš dávno tajno, že
v době nynější politické rozbáranosti pouze strana
katolická dovede beze všech agitao a bez bubnu
reklamy shromážditi veliké massy lidové při svých
manifestačních projevech. Tajemství celého tohoto
kouzla leží v tom, že program katolické strany
jest populární a lidový, neboť kořeny nábožen
ského přesvědčení jsou v srdci lidu českého hlu
boce zapuštěny. Novým dokladem tohoto tvrzení
byl diecésní sjezd katolických spolků ve Chrudimi.

rálovská Cbrudim, sídlo staročeské pohostinnosti,
náboženské uvédomělosti a opravdivé intelligence,
uvítala četnými prapory křesťanské socialy, kteří
ke konci století slétli se ze všech krajin diecése,
aby poklonili se v arciděkanském chrámu av.
Salvatora Božskému Spasiteli. Sjezd vyměřen byl
pouze na jediný den jména Panny Marie a obeslán
byl velmi četně, ačkoliv v nedaleké vzdálenosti
na poutním místě v Luži konala se též jubilejní
slavnost za četné návštěvy věřícího lidu.

Od časného rána procházely městem příbylé
jednoty, řadivše se v imposantní průvod ve měst
ském parku. O 10. hodině vyšel průvod, čítající
1200 účastníků, mezi nimiž bylo 800 mužů s od
znaky a 16 spolkovými prapory, ku arciděkanství,
kdež uvítal hlasitými pozdravy Vrchního Pastýře,
ndp. biskupa Edvarda Jana. Ve chrámu Páně tís
pilo se několik tisíc lidí, ježto slavnostní kázaní
měl ndp. biskup. V předních lavicích usedli čle
nové městské rady, kteří Vrchního Pastýře avítali
oficielně při příjezdu u slavobrány ve jménu obce,
Ndp. biskup promluvil na slova sv. evangelia
„A království Jeho nebude konce“ skvělou a po
vzbuzující řeč, z níž stručně uvádíme hlavní my
šlenky. „Všecky věci jsou podrobeny změně a
rozkladu, proto i nepřátelé Ježíšovi domnívali se,
že Jeho nauka a církev shroutí se nástrahami
lidekými v nicotu. Ale výpočty jejich se neosvěd
čily, neboť o Spasiteli děl anděl, že „království
Jeho nebude konce.“ Zvláště moderní naše století
použilo všech výsledků vědy proti církvi Kristově
a zasadilo jí mnoho těžkých ran, ale zase na
druhé straně vyburcovalo z vlažnosti celé zástupy
věřících i v národě českém, kteří pozvédají hlasu
na obranu dědictví Kristova. Zrovna přítomný
ejezd katol. spolků a uvítání jeho se strany ob
čanstva chrudimského jsou toho patrným dokladem.
Jakkoliv avědomělých těchto obhájců není ještě
mnoho, přece lre v úspěch doufati, jestliže se
každý postará, aby Kristus vládl v srdci každého
jednotlivce. Jeť králem, proto nutno dle předpisů
v katechismu prokazovati Jemu úctu, lásku a po
slušnost. Na to slovutný řečník provedl v brilantní
paralele vzájemný poměr věřícího katolíka ku králi
Ježíši a poměr loyaloího poddaného ku zákonitómu
králi, poukázav na to, že náboženství jest nejlep
ším rádcem vladařů, nejlepší oporou jejich trůnů

a nejvydatnější pěstitel loyalních citů v poddaných.Nejvěrnějšího a nejspolehlivějšího však tohoto
rádce vladařů nemohl snésli liberalismus, jenž
horuje pro naprostou nevázanost člověka, proto
problásil, že vladařové nevládnou z milosti Boží,
nýbrž z vůle lidu, čímž korunám vladařským odňal
vyšší posvěcující ráz a vydal v šanc anarchistickým
choutkám. V zemích, kde liberalismus nejvíce se
zakořeníl, jako v Italii a ve Francii, tam nejvíce
kralovražd bylo anarchisty spácháno.

Ale nejenom podporu trůnu ničí liberalismus,

nýbrž i Apokojenosí národů, neboť učí vládnoutibez ohledu na zákony Boží a přirozené právo.
Výsledkem liberální vlády jest utiskování národů
zvláště slabších, nešetření národních citů, krátce
liberalismus vede ku tyranii. Z toho důvodu ne
jenom králové, ale i poddaní nemají horšího ne
přítele nad liberalismus a každý boj proti němu
znamená boj za svobodu ducha lidského.

Hrozný tento nepřítel ubližuje i národu
českému, zadržuje i jeho jazyková práva, proto
národ český nemá ani toho nejmenšího důvoda
vychvalovati ničivý liberalismus a bojovati proti
těm, kteří pod názvem klerikalů usilují zničiti

utví liberální a savósti vládu Ježíše Krista.
království Kristově panuje pravá rovnost a

každý slabý dojde zastání, v liberaloí říši mají
rávo jenom silní a bobatí, chudým se měří jinak.
est to neprozíravost, když jistá část dělnictva

líbá ochotné těžkou ruka liberalního panství, jež
ze svobodných učinilo otroky strojů. Bídu, rozhá
ranost, sobectví a znemravnělost nespůsobilo kře
stanství, nýbrž právě liberalismus, proto mnohým
Již svítá a nustává obrat ve smýšlení. Liberali
smus dohospodařil, nezbylo již nic, co by mohl
ještě pokaziti. Kristus však vládne dosud a vlád
nouti bude i v mnohých dříve odcizených duších,
neboť království jeho nebude konce“. Úchvatná
hodinová řeč zanechala hluboký dojem v srdci

poslunašů, kterým zřídka kdy poštěstilo se slyi významnější řečí z úst Vrchního Pastýře.
Po kázání sloužil zpívanou mši av. vdp.

bisk. sekretář. E. Starý, jenž přivedl téhož dne na
500 účastníků ze své dosti vzdálené osady.

Po službách Božích uloženy byly prapory 6
na různých místech pořádán společný oběd. Přední
osobnosti městu stolovali v „Besedě“ s ndp. bi

skupem uprostřed jednoty bradecké, chradimekéa chrastecké. Po občanském obědě pronesl přípi
tek jménem sdružení dp. Dr. Reyl, vzdav díky
ndp. biskupovi za vzácnou návštěvu, apoštolská
slova a poděkovav přítomným zástupcům městské
rady za vlídné přijetí katolických jednot. Ndp.
biskup pronesl zdravici na rozkvět milého mu
města, načež odpověděl p. náměstek JUDr. Ha
velka těmito úchvatnými slovy: „Láska obce naší
ku Biskupské Milosti a eympatie ku snabám ka
tolických jednot jsou upřímny. Přítomnost ndp.
biskupa míle rozehřívá srdce občanstva zdejšího,
ješ Ine upřímně ku svému biskupovi nejenom pro
jeho milou a laskavou povahu, nýbrž i proto, še
si ho vysoce váží jako v pravdě obětavého, apo
štolského a českého biskupa. Jest to skutečně
bolestno, že muž tak ryzího ardce a opravdové
práce mohl býti v Čecbách pronásledován a pra
néřován. Ale nastal obrat. Jako jiní lidé začínají
životní dráhu jarem a končí zimou, začal ndp.
biskup Brynych svou dráhu zimou nepřízně, která
však proměnila se v jaro obliby, ba již v leto
lásky. Nepřeháním, když prohlašuji, že city mé
sdílí celé naše město, an vybízím vás, žáky voli
kého biskupa, abyste zvolali se mnou: Ať žije
český biskup Brynych!“ Bouřlivý souhlas a neu
tuchající volání „Slávy“ provázely vzletná tato
olova, jež dle všeho jsou ohlasem obratu v posu
zování Činnosti ndp. biskupa Brynycha. Jeho
Milost hluboce dojata děkuje p. řečníkovi, žádá
o účinnou podporu svých snah a připijí rozkvětu
katolických jednot.

Během oběda snesl se malý deštík na mě
sto ovšem na krátce, takže po celý den příznivá
pohoda časová přispěla nemálo ku zdaru odpo
lední slavnosti.

Odpoledne konala se valná hromada ústřed
ního sdružení, již jménem churavého p. předsedy
Dra Rutha zahájil jednatel Dr. Reyl řečí, v níž
upozorňoval na význam diecésního sdružení, od
něhož právě přítomná doba může žádati a oče
kávati mnoho. Po zprávách fuakcionářů vykonány
volby. Předsedou diecósního sdružení jmenován
odp. biskupem Dr. Reyl, místopředsedou dp. ka
techeta Al. Dvořák,jednatelem vp. kaplan Fr. Jukl.
Výbery: Pp. Ant. Adam, K. Dašek, VI. Hornof,
Jos. Kovář, Jos. Krajíček, Jos. Malý, Al. Tůma.

Náhradníky: m J. Polák st., J. Polák ml., J.Netuka a Jan Černý.
Revisory: pp. V.Jenčovaký a Fr. Dvořáček.
Při volných návrzích přijato: 1. V Hradci

Králové budiž zřízena ústřední poptavárna práce.
Pan Jos. Polák st. povede matriku, v níž 8e za
znamenávají došlé poptávky i nabídky práce pro
členy katolických spolků, ubychom si udrželi své
členy v mezích diecése. Kdo práci aneb dělníka
bledá, oznam to na dvojitém korrespond. lístku
do Hradce jednotě katol. tovaryšů, udav zároveň
drub práce. Dotazujícímu se, bude odpověděno
na přiloženém lístku. Sprostředkování bude se díti
bezplatně. (Navrhl p. Dvořáček.)

2. Buďtež podporovány firmy a závody je
nom křesťanské. (Navrhl p. farář Marek).

. 3. Příští sjezd bude v Pardubicích.
Po zpívaných litaniích ku srdci Páně, jež

zapěly lahodně a přesně kandidatky učitelského
ústavu, vyšel průvod do městského parku, kdež
koncertovala úplná kapela ostrostřeleckého sboru.
Mezi koncertem proslovil vůdce české křesí. 80
cialní strany, vdp. Dr. R. Horský mohutnou řeč
„O budoucnosti křesťansko-socialní strany v ná
rodě českém“ v přeplněném sále „Na sklepích“,
ježto hejtmanství nedovolilo odbývati řeč pod ší
rým nebem v zahradě. Schůzi zahájil a beze
všech závad až do konce řídil dp. Dr. Reyl,
omluviv vzniklou tíseň zákazem úředním, Polo
vina posluchačů musila zůstati venku k nemalé
své mrzutosti, nemohouc pochopiti, čím by mohli
býti křesťanští socialové pod šírým nebem státu
nebezpeční. Dr. Horský uvítán byv bouřlivým po
tleskum, vylíčil achvacujícím, sobě vlastním před
nesem budoucnost křesťansko-socialní strany v
národě českém delší řečí, z níž hlavní pouze
myšlenky uvádíme. Národ český přestál trpké dny
téžkých zkoušek jen proto, že měl v úctě nábo
ženskou víru a úctu ku své národnosti. Co drželo
národ český druhdy při síle, prospívá mu
i nyní. Víra a vlastenectví jsou 2 vůdčí hvězdy
jeho politiky, jak to již Palacký v „Radbošti“ do
kazoval. Tyto 2 zásady české politiky napsala si
strana křestansko-socialní na svůj prapor, neboť
jax na sjezda v Litomyšli, tak i v Praze problá
sila naše strana, že stojí věrně při víře avato
václavské a při státním českém právu.

ník na to dokazuje přesvědčivě nutnost

pojřebu náboženství, jakož i lásky vlastenecké aokasuje písemnými doklady, že ani socialní de
mokraté ani národní socialisté nemohou se vyrov
nati svými snahami snahám křesťanských socialů,
kteří v ohledu vlasteneckém stojí nejblíže české
statoprávní straně. Řečník touží na to, že strana
naše dosud jest bezdůvodněosočována ato Němci

proto, že držíme se státního práva a Čechy, pro
tože se držíme náboženské víry. Bijí do nás ze
dvou stran, ale vzdor tomu neklesáme na mysli,
neboť víra a vlastenectví budou vždy národu po
třebny, proto i my nositelé těchto myšlenek bu
deme v národě nutni. Že dobře to smýálíme s ná
rodem, dokážeme při příštích volbách, ve svor
ném postupu ge stranami státoprávními, neboť
vážnost okamžiku žádá naprostou avornost v boji
proti národnímu nepříteli. Řeč byla přerušována
častými projevy souhlasu a posléze nadšeně ak
klamována.

Po řeči pokračováno v koncertu až do Bou
mraku, kdy nastal rozchod. Dosti těžko loučili jsme
se 8 pohostinným městem Chrudimi, kde jsme zažili
jeden nejzdařilejší z našich sjezdů. Ke konci po
znamenáváme,že dostavilo se 26 jednot se 16 pra
pory. Zastoupen byl Hradec Kr., Litomyšl, Roveň,
Polička, Úpice, Proseč, Choceň, H. Jelení, Ústí,
Kostelec n. Orl. Chrast, Studenec, V. Podol,
Hlinsko, Přelouč, Pardubice, Čáslav, Heřm. Mě
stec, Ronov, Sezemice, Jilemnice, Černilov, Slez.
Předměstí, Vojnův Městec, Častolovice, Bohusla
vice a Chrudim. Moohé jednoty jako Litomyšl a
Kostelec n. Orl. jely celou noc, aby dospěly v čas.
Kde taková obětavost a láska k věci prochvívá
členstvo, tam se práce zdaří. Chrudimská jednota
se vší energií vykonala přípravné práce ku sjezdu
s úplným zdarem. Sjezd chrudimský myšlenku
naší rozšířil opět značně v české veřejnosti, naše
přesvědčení utužil a důvěru ve konečný zdar po
sílil, Zdar tento povzbudil nás k další vytrvalé a
obětavé práci, jíž „Zdař Bůhl“

Národní hospodář.
Kterak se má zacházetí s mlékem

nadojeným. Když se mléko do čistého nádobí
bylo nadojilo, musíme ho čistou sítí procediti. Nejlé
pe jsou sítě drátěné Síť musíme po použití ihned
vyčistiti. Toto teplé mléko podléhá zkáze a proto musí
me ho rychle echladiti asi na 10 neb 12 stupňů. K tomu
účelu dáme mléko v čistých plechových baňkách do
studené pramenité vody. Kdo má peníze, koupí si
umělé chladiče. Chladiče ty sestávají z rour. přes něž
mléko stéká dolu a tak rychle se schladí. Sklep, kde
mléko ochlazené uschováme, musí býti vzorně čistý a
neustále provětráván,

Pastviny pro dobytek. Dobytekjenten
kráte roste, prospívá a je zdráv, má li dostatek vzdu
chu, slunce, pobybu a pokrmu To vše dává dobytčeti
pastva. Dobytče ve chlévě uzavřené musí zakrněti,
zbynouti. Na pastvě zvíře roste, sílí, plíce řádně uro
stou, kosti obdrží žádoucí pevnost. Zvířata jsou otu
žilejší a nejsou tak náchylna k nemocem. Pak-li pa
stva má zvířeti přispěti musí býti vydatná. Dobytčata
nesmějí míti na pastvě hlad. Na jedno dobytče jest
třeba alespoň půl až jeden hektar pastviny. Pakli že
dáváme dobytčatům ještě příkrm, jako otraby, šrot,
kukořice, pak ovšem může býti pastviště menší. Za
drahé je nutně třeba, aby dobytekna pastvě měl do
statek čerstvé a zdravé vody. Není li na blízku pra
men, potok, třeba jest voda dávati do nádržky, aby
dobytče, kdy se mu zachce, mohlo píti. Za třetí je
nutno chrániti zvířata před slanečním úpalem, deštěm
a zimou. K tomu účelu jest zapotřebí postaviti pro
dobytek krytou ohradu. Dobytek se žene na pastvu
začátkem neb polou května a shání se domu začátkem
neb polou října, dle počasí.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu, dno19.září 1900, o 2.hod.odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 - I. v Hradci Králové,

Zároveň zvou se pp. důvěrníci družstva i pp.
členové, aby se schůze této súčastnili za příčinou
úrady o příštích volbách.

Dr.Jan Sonkup,
předseda.

Dr.František Reyl,
jednateí.

Zasláno.)
Doporučení.

Umělecký závod řezbářský a sochařský

Petra Buška synové
v Sychrově u Turnova

zhotovil a v určeném čase dodal pro děkanský
chrám Páně ve Dvoře Králové n. L. čtyři po
boční oltáře ve slobu gotickém zhotovené, ponti
fikální sesle, kred. stůl a patronátní lavici. Pro
solidní a v pravdě uměleckou práci zasluhuje zá
vod ten doporučení.

Ve Dvoře Králové m. L., dne 12. září 1900.

Stanislav Finger,
starosta města.

Jos. Beran,
bisk. vikář a děkan.



(Zasláno.
Zdvořile podepsaný výbor ústředního die

césního sdružení katolických jednot a pocilem
vřele cítěné vděčnosti vzdává nejvřelejší díky a
upřímné «Zaplať Pán Bůhl« Jeho Biskupské Mi.
losti za apoštolská slova pri kázání proslavená,
slovutnému panu úředujícímu náměstku JUDru.
Havelkovi a slavné městské radě král. věnného
města Chrudimi, jakož i velectěnému občanstvu
za vlídné přijetí a výzdobu domů, slavnému fe
ditelství učitelského ústavu císaře a krále Fran
tiška Josefa I. za zdařilý přednes zpívaných lita
nif, slovutnému panu Dru. Horskému za povzná
šející řeč, slavné redakci "Českého Východu« zs
vřelé sympatie, bratrskému katolickému spolku
chrudimskému za přípravné práce, a vůbec všem,
kteří jakýmkoliv spůsobem o zder krásného na
šeho sjezdu dne 9. září ve Cbrudimi se přičinili.
»Zdař Bůbl«

V Hradci Králové, 14. září 1900.

Pr. Jukl, Dr. Pr. Boyl, AL Dvořák,
Jednatel. předseda. místopředseda.

Zrnka pravdy.
Pro každý věk a pro každou společnost jsou

jlsté natné podmínky šivobytí, mravní příkazy 8 zaří
sení, které mají pro její trvání platnost naprostou,
takže bez nich nemůže obstáti. (Živa.)

Tento život jest přípravou k života věčnému;
zde škola, s níž propuštění vetospíme do Akademie
nebeské | (Komenský.)

* * os
Naděje jest to poslední, co s člověkem umírá.

(Góthe.)
+ : *

Úpadek víry způsobil v hlavách naprostou anar
chili a vyspěl v naprostou neschopnost nadchnonti a
obětovati se pro něco na světě jiného než pro —
svůj zájem. (Živa.)

Literatura.
Kritika mravních soustav naší doby. Na

sal Alfred Fouillée. Nákl. J. Felcla na Král. Vino
radech. Cena 48 kr.

Sebraných spisů Boženy Němcové vyšelsel.
29. Dílo toto illnstrují první čeští malíři. Seš, za 18
kr. Nakladatel J. L. Kober v Praze.

Knihovna elektrotechnická, seš. 16. obsahu
je pokračování cenného odborného díla: Zařízování
a užívání elektromotorů“, s četnými ilustracemi.
Nákl. J. L. Kobra v Prase.

Kapesní kniha pro inženýry, stavitele atd.
Vydává Ant.Holeček, nákl. J. L. Kobra v Praze.
Cena seš. 18 kr. Odporučajeme|!

Čítárna českého lidu, seš. 38 obssbuje po
kračování sebraných spisů Prokopa, Chocholouška a

sice hielor. povídky: „Templáři v Čechách“, a „Poprava Českobrodaká“.Nakladatelé Bursík aKohout
vy

Poklad věřících, lídový list k uctění Nejsvě
tější Svátosti Oltářní. Řídí Václav Roudnický. Vy
chází jednou za měsíc. Předplatné ne rok 60 kr.
Nákladem Cyrillo-Methodějské knibtiskárny v Praze.
Výborný tento časopis vřele odporučajeme|

Žerty a vtipy.
Oběť své horlivosti. „Ale,Gustave,proč

pak jsi tak nelidsky opilý?“ — „Na víš, příteli, já
jsem vypověděl alkohola boj až na vyblasení — 8
dnes jsem zase v zápase podlebl l“

Zlomysimý. Professor (pověstný svou roz
tržitostí): „Před čtyrmi nedělmi jsem se oženil, jak
pak se ti líbí má žena ?“ — Přítel: „Poslouchej, mně
se zdá, že jsi byl tentokrát zase pořádně roztržitý!“

V horlivostí. Soudce(propouštějetrestance):
„Tak jste nyní zase svoboden; hleďte se polepšit a
sačoěte opravdu nový život, eť jste docela jiným člo
věkem, až se zase jednou vrátíte sem |"

Služky mezi sebom. „Jest tvá penířádně
sdravá ft“ — „Jak pak by nebyle, když to vydržela
se mnou jiš celý rok!“

"Cržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 7. září 1900. 1 hl

pšenice k 12*80—1850 |šíto k 1500—17-84, ječmena
k 8-80—10'60, oves k 5-20—5-50, promo | 9 50—11'00,
vikve k 9-00—1000, hrachu k 17-00—1800, jáhly k
1000—0-00, krap 18:00—43:00, braroborů k 4 80—3 20,
jetelového semínka červeného k 116:00—186'00, jetelo
vébo semínka (inkarnát) k 00-U0—0000, máku k 8000
olejky k00-00—00'00, lněného semene k 1550—17-00
100 kg.šitných otrab k 12-00, pšenič. otrub k 1140.
1 kg. másla k 253—268, 1 bg. sádla vepřového k
1*60—1-76, tvarohu k 0-28—0-83, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okarek k 1*30—0-00, jedna kopa cibule k 180
00-00, jedna kopa drobné zeleníny k 0'00—000

V Králové Dvoře p. Lab. dne 7. září 1900

pšenice 1440 00*00, žito 13-40, 13-00, 14*80, jedmen 900
oves, 4-20 540, hrách 00.00 00-00, čočka 00:00 00:00
vikev 0000 0-—, jáhly 00"—, 00"— kronpy 00— 00—
brambory 8-00 3-20, vejce (kopa) 8-00 0:00, máslo 220
2-40, tvaroh 28h, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1:86, maso skopové k 1:12, 00
no k 7.00, sláma k 8:00, k oves 1200.

Olíář
poučná 1modlilební kniha

| zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PP"zasílá se "ji
v různých vazbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
pe dá vě u U 9" POROD

Ionát V, Neškudla 4syn
É v Jablonném nad Orlicí (v Čechách [

(bratr P. J. Neškudiy, faráře ro Yýprachticích) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva :
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.;
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. :
TTYMMTUTOUUUUIUTMaoaásk 5:1Poe š 1.ž: odvánbujodně SNDVO

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též velhůtách. Opravymnovualacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
n Fípisy P. T. zákazníků a odporučuje de te k za
m n kopravě kalichů, monastrancí,ciborií, relikviážů,

ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciikálů, schránek na OD

tější, patenek atd. co nejvíce.

gooece 2000000000000000
+

FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
o slohučistě gothickém a renaissančním.

Velké množstvípodobných prací sholove-.ných v mém sávodu dotvrsuje nálešitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašla na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
azmm Nejstarší závod v oboru tomto. «=m=

DO0000000000000000 +0
Oltáře, sochyaj.

ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučnje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řesbářský a sochařský pro

práce ko:

v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! —Plánya rospočtyseneúčlují
Provedeno ke 800 oltářů.

0000000000000000000000000

O000000000000000000000

( JOSEF ŠTĚPAN, )
závod pozlacovačský v Pardubicich

opravujejakoš i nověslaví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškerédo
oboru toho cí práce v nejmodernějším pro

vedení a v cenáchvelmi Plevných.
ve w

Levně, ihned, správně

rekursy, poptávky
týkající 50

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mooh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenékanceláři jen
Praha-II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonla všech soustav
provádí firma

Můlzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkošeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavba varhan pneumatických a elektromagne
tlekých. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických 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 ae provádí v kašdé
velikosti, jakož i opravy s vyměňování rejstříků. Kašdá
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
Antonin Móělzer.

——————————
Biskupská knihtiskárna

nabízí pro nový školní rok

L ddd Kalechibnus
katolického náboženství.

Behválennavalné schůsídiskupůrakouskýchve Vídní
dne 9. dubna 1894.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, VALKÝ KalGODISUS
katolického náboženství.

“ dne 9.debne 1004 we Pldní
Cena 1 výtisku vázaného 80 k.

gap>Oba katechismy mají ministerekéschválení.ji
Prodej pro prodavaše: knihkupce, knihaře děje se za
podmínek týchž jako z 0. k. školního knihoskladu
isleva 180/, proti hotovému zaplacení předem“neb do

bírkou.)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

aspoň drohý den.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Bočí hroby, kříde,
kasatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svícny,
lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Removace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

všechny
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Sčítání lidu.
Za oleaře Josefa II. neměli všickni židé

ještě příjmění, čili rodové jméno, a bylo naří
zeno, aby se úřady o to postarali, by každý
žid takové jméno měl. Již tenkrát bylo žido
milství — filosemitismus — a protižidovství
— antisemitismas — a rozhodovaly v tom sem
i tam dukáty. Kde na panství nebyl pan
vrchní antisemit,' tam prý dostali židé pěkná
jména k. p. Rosenzweig — růžová ratolost
atd. Alekdy byl v zámku antisemitismns, tam
to šlo jinak. Tambylo jméno úředníkem usta
noveno; ovšem že v tom případě nevydávalo
vůni růžovou. A tak prý se stalo, že jednomu
dosti bohatému dostalo se jména „Khákeles“.
Odvážil se sice učiuiti námitku a pravil: Jach
will nicht heissen Khakeles — já nechci se
jmenovat Khakeles, ale nebylo nic platno. Pan
vrchní odvětil: Sie werden Khakeles heissen.
Hab' schon gesagt rd genog. — Vy ae budete
jmenovat khakeles. Už jsem řek" a dost. A
tak šel smotně ze zámku a až do dnešního
dne žije mezi námi potomstvo Khákelesovo.

Židomil vzdýchá asi při tomto vypravo
vání a zavrhuje násilí, jakého se tenkráte pan
ští úředníci na židech dopouštěli. Ovšem, hezké
a křesťanské jednání to nebylo, jméno to taky
není hezké, ale přece nedotknul se nikdo rodu
toho utištěného člověka; ba spíše na věky mu
jménem tím rod naznačen.

Více nežli sto let minulo, ale násilí ze
světa nevymizelo. Na konci nejosvícenějšího a
nejsvobodomyslnějšího století, v kterém moc
pánů vrchních oa zámcích jest (od r. 1848)
zlomena, páchá se násilí zase. Jenže v leckte
rých státech na místo pana vrchního nastoupil
pan ministr, a na místo Judea — česky Žida
—nastoupil Slovan — Čech.

Má se totiž konati sepsání čili sečtění
lidu, a budou se opakovati podobnénásilnosti
jako za dob vlády pánů vrchních v století ro
boty. Mezi Němci n. p. žije Čech. A z celé du
še volá — já jsem Čech a chci, aby jméno mé
zůstalo české. Ale nic platno. Vy musíte se
jmenovat „Tscherwitschke“ u musíte být Něm

cem. Ale prosím povíženě. Vždyťjá jsem Čech
a můj tatík, m dědeček se jmenoval Červíček. „Už jsem řek' a dost. Buďto budete Něm
cem a budete se jmenovat Tscherwitschke,
anebo vás vyženu“.

Tak se bude díti při sčítání lidu. Násilím
se bude lidem měniti jméno, násilím se budou
zapisovati Češi za Němče. A proč? Inu, jsou
Červíčkové, na které bobáči němečtí chtí šla
pati a dost.

A vinu tohoto násilí nese J. E. pan mi
nistr, který vydal nařízení, že musí při sčítá
ní lido každý udati — ne svou mateřskou řeč
—ale „Umgangasprache,“ — obcovací řeč. A co
to je za řeč? To prý je ta, v které kdo slid
mi kolem něho žijícími mloví. Tak k. p. ve
Vrchlabí jsou Němci, a proto nemůže žádná
řeč ve Vrchlabí se ozývati, než německá. Už
jsem tak řek a dost. Ale prosím, já v rodině
mluvím jen česky a 8 Čechy vrchlabskými če
sky, a tak má Umgangssprache je nejprv če
ská. Trochu lámu taky němčinu, ale to jen
8 milostpánem a s Němci až se mi smějou, a
tak napíňu do těch archů aspoň, že mám dvě
„Umgangssprachen.“ „Hab' schon gesagt und ge
nog“. Buďto jste Němec a budete jísti můj
chléb (budu od vás kapovat, dostanete lepší

Čech a okamžitě táhněte, ať si vás ti „flasten
ci“ živí.

Tak to tedy bude zase vypadat, to je ta
svoboda, ten pokrok, ta osvěta Rakouska. Ny
ní, když není říšské rady, mohl J. E. pan mi
nistr tím lehčeji dáti nařízení: „Každý se při
zná ke své mateřské řeči; kdo nesprávně svou
mateřskou řeč udá, bude potrestán a trojná
sobně bude potrestán, a ne pokutou, nýbrž vě
zením, kdo k takovému nesprávnému udání
jiného sváděti a nutíti jakýmkoliv způsobem
bude“.

To by byla svoboda, to by byla spravedl
nost. A kdyšby uš jinak nebylo, ať by bylo

V Hradci Králové, dne 21. září 1900.

nařízeno, kdo krom mateřského umí ještě ji

ným jazykem mluviti, aby to připo To bybyla — osvěta; neboť ku vzdělání člověka se
taky čítá znalost více jazyků.

Ale kde pak v Rakousku něco takového
žádati. Tím by se pan ministr spravedlivě do
zvěděl, kolik je Čechů. Ale tím by se též
ukázalo, že jich je ve skatačnosti více, a Něm
ců méně, než na papíře. Tím by se ukázalo,
že není v Čechác žádného čistého —
německého — území. A to Němcinechtí.
A proto to taky nechce J. E. pan ministr. Ale

s tím sčítáním lidu, když se v Rakousku —
v tom z různých národů sestávajícím — státě
o to nestojí, aby se vědělo, kolik lidí která
národnost má?

Je to zase nová rána do srdce Čechů, ale
je to i rána, kterou stát zasazoje sám sobě.
K čemu pak jinému jest stát, než k tomu, aby
hájil právo a spravedlnost, nedopouštěl křivd
a násilí? A hle! Zde stát násilí nepotlačaje!

Kdyby to byl Kháheles, tu by byla broz

ná spravodinost, ale je to — červíček, to jeto. Čožpak páni jsou tak slepí, že tím pod
rývají na novo všecku důvěra ku státa? Přál
bych J. E. panu ministrovi, aby tak přišel
mezi obyvatelstvo českých krajů. Slyšel by
pěkné věci; k. p.: Co je nám platen stát, nač
platíme daně a cedíme krev, když nám stát
není tím, čím býti má, to jest ochrancem prá
va a spravedlnosti?

A nyní před volbami ?!! Pan ministr na=
pomíná, aby Čechové volili tak, jak prý to
stát potřebuje. Ta nařízená „Umgangssprache“
zrovna se k tomu hodí, aby Čechové pana mi
nistra z celého srdce si zamilovali a z lásky
k němu poslechli. Zrovna tak, jak si to pan
ministr přeje, badou se nyní Čechové při vol
bách starati o udržení takhle zřízeného státa.
Podobně jako v říjnu r. 1899 lije opět olej do
ohně vláda. Což divu, že jeden velice ublaze
ný konservativní list v Čechách vycházející
připomíná panu ministrovi, že ta muzika, co
udělali Kindingrovi, byla pravá hračka proti
té, která může vypukpout v nové říšské radě
proti p. Kórbrovi za tohle nařízení. A jestli
se to stane, budou dle nábledů vídeňských
vinni zase Čechové.

„Politik“ tedy vyzývá zcela správně se
stavenou nedávno národní radu, aby se sešla
a rázně — nejen v novinách a na táborech
— ale opravdovou prací ve smíšených krajích
Čechy při sčítáuí lidu povzbuzovala, chránila,
a vůbec ničeho neopomenula, co by mohlo za
brániti násilnostem, podvodům, podplatkům
při sčítání lidu na úkor národnosti naši. Jest
to ovšem velice těžká věca nebylo by ani mou
dré, aby Čechové mezi Němci ztratili své ži
vobytí, své živnosti, a jest tudíž k horlivosti
přidati i opatrnost a moudrost. — Že by ještě
v poslední chvíli nějaké ohražení národa na
táborech anebo třebas na sněmé pražském pro
spělo, nevěříme. Volej, plač, zpívej: „Hrom a
peklo“, nic platno. Čo chce Maďar a Němec,
to 8e musí dít.

Je vidět, že kam se člověk v tom našem
Rakousku obrátí, všude ze všech koutů čiší na
nás, jako v zanedbaném domě, průvan mrazi
vého novopohanství, liberalismu. Co dělal za
starověku vítězný pohan, Říman, to dělá ino
vého věku pohan, liberál. Síle hiotné Římanů
musel každý ustoupiti;
milosrdenství, práva a spravedlnosti. „Karthago
— město africké — musí býti zničeno“ — ří
kával na sněmě jeden pohanský senátor, nyní
řekli bychom poslanec. A podobně dnes libe
rálníci neslovanští všickni volají: Čech musí
být vyhuben neb aspoň stlačen.

Ale zrovna voda na mlýn odpůrců našich
ženou — liberálové čeští. Jen ne křesťanství
do veřejného života, do politiky, to je „kleri
kalismus“. A právě proto, že .je křesťanství
z politiky vyloučeno, rozhoduje síla a moc; a
rávo a spravedlnost a milosrdenství se nechá

křičeti na táborech. Z táborů našich zní: Chce
me právo, a vedle toho řve ztřeštěnec radi
kální za tleskotů holvetů: Církev nesmí míti

Inserty se počítají levně. |O z | VLRočník,

vlívu na politiku. — A z Vídně jde na to od
pověď: No tak dobře, my to sčítání lidu pro
vedeme bez vlivu církve, bez ohledu na ná
boženské zákony o právu. „Akorát* dle recep
ta (předpisu) Kloudovského.

Bylo jednou taky sčítání lidu; evangeliam
o něm vypravuje: Vyšlo vyrčení od císaře
Augusta, aby byl sepsán všecken svět, a šli
všickni aby se přiznávali jedenkaždý do své
ho města. Sestonupilpak i Josef z Galileje
z města Nazareta, do Judska, do města Davi
dova, kteréž slove Betlém, orotože byl z domu a z rodu Davidova.

Tak bylo tedy rozkázáno pohanemAogu
stem. To sčítání lidu nenadháněloříšskému ja
zyku anebo vůbec některé národnosti nespra
vedlivě. Dělo se podle rodu a původu. A
bylo tedy nestranné a spravedlivé, a dělo ee
proto, aby se vůbec zvědělo, jak četný a jaký
je lid v skutečnosti.

A je z toho vidět, že novopohanství ra
kouské je horší, než to staré. U nás se nesčí
tá lid, aby se vědělo, jaký je v každém ohle
da, nýbrž proto, aby se hovělo pohanské zá
sadě: Já pak myslím, že Čechové musí býti
vyhubeni.

Jak dobře by tedy bylo, kdyby si p. mi
nistr Kórber přečetl tuto částečku svatého
evanjelia. Snad by se přece zarazil nad tím,
že to u nás chodí hůře než za starého násil
ného římského pohanství.

Kéž by však prohlédli i liberálové naši,
v jakém ztslepení, v jaké nedůslednosti věří,
když křesťanství všade dusí a od pohanství
žádají právo.

Kéž by při budoucích volbách pamato
vali voličové na vážnou pravdu, že 8e musí
zlu, v kterém vězíme, jíti na kořen. A koře
nem všeho zlého jest právě to novopohanství.
Jen tenkráte, zvítězí-li křesťanství, bude lépe.
Jen budou-li provedeny zásady křešťanské,
přestane křik, že Čechové musí býti vyhubeni.
I sčítání lidu bude spravedlivé a ukáže naši
mravní sílu.

Konstituce a absolutismus.

Od těch dob, co prohlášena v Rakoasku
konstituce, byly mnohé naděje vkládány v bu
doucnost. Doufalo se, že vážné opravy, jichž
bylo zvláště na poli národohospodářském nutně
třeba, brzy se uskuteční, že těžký vzduch,
který Rakouskem vál, bude vyčistěn a doba
rozkvětu že nadejde. Ale byl to jen přelud,
krásný, růžemi ověnčený obraz, který čím dá
le tím více upadal v mlhu; přišel oprávce —
ošemetný liberalismus, — systém klamný,
národům křosťanským nepřátelský, systém to
zednářství, kteréž samo zase jest plod židov
stva. —

Liberalismus ukázal své pravéjádro, uká
zal se býti sobeckým a mravních zásad úplně

rázdným. On vtiskl tyto známky každému,
kdo je za své přijal. Liberalismus nezbytně
vedl k naprosté zkáze, vychovával charak
tery špatné, kterým nižádná lež, nižádný úskok
a násilí nejsou ohavny, a nýbrž velevítaný
k dosažení vytčeného cíle.

Neblahý systém liberální rozrušil a zvrá
til všecky bývalé řády společenské, ale sám
nedovedl na jich místo postaviti nic pevného
a společenskému životu prospěšného. Zrušil
řemeslnické cechy a zničil malé živnostníky
ve prospěch kapitalistů; v náhradu dal stavu
řemeslnickému dílem robotu v továrnách, dí
lem žebráckou mošnu. — Zavedl švindl s obi
lím a rolníky vyhnal ze statků. Zavedl zkáza
mravů, a v moři neřestí se topí ohromný po
čet ubohých obětí.

Na místo nejvyšší autority postavil mo
derní parlamentarismus, plodný na špatné zá
kony, na „řečnické“ zápasy mluvků neb i ho
tových šarlatánů, jen svého prospěchu hledí
cích na ujmu a škodu obyvatelstra.

Liberalismus obmezuje samostatnou čin
nost menších a větších společností, stavů a
tříd obecenstva v obora hmotném a duchov



ním, a zvláště činnost katolické církve. Libe
rální, čili „moderní“ stát sám všemu nejlépe
rozumí, sám všecko chce říditi, bez jeho před

isů a bez jeho svolení nesmí se nic díti.
Foslo jeho jest podobno slovům, jež farao řekl
Josefovi: „Bez tvého rozkázání nehne žádný
rukou ani nohou ve vší zemi egyptské“. (1.
Mojž. 41, 44.) K rozsáhlé činnosti své má
„moderní“ stát celé armády úředníků Aa
rozmanitých „veřejných zřízenců“, pro kte
rouž příčinu všechno úřední jednání v zá
ležitostech jednotlivců, rodin a korporací ne
jen jest zdlouhavé, ale i drahé. Nikdy nebylo
v čas pokoje lidstvo tolik obmezováno v osobní
svobodě a živnosti, jako liberální stát obmezuje
„svobodné občany“ své, nikdy nepřicházele
lidem státní „ochrana a péče“ tolik draho, ja
ko nyní. Daně dostouply takové výše, že jest
se opravdu co báti, aby majitelé pozemků u
selských usedlostí nepřišli na mizinu.

Pod váhou liberalismu a „moderního nů
zírání na svět“ klesly vědy; na vysokých ško
lách se směl ujmouti atheismus a liberální
„svoboda tisku“ umožnila každému klakovi, že
může tupiti svatou církev a špiniti kněze.

. Chceme příklady? Podívejme se na všech

ny strany, hmotný i mravní úpadek všudeblásá činnost liberalismu!
Taková jest ta naše konstituce, již sloužil

liberalismus za základ a liberalismus si také
tvořil zákony. A potom se divme, že nebylo
nikdy klidu a pokoje, nebylo nikdy spravedl
nosti a plodné práce pro ujařmené vrstvy —
a konečně nyní octnuli jšine se před vážnou
dobou, kdy sám císař prohlásil, že svolání
nové říšské rady jest posledním
ústavním poknsem zachrániti par
Jament. :

Kdyby základem našeho parlamenta bylo
heslo na bráně císařského hradn ve Vídni na
psané „Justitia regnoram fundamentum“, t. j
že spravedlnost jest základem říší, pak by to
s tím uaším parlamentem tak daleko nedošlo.
Pak by to byl základ křesťanský, který jedin

pr by dovedl napraviti zvrácený pořádek vši. 
Liberální německé časopisy vytýkají Če

chům, že, potvrdí-li se slova císařova, a za
vládne-li absolutismus, bude to jejich vinou a
na ně že spadne kletba lidu. — Toť opět ukáz
ka té liberální „spravedlnosti“.

Hájíme svá jazyková práva a vedeme
spravedlivý boj s těmi, kteří usilují o naši
národní záhubu. A že jsou požadavky naše
spravedlivé, to dokuzuje i královský reskript,
kterým nám byla tato práva potvrzena. Nechť
'"desetkráte to popírají, pravda není co namí.
tají němečtí liberálové, že jim o naše národní
bytí nejde, za to pravdou je, co nepokrytě
blásají nacionálové bez rozdílu toniny, že totiž
Slované, zejmena ale my Čechové, v němec
kém zájmu vyhubení a zničení býti musíme.
Na jedné straně boj o národní existenci, na
druhé boj o národní panství. Tak se věci mají.
K vůli nepatrnéma ústapko, pokud jdeo vnitřní
řeč jazykovou, k vůli ústupku, jejž žádný Ně
mec nepocítil, jemuž devadesát procent ně
meckého obyvatelstva ani nerozumělo, revol
toval parlament, pokud byl německýa sociálně
demokratický, sám proti sobě k vůli tomu
stát kompromitoval a dohnal jej do posice

přímo zoufalé. A když donutili Němci Vídeňe kapitulaci, nejen že nejevili nejmenší ocho
ty ke srafru, nýbrž své nestydaté požadavky
ještě stupňovali, tak aby vůbec zmizela všechna
naděje na mírné norovnání sporu. Ba, aby pro
všechnu dobu učinili shodu nemožnou, pojali

FEUILLETON..
MUDr. Jan Melichar,

nejstarší žijící buditel a spisovatel český.
Podává Karel Skutečský.

Kdo že je Melichar? Vždyť jej česká veřej
nost takřka ani nezná! Tak slyšeti z mnohých
stran. A tomu se věru nedivíme, vždyť svého
času i Riegrův slovník naučný o Melicharovi se
ani nezmiňuje, ba není ani uveden v seznamu
žijících českých spisovatelů, který v letech osm
desátých ve Světozoru uveřejněn byl. A jak to
možná, že jméno jeho zapomenuto? Jediné mo
žné vysvětlení jest, že snad. takřka půl století
blabodárně účinkoval v pohorském městečku v
Křižanově, v odlehlém, ale tichém to koutě se
sterské Moravy, netlačil se v popředí, netoužil
nikdy po veřejném uznání a vyznamenání, nýbrž
spokojil se s vědomím, že nadarmo nežil a seč
jeho síly stačily, že přispěl k vymanění lidu ven
kovského z rukou lichvářských, že jeho přičině
ním obyvatelé Křižanova a okolí nejen bmotně
se povznesli, nýbrž i národním uvědoměním tak
vyspěli, še sachovaní byli před utonutím v moři
germánském, a kdyby Melichar nic jiného nevy
konal, než toto »zachránění před poněmčením«=
cělé rozsáhlé krajiny, tedy již to by mu zabez
pečilo místo mezi předními pracovníky na národa
roli dědičné. — Ale zdá se, jekoby naduvedené

mezi své požadavky takové, že nám nezbývá
oproti nim nic jiného, než zvítěziti aneb bo
jovati až do vysílení a do pádu. A lidé, kteří
takovou provozují politika a při ní aš do po
sledních konsekvencí odhodlání jsou setrvati,
lidé ti odvažují ee na uás žalovati, že stano
me se příčinou pádu konstitučního zřízení
v tomto státě. Je-li vůbec zločinem povaliti
ve prach ústava takovou, jakou je prosincovka,

otom jsou pachateli zločinu toho Němci, ni
koli my. Ostatně jim nejde o ústava 8 ústa
vnost, oni prostě nechtějí tento stát, poně
vadědávnojiž přilnuli srdcem k jinéma.

Císař sám projevil obava, .že sotva 8
tento poslední poka3 ku udržení parlamentu 86
zdaří.

Obavu tu sdílíme též my, kteří nevyklá
dáme si slov císařových jinak, než v pravdě
byla myšlena a kteří nedomníváme se, že opa
kovati se bnde, co dělo se v době ústavní kri
se za Herbsta a Auersperga s českým sněmem.
Také se nekojíme nadějí, že v rozhodném oka=
mžiku dostaví se maďarský strýček, aby Be
štěstí absolutismu zažehnal. Je sice pravda,
že dle vyrovnání z r. 1867 platí státoprávní
smlouva Uher jen s konstitucionálním Předli
tavskem. Však o významu této podmínky ne
může býti přece pochybnosti, ani o tom, že
měla býti garancil spojenému státu proti even
tuální snaze shora, vymknouti se z rámce
ústavního. Když ale Cislajtanie sama ústavně
spravována býti nechce či nemůže, potom by
byli Maďaři naivními, aby si k vůli zdejšímu
problematickému konstitucionalismu prsty pá
ili, Čím vázanější bude Cielajtanie, tím vol
nější za to a šťastnější bude Uhersko.

Ostatně, nejbližší budoucnost nás o mno
h.m ještě přesvědčí.

Drobná obrana.
„oztomilou anekdotn“ otisklymno

hé protikatolické časopisy z „vídeňské „Die
Zeit“. Chudý člověk, jehož majetkem bylo jen
malé dítě a dvě slepičky šel lesem a byl na
paden zbojníkem. Poněvadž žádných peněz u
sebe neměl, chtěl mu zbojník ty dvě slepice
vzíti. Posléze ale přec se nad ubožákem ustr
nul a nechal mu je. Chuďas přišel do města
a prosil katol. kněze, aby jeho dítě pokřtil.
Kněz tak učinil a žádal zaplacení. Když chu
ďas neměl čím platit, vzal mu jednoduše jeho
slepičky, aby prý si dítě „nekazilo žaludek
vejcemi na tvrdo“. — Toť celý „vtip“. A ča
sopisy, mezi nimiž i „Hlas národa“ nazývají
to „roztomilou anekdotou, z níž kypí zdravý
bnmor a tají v sobě mnoho pravdy atd.“
Opravdu, kdyby se neřeklo, že jest to anek
dota a že z ní „kypí hnmor“ nevěděli bychom
ani, čemu bychom se měli smáti! Takto ale
musíme, se účrpněpousmáti bezmyšlénkovitosti
redaktorů, kteří takový „duchaplný“ hutmor
pěstuji. Ve vídeňské „die Zeit“ to uveřejňuje
jakýsi doktor Franko. (Žid?) Patrně mu nešlo
tak o humor, nýbrž spíše o potapu katolického
kněžstva, které posusoval. asi dle jednání šidov
ských rabínů, jinak by věděl, že katol. kněz za
„svoji práci nedostává mzdu ani tam, kde není
nikdy nedostatku. Dnes každý horaje pro
zlepšení příjmů, ti, tak zvaní „patentovaní“
zastanci lidu, kteří sedějí v redakcích liberál
ních listů aneb jdou někdy mezi tu „chamraď“
(tak nazval posl. Berner své stoupence), něco
povědít, berou tněné příjmy za svůj klam —
ale jen katol. kněx dle jejich úsudku aby žil
E O

nestačilo k poznání činnosti Melicharovy a otázka
»co vlastně jest Melichar“ mně opětně v rozlič
ných kruzích kladena byla. Nechť za mně mluví
náš slavný pěvec Adolf Heyduk: „Dr. Melichar
je vsácný duch, bystrý myslitel i pozorovatel a
zlatá včela pilnost. Žel, še zanesl ho osud na mí
sta nepravá; mělť býti v Prase! Škoda těch krás
ných myšlének, ješ pronikmouti nemohly do všech
vrstev české společnosti! Ale my jsme též k svým
tichým pracovníkům velice nevděční. Vím, že sí
mě jeho myšlének někdy vzklíčí, roskvele a vydá
ovoce tak ušlechtilé, jako je duše toho vsácného a
ušlechtilého kmeta, toho nadšeného vlastence a hu
mánního člověkanad jiné“

A kdysi psala — bezpochyby Moravská Or.
Jice — »že MUDr. Jan Melicbar jest jeden z ma
lého již hloučku, starých ideálních vlastenců doby
předbřesnové, kteří vzdálení všeho hlučného poli
tického ruchu, pracují tiše s tím větší neúmornou
píli a vytrvalosti v duchu našich buditelů národa
na poli literárním ve prospéch vědění a vzdělání
národa a lidstva. Uvážíme-li s jakými překážkami
všebo druhu jest zápasiti spisovateli žijícímu v
zapomenutém zákoutí prostého venkova, vzdále.
ném všech pramenů, jaké skytají jen střediska li
terárního ruchu, hlavní města, nehledě ani k po
měrům hmotným v jakém se obvodní lékař na
lézati může, který větší část svých skromných
příjmů na kniby a časopisy věnuje, musíme
užasnouti nad výsledkem úmorné jeho práce.«

Tak zní všeobecné úsudek o Janu Melicba
rovi, který se narodil ve Skutči dne 15, listopadu

od vzduchu a vody, ten nemá mít nárok na
msdu své práce. — A proto tato „roztomilá
anokdota“ jest opět ukáskou židovsko-libe
rální surovosti a sobectví. A české „vlaste
necké“ listy to otiskují. A ještě s jakou šťav
natou poznámkou. Všude se horaje proti ži
dům — a takto se jejich snahy nejen achva
lují, ale i podporují. — A to se nazývá „po
krokem“.

Klerikalicmuno jest původem rove
leej. Moudrou tuto myšlenku vyslovila v čís.
36 zdejší „Osvěta židů“ po dachaplných „dů
kazech,“ které všecky nic jinébo nechtějí do
kásati, nežli že natno vždy nasypati lidu do
očí písku, když tak některá „Osvětě“ příbuzná
duše, jako a př. nedávno kralovrah Bresei,
dostane se do rokoo spravedlnosti. Takové li
šáctví však již netábne neboť se to děje zpra
vidla. Když Dreyfas byl vinen, hledal se Ester
hazy; když Hilener byl odsouzen, našel se
bratr Arůzové; když Bressi byl chycen, strká
so vina na katolickou víra. Občane Hajne, kle
rikalismas, jenž staví se protí lidským vášním,
neboří trůny, nýbrž zaprodaná žurnalistika a
lidé bez víry, kteří opovrhují náboženskou
mravoakou a podrývají v lidu zásady nábo- ,
ženské, ti to jsou, kteří živí anarchismus a
připravují revoluce. Jen nesypejte písek do očí!

Katolické s evangelické elfry. Sta
tistika a čísla dokazují v nynějším nevěřícím
století všechno a těší se větší víře, nežli uej
vtipnější slovní vyklady. Proti církvi katolické
bylo často ciframi bojováno, proto jest vhodno
podobnou zbraní se hájiti. Letos vydal německý
spisovatel Kaose spisek „Vliv náboženství na
mravnost,“ z něhož několik zajímavých dat
uveřejňojeme. Často se vytýká katolkům,
že © velký | počet | nemanželských | porodů
v katolickém Bavorska nesvědčí prý o veliké
mravnosti katolíků. Námitka tato není úplně
správnou, ježto státní zákon bavorský, bráně
chudým lidem v uzaření sňatku, zaviňuje sám
tolo velké procento nemanželských porodů.
To dokazuje uejlépe statistika v království
Pruském, kdež připadá na katolíky pouze 665
procent a na evangelíky 103 nemanželských
porodů. V saské Lužici téměř 90 procent všech
prvních porodůjest nemanželských, takže stě
žuje sijeden protestantský kazutel: „Skoro
žádné děvče nepřistupuje čisto ku oltáři.“
Nestojí nikterak katolické obyvatelsvo německé
říše za vyznávači „čistého evapgelia.“ Stejně
příznivě ve prospěch katolíků mluví čísla z kri
minalistiky. Z 10000 protestantských Prusů
bylo odsouzeno 8457, z 10000 katolických
Prusů pouze 79:87 Na týž počet protestantů
připadají v Prusku 2 káranci, ua katolické
Prusy pouze 15 kárance. Při tom nesmíme za
pomenouti, že na katolické polské podané
v Prosku béře se řízný praský loket při sond
ním řízení. Ještě příznivější čísla pro katolíky
jsou ve statistice sebevražd a manželských roz
vodů. Za desítiletí mezi rokem 1881 — 1890
mezi 100000 obyv. spáchalo sebevraždu: v pro
testantském Saska 35-3, v protestantském Dán
sku 255, v katolickém Španělsku pouze 24,
v katolickém Irsku 23. V Bavorsku v letech
1884 — 1890 spáchalo při 10000 obyvatelích
sebevražda: katolíků 93 a evangelíků 22%
Celkem na celém světě z jednoho milionů béře
si průměrně 60 katolíkůa 190 protestantů život.
Manželských rozvodů od roku 1860—1864 bylo
v protestatském Braniborsku 1721, v prote
stantském Pomořansku 755, v katolickém Po=
ryní pouze 4. Z uvedených dat nejlépe vysvítá,
která víra účinněji podporuje člověka ve mrav
ném životě, a naší čtenáři mohou čísly těmito

(n
1810. Otec Melicharův byl městským lékařem a
měl čtyry syny, jimž všem dal vyššího vzdělání.
Matka slynula v okolí povahou bodrou, a dobro
činnosti obzvláštní. Nejstarší ze synů Jan chodil
nejprve do školy domácí, v níž působil oblíbený
a zkušený paedagog Václav Svoboda, Jan vycho
div skolu domácí dán byl dle tehdejšího zvyku
»na handle do Svitav, by přiučil se němčině, bez
které tehdy nikdo studovati nemohl. Byly to
smutné, přesmutné časyl Čechovi neotvíraly se
více brány nauk a vědění jasykem mateřským, ale
pouse klíčem německým a chtěl-li se vzdělávati a
ne výmoženostech národů kulturních podíl bráti,
tuť své řeči se odříci, ji zapříti musil, Což divu,
že okolnosti ty zplodily nám odrodilce.

Pobyv krátce ve Svitavech, vstoupil na
slavné piaristické gymnasium v Litomyšli, kamž
také přišel studovati dobrý přítel jeho Antonín
Rybička, s nímž na gymnasium i později v Praze
v témž bytě bydlel, Však již tehdy budili národní
vědomí v mladých srdcích studentstva mužové
uvědomělí, ctihodní piaristé. Mezi nimi zvláště
vynikal šlechetný Bonifác Bušek, dále přísný, ale
spravedlivý kněz Urban. O tom vypravuje sám
pan Dr. Melichar, že kdysi líče dějiny Jana Lu
cenburského a v bitvě u Cressý nadšeně předne
Ššeným výrokem krále: »Toť bohdá nebude, aby
český král z bitvy utíkale, tak mocně pohnul
jeho mladým srdcem a myslí, že od těch dob lá
ska jeho k vlasti a národu rostla, a z ní vykvetl
tak mnohý květ nadšení, obětavosti a odvahy.

(Pokračování.)



posloužiti těm, kteří pokládají učení protestant
ské za lepší pro národ český.

Hlasy ze Siena spouštějí trochuopozdě
nou kanonádu na Obnovu, která se jen několika
poznámkami obradila proti útokům jejich na ka
tolicism. Najednou se omlouvají, že prý too
kněžském cvelibátu nemyslely tak zle; prý toliko
nucený coelibát nutno zayrhnontí. [ na busity
se mrzí, že coelibát přikasovali. To prý byl zbylý
římský kvas. Jen fe milé „Hlasy“ v tomhle zby
lém krasu kališní kněží ještě aspoň poněkud se
v mravnosti drželi, Když protestanteké pokrokář
ství „zpátečnický nucený celibát“ počalo v
chách porážeti, v těch dobách právě z nemravně
ní kněžstva našeho nejrychleji pokračovalo. Win
ter zřejmé dosvědčuje, še do pravé mravní 4bě.
dovanosti klesli kněží kališní teprve stykem s ka
sateli lutherekými — kteří coelibát zavrhli. A pak
by to stálo „Hlasům“ zu to, by nestranně prozkou
maly povabu těch, kteří výslovně ooelibát zaváděli
a chválili a na druhé straně mravní úroveň syste
matiokých odpůrců coelibátu. Dále znovu se od
važujete tvrditi, že v době husitaké bylo kato
lictví a němectví jedno. Divíme ee té (nejméně
řečeno) prostomyslnosti. Již s Hasem přední čeští
mistři katoličtí byli zajedno v otázce národnostní.
Katolická města se v husitských válkách počeštila
tak dobře jako husitská. Kam však lutheratví
vpadlo, tam se hned krajina hemžila německými
kazateli a školmistry. Krátce před bitvou bělo
horskou v krajích katolických vládla čeština a
v lutherských němčina. Prostá statistika o tom
svěděí zřetelně, To by přece Hlasy měly znáti a
necboditi s máslem na slunce. Tolik prozatím;
o ostatním, zbudesli času, aš jindy.

Politický přehled,
Velebmí rmch na všech stranách se

vzmáhá. Strana mladočeská pospíšila sí s ma
nifestem: je to stručná výzva k voličům, aby ko
nali volební přípravy ve znamení této tužby: +Ná
rod český nikdy se nevzdá zvláštního státcpráv
ního postavení zemí koruny české, které jedině
může vésti ke kulturnímu rozvoji a hospodářské“
mu blahobytu obyvatelstva, národ český nikdy
neupustí od svých nároků na proměnu byrokra“
tického centralismu v provou samosprávu, na
provedení rovného práva jazyka českého ve všech
oborech života státního a uznání plné občanské
rovnosti«. Výkonný výbor strany mladočeské bude
prý o to pečovati, aby budoucí volby poslanců
staly se svornou, velkolepou manifestací sebevě
domého národa, bujujícího za právo i spravedl.
nost. — Součesně rozeslal předseda výkonného
výboru všem bývalým poslancům. litogrufované
přípisy s vyzváním, abý opět ve svých volebních
okresech kandidovali, bez ohledu, chtějí li je vo
ličové čili ne. Sdružení českých zemědělců dalo
již odpuvěď usnesením, že ošude ve venkovských
obcích postaví své kandidáty. Národní dělnictvo,
strana státoprávní, organisace živnostnická a stra
na radikalně pokroková chtějí se rozděliti o města
a pátou kurii. Podle všeho volby nebudou právě
svornou odpovědí vládě,

Dr. Ebenhech vyslovilse proti českému
státnímu právu. Prohlašuje, že Čechové odpuzují
tím své spojence. — Čechové však od svých práv
nikdy neustoupí, ať se děje cokoliv.

Velkou pozornost vyvolala důtka císa
řeva arcibiskupu Sarajevskému dr. Jos. Stadle
rovi, ku podnětu Kallayovu udělená, za vyslovení
na sjezdě katolickém v Zábřebě přání po brzkém
spojení Bosny s Chorvatskem. Vlastenečtí bisku
pové chorvatští mají na důtky z nejvyšších míst
zvláštní štěstí. Před 11 lety z návodu Kolomana
Tiszy neušel jí dr. Strosemayer, dnes opět kárán
je dr. Stadler. Jako -upřímní vlastenci jdou však
oba určitou cestou za jistým cílem, nelekajíce se
překážek ze žádné strany.

Král italský © peměrech v Italii.
Král Viktor Emanuel pronesl dle zprávy jednoho

časopisu těchto dnů k jistému pánu ze své dru
žiny o poměrech v Italii následující trpký úsu
dek: »Vím ovšem dobře, že mé síly nevystačují,
abych vyhojil choroby, jimiž hyne Italie. Ale
všecky tyto choroby mejí jenom tu jednu příčinu:
v Italii nekoná ani jediný člověk své povinmoslí.
Vše vyv'jí se pak samo sebou. I nezbývá, nežli
volati lidi k plnění povinností, všecky bez rozdílu,
já pak sám sapočítí musím s horlivým a svědo
mitým plněním své povinnosti,

Srbsko. Ujišťuje se, že v den narozenin
královny Dragy 24. září bude udělena milost os0
bém, odsouzeným v procesu pro atentát na Mi
lána a které dosud dlí ve vězení. Mezi nimi bu

dou plukovník Nikolié a oba advokáti Živkovič
s Pavičevič, — Bývalý ministr Dorděvič uveřejní
prý v těchto dnech sensační odhalení o pravém
původci atentátu, z jehož rozkazu Kněževič jed
nal. Původcem jest prý známý agent ruský (I) se
sídlem v Bukurešti.

Německoutíká se ©poníse k Ameo
mlee. Něniecko uzavřelo se skupinou amerických
peněžníků půjčku na Ao mil. marek na 4 proc,
úroky.' Peněz téch má býti užito ke krytí výloh
s čínskou výpravou spojených,

Amgife. Postrach z morové nákazy dosud
neumlká. (Celkové číslo onemocnělých páčí se v
Glasgově sedmnáct. Stopatnáct osob nalézá se pod
dozorem.

Válka v Čímě. Ruské vyslanectvojiž do
stalo rozkaz, aby opustilo Peking. Také pět pluků
bylo již odvoláno, tři tábnou do Mandžurska, od
kud došly poplašné zprávy. V Pekingu zůstalo
ruských vojáků jen 8000 mužů. Ze žapanského
vojska 22.000 odvoláno bude 15.000 vojáků. —
Cizí vyslanci v Pekingu se usnesli, že nebudou
vyjednávati s princem Čingem, ponévač nemají
k tomu plné moci. Očekává se, že vypukne nové
nepřátelství, poněvač čínské vojsko opět se sou
střeďuje a ohrožuje spojovací čáru. Německé voj
sko svedlo západně od Pekingu nové boje s bo
xery. Také americké vojsko zapředlo nové boje.
— Ruské vojsko míní přezimovati v Těncinu. —
Prin: Čing dostavil se k vyslancům do Pekingu,
kde jim odevzdal notu, v níž žádá úplnou svo
bodu pro císaře, císařovnu vdovu a prince Tuana,
jakožto podmínku návratu císařského dvora do
Pekingu.

Jihoafrická válka. PresidentKrůger
prohlásil poslední provolání Robertsovo za ne“
platné a tvrdí, že obou republik nebylo dobyto.
Republiky vzpírají se podrobiti se anglickénad
vládě. — Nizozemská vláda nabídla Krůgerovi
jednu svou válečnou loď k přeplavení do Ho
landska.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlocésní. Vyznamenáníjsou:

p. P. Bonif. Holab, 0.S.B., duchovní správce v Metli
čanech, jmenován bisk. notářem, p. Richard Černý,c.
k. vojenský kaplan I. třídy v Hradci Králové, obdržel
farní synodalie. Ustanovení jsou: p. Vojt. Kra
tochvíl, admin. Vlčkovický, za faráře do Mikulče, p.
Jos. Klapka, kaplan v Potěhách, za faráře do Nasa
vrchů, p. Frant. Dvořák, kaplan v Libáni, za faráře
do Samšíny, p. Fr. Lexa, koop. Vítkovický, za faráře
do Olešnic u Nov. Města, p. Jos Dokonal, kapl. Tře
bechorický, za kaplana do Dobrušky, p. Lad. Kante,
kaplan Dobrušský. za kaplana do Třebechovic, p. Jos.
Váňa, kaplsn ve otokách, za expositn do Stříteže, p.
Jos. Jiříček, admin. Oujezdeký, sa administr. do Li
cibořic, p. František Neutwich, koop. v Marešově, za
administr. in spir. do Harrachova, p. Jan Waechiczek,
koop. Ssjfský, za koop: do Marešova, p. Stanisl. Mi
chalek, koop. ve Sv. Kříži, za kooper. do Třebonína.
Neomysté; p. Jos. Hoke,za proz kaplana do Rych
nova, p. Jos. Honek, za koop. do Oabyslavic, p.Jos.
Celar, za kapl. do Přepych, p. Karel Ezer, za koop.
do Hradiště. V Pána zesnul: p. Váci.Šklíba, kapl.
Kyšperecký, dne 2. září, (narozen 1869, vysv. 1843.)
Uprázněná místa: Javorník (Mokren),far. nábož.
matice, od 21. srpna b. r, Humpolec, děkanství patron.
p. Bedřich Millnera, od %2. srpna b. r.

Ku příštím velbám Politickédružstvo
tiskovépod ochranousv. Jana Nepomuckéhov Hradci
Králové v důvěrné poradě e důvěrníky usneslo se za
sábnouti ve volební akci. Taktický postup bude zaří
zen dle výsledku zahájeného vyjednávání 8 předáky
katolických stran v Čechách.

Kde to vězí? Počátkem roku přiblásilose
na zdejším c. k. gymnasiu 20 žáků z obecných ano
s měšťanských škol ku přijímací zkoušce. Při zkoušce
propadlo 10 žáků, ježto neuměli ani pravopisu a jedno
tných početních trarů. Kandidáti byli vesměs žáky
moderní školy a vřece taková nevědomost! Jsme zvě
davi, zdaž ei toho zjeva povšímne „Školský Obzor“.
Má na to dost místa, vždyťuveřejňuje. zprávy z far
ských kuchyní a z visitačních hostin, tím spíše bude
se zajímati o své záležitosti.

V Jednotě katolických tovaryšů
v Hradci Králové, přednášeti bude v neděli, dne 23.
t. m. o 1/8 hod. večer, p.Alois Vobejda—Prosečský,
redaktor „Obnovy“ o thematě: „Naše snahy a jich
badoucnost.“

Opatřevání práce. Ústřednísvar kato
lických spolků v diecési královéhradecká bude opa
třovati katolickým mistrům epoleblivé dělníky a ka
tolickýto dělníkům řádné kondice. Kdo hledá dělníka,
aneb práci oznam to na dvojitém korespondenčním
Ietku pod adressou „Jednota katol.tovaryšů v Krá
lové Hradci“, udav zároveň drah préce a žádanou zrač
nost. Z Hradce dostane se ma ihned a bezplatně
odpovědi. Jest to na našich členech aby tohoto opa
tření uměli poušiti ve svůj prospěch.

Do I. třídy nové měšťanské školy
chlap. v Hradci Králové, přijato bylo 64 žákův, z
nichá polovina dochází do školy z okolních obcí. Počet
tento ukasoje, že by také dobře prospívala měšt.
škola chlap. v Kuklenách, o jejímě zřízení již častěji
učiněna byla smínke. Nové naší škole hned na za

čátku daroval p. MDr. J. Klumpar 15 vycpaných
peáků a vzácnou sbírku brouků, jakož i motýlů, zamu ředitelství školy vzdává povinné díky.

Pozor ma peníze! Do jedné trafiky v
Hradci Král. přišel těchto dnů student a měnil pětku.
Trafikantke mu položila peníze na pult a on v roz
tršitosti schrábnul jen drobné peníze a 4 zlatníky
nechal ležeti. Jakmile odešel, zposorovala trafikantka
peníze a ptela se přílomných komu patřejí. Neblásil
se nikdo, ale v malé chvilce přišeljakýci učeň, který
také byl jiš dříve v krámě, kdy tam student peníze
měnil a hlásil se o ty 4 zl. — Trafikantka mu je

vyda — ale vmalé chvilce přišel polekaný student,aby dostal své peníze; — trafikantka viděla, že so
stala obětí klamu. V krámě bylo právěv tu doba
mnoho lidí, fe nemohla dávat na jednotlivce pozor a
proto se dostaly peníze do rukou nepoctivých.

Jízdní řád propovozníky,zaslal nám park
mistrovský úřad v Hradci Králové, s dádosti, aby
chom jej v insertní části t.1. uveřejnili. Upozorňojeme
tedy naše obecenstvo, aby si toho pověimlo. Stžnosti

u oV CUUVU

.. množí den co dea. Jest vskutku na
stala náprava.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové. Jak se nám z kruhů informovaných aděluje,
rozšiřuje Záložní úvěrní ústav obor působností ze
jména na cenné papíry, jež ve své směnárně kopovati
a prodávati bude za čěchže podmínek jako ty největší
ústavy bankovní. Zvláštní péče bude věnována bur
sovním zakázkám, zejména z toho důvodu, aby naše
obecenstvo nebylo nuceno ucbylovati se k různým
komptoirům, které jak nedávné zprávy časopisů toma
nasvědčají nezřídka zneznalosti jeho těší tak, že ka
pitály jeho místo výhodného zažitkování v nivec, resp.
v cizí race přechází. —

Elektrická dráha znádražídoměstaKrá
lové Hradce pokračuje ka svému dokončení, to se ro
zumí samo sebou, že v tomto případě jen na kresli
cím papíře. Jak se právě dovídáme, jest projekt schvá=
lený ministerstvem železaic — firmou Fr. Křižík v Kar
líně již úplně dohotoven a jedná se jedině o vyhle
dání a určení přihodného místa pro umístění elek
trárny jakožto centrální staice na výrobu proudu 8
remise pro vozy. Zajisté, že při stavbě stanice na vý
robu prouda elektrického, bude se v první řadě hle
děti na vynžitkování přirozené vodní síly buď Labe
nebo Orlice a neb obou řek. Vodní síla dala by se
jistě po 7 a 9 měsíců v roce celé využitkovati, což by
mělo dalekosáhlý význam pro podnik. Při vyhledávání
místa pro elektrárnu však přišlo se na překážku, která
zase podnik elektrický na několik měsíců zarazí. Kde
jen vyhlédnouti místo pro elektrickou centrálu, když
není posud vyřízena otázka o regalaci Labe ve městě ?
Podány byly tři návrhy, z nichž každy je tak dobrý,
že páni na radnici neví, pro který z nich by se roz
bodnouti měli. Doufejme však, že brzy se jeden návrh
přijme a že enad když ue my — tož aspoň paši po
tomci se elektrické dráhy v Hradci Králové dočekají,

Rekonstrukce věží kathedráhy sv,
Dacha. Na jaře příštího roku počne se nepochybně
s úpravou věží kathedrály sv. Dacha, neboť na pře
stavba povolena jest subvence státní v obnosu 10.000
K z náboženského fondu na rok 1900—1901. Pro
rekonstrukci věží spracovány byly dva projektya sice
první se střechami sedlovitými a druhý se s'řechami
tvaru jeblancovitého. Podle různých známek byly pů
vodní střechy, věží kathedrály sedlovité, kterýžto
tvar nejen v Čechách, ale i v Pruském Slezsku byl
rozšířen. Tak na př. střechy tvara sedlovitého nalé
záme v Praze, v Slaném, Litoměřicích, v Lounech,
Táboře a Vys Mýtě a potom ve Vratislavi. Zajisté,
že střechy věží kathedrály, jak je nyní nalézáme,
nejsou jen nahodilé, byly provedeny po požáru zase
ve tvaru, jaký měly napřed, aby zachoval se starý
typický tvar jejich pro budoucnosť.Proto také roz=
hodnntí ústřední komise, aby tvar sfřech věží kathe
drály byl jehlancovitý, nebylo obyvateletvem s po
vděkem přijato, neboť jejich sedlovitá forma jest ne

„jen pro město,aleipro celé široké okolí charakte-
ristickou a zajisté by také nikdo nepoznal Hradec

Vpve—vevn —g==—
čase, aby se

TK ministerstvo skutečně po návrhu centrální komise,
která opastila od svého původního návrhu pro střechy
jehlancovité povolilo stavbu střech sedlovitých. Tím
zachová se starý ráz Hradce Královéa střechy
ty budou jeho nejzajímavější památkou stavitelskou.
Zásloha v přední fadě na zachování našich starých
věží náleží p. L- Láblerovi, vrch. inženýra v Hoře
Kutnéa p. Jos, Brenišovi profesoru v Chrudimi, kteří
vlivem evým ů centrální komisse pro zachování pa

mátekve Vídniúčelněa vydatněPOdbor zemské jednoty soukromých
úředníků v království Českém zřídilv
Hradci Králové pro své členy místní podpůrný fond
za tím účelem, sby členům svým rychle pomoci mohl
kdykoliv toho nutně potřebovati budou. V městě na
šem a v okolí je veliké množství sookromého úřed
nict-a, přes 70 členů čítá odbor náš Královéhradecký
a doufáme pevně, že počet ten brzy až na 100 vzroste.
Každý pan zaměstnavatel soukromého úřednictva za
jisté uzná prospěšnost zemské jednoty soukromých
úředníků a neméně též potřebu místního fondu pod
půrného. Proto dovolil sobě výbor místního odboru
rozeslati slavným peněžním ústavům, čelnejším firmám
obchodním i továrnám v Hradci Králové i v okolí pak
všem místním pánům advokátům i panu notáři pro
sobné listy, aby pokud možno podpůrnému fondu na
šsmu částkou sebe nepatrnější přispěli. Bohužel, dosud
prosby naše zůstaly většinou oslyšány; doufáme však
pevně, že tak stalo se pouhým opomenutím a že ně
jakého dázečka časem S9 přece dočkáme. — | Základ
k podpůrhému fondu našemu učinil prvý, zasloužilý
předseda odbora p. Jos. Udalrik věnovav k témaž cíli
obnos 10 K. Dále pak přispěli: Slavná městská s
Mtelna Královéhradecká, záložní úvěrní ústav, p.JUDr.
František Ulrich, firma A. © J. Nejedlý vKu lenách,
firma Němeček « Dolanský v Hradci Králové po 10
K. SI. správa cukrovara v Předměřicích 8 K 67 h, a
konečně p. Josef Janoušek, obchodník uhlím obnosem
2 K. Všem těmto šlechetným dárcům vyslovuje odbor

místní srdečné díky a prosí zároveň, aby i ostatnípáni zeméstnávatelé sou romého. úřednictva naň n6
zapomněli. —Z obecné kuchyně v Hradel Krá
lové. Před zahájením nové činnosti. jobecné kuchyně,
která jiš ploých patnáct let bla ddárně ve městě na
šem působí, svolává představenstvo její na sobota dne
99, t. m. drahou valnou bromadu, kdež podají do
savadní faakcionáři avé zprávy, uačež provedou 48
volby pro nové období o rozhodne také o podaných
návrzích. Valná hromada koná se ve spolkové míst
nosti naproti Bílé věži o 3. bodině odpol. a bade 80
usnášetí bez obledu na počet přítomných členův. K
této valné bromadě zve předetavenstvo zdvořile nejen
všecky dosavadní členy, kteří vo spolku činně půso
bili, ale také ony p. t. členy, kteří by v novém roce
správním spolek skutkem psdporovati chtěli. Obrací
se předovším ke všem spanilomyslným dámám, jež
dosud a nevšední ochotou spolupůsobily při dozora
v obecné kuchyni, zvláště v době, kdy ue jídla roz



dělají a prodávají, ale vznáší také tuto onažova provba
© další účinkování k valnému krubu ostatních dam
Kralovébradeckých, ješ by dobrotivě obětovatí chtěly
několik dopoledních hodín jednou v témdní nebo ve
čtrnácti dnech prospěchu nemajetného a strádajícího
lidu. Představenstvo doufá, še nevysní toto prosté vy
svání na prázdno a chová pevnou naději, že snad
přece ve městě našem nalezne se tolik šlechetných
dam, aby aspců jednon sa čtrnácti dní mobly se vy
střídati v dobledu a řízení obecné kocbyně, Na všechny
dotazy v této věci rád odpoví pan Bob. Ryba, t. č.
jednatel spolku.

V Anmomskýchslatinných lázních
v Bělehradě v Čecháchobnášel počet hostí užívají
cích koupelí elatinných až do 16. září 1900 (nečítaje
v to hosty na letníro sídle a pasaanty) 1003. Návště
va trvá stále, poněvadž při nastalém teplém suchém
počasí a zařízení ústředního topení lázeňské badovy,

užívání slatinných koupelí s dobrým výsledkem až
o října umožněn jest.

Z krajloské hospodářské výstavy
v Kutné Hoře. Posledníden výstavní — neděle
dne 16. září — vydařil se tak jako všechny předešlé
dni sváteční a nedělní. Výstavě kutnohorské přálo
nebe a počasí mělo by dostati při odměňování první
cenu. Ze všech končin českého království sešli se bo
sté, aby vzdali bold práci duševní i hmotné; veškery
místnosti výstavní byly ke 8. hodině odpol. v pra
vém slova smyslu přeplněny a obecenstvo v brzku
odcházeti musilo pro nadostatek místa k odpočinku.
Z oblášených návštěv konal ee sjezd hasičský způso
bem slavnostním. Všemi vlaky od Turnova, Prahy,
Jihlavy, Nymburka, Německého Brodu přijížděli ráno
hasiči do města; z obcí bližších nesčetné množství
czdobených vozů s členy hasičských apolků dostavilo
66 na náměstí kutnohorské; po prohlídce města a
uvítání ve Vlaském dvoře seřadily se žapy hasičské
o 2. hod. odpolední k průvodu na výstaviště, kdež
za zvuků hudby sokolské rozvinul se život plný šu
mu a veselí. V horním pavillonu hudebním oznamo
vány shromážděným vystavovatelům a obecenstvu 0
4. a o 6. hodině odměny, jež jim byly rozhodčím
sborem přiřknoty a tím formálně- velezdařilá výstava
skončena. — Na rozloučenou s výstavou pořádali je
ště týž večer páni vystavovatelé přátelský večírek,
spojený s humoristickým programem, aby po namá
hání se zotavili. — Zábava konána v dolejších míst
nostech Lorce. Kutná Hora může s pýchou pohlížeti
na vykonanou práci, a výsledek hmotný i morální
úplně se shoduje 8 intencem:, které zasloužilí mu
žové při podniku tomto měli. Památky historické
staly se nyní nejživější reklamou, známými celým
Čechám a zajisté nynf kdo ještě Kutné Hory neviděl,
příspěchá podívat se na důstojné zbytky staré slávy
českého království!

Výstavní loterle v Kutné Heře mu.
sila býti za příčinou velikého návalu prací na nenr
čito odložena. Má-li býti výstavní dílo korunováno
zdárným výsledkem, jest nutno, aby veškeré losy vý
stavní byly prodány. Cena losu 40 h je nepatrná,
výbry pak velice cenné, vestněs z výstavních před
mětů vybrané. Jest tudíž na vlasteneckém obecenstvu,
aby hojným kupováním losů výstava podporovalo,

Katolická jednota v Úpici pořádá«
neděli dne 23. tm. v hostinci pana K. Vacka na Zá
vodí divadelní představení: Obležení Německého Brodu,
aneb: Kmínkova svatba. Veselohra ve 4 jednáních od
A. z Kotzebue. (Pokračování frašky „Nájemník Kmí
nek z Kohoutova“.) Ceny míst: I. místo 60 b, II. m.
40 b, k stání 20h. Předprodej lístků ve spolkové míst
nosti. Začátek v 8 hodin večer.
zábava.

Zimní hospodářská škola Opočen
ská zahájí nový školní rok 1. listopadn t. r. Do I
roč. přijímají se chovanci, kteří 8 prospěchem vycho
dili aspoň škola obecnou. Školné ani zápisné se ne
platí. Vyučovánítrvá od počátku listopadu do konce
března. Vyučuje se předmětům přípravným, vědám
přírodním a hospodářským. Chovanci konají mimo theore
tického vyučování vycházky do vzorných hospodářství
a závodů průmyslových a cvičí se v pracech rakoděl
ných. Chovanci mohou každodenně buď docházeti, neb
za nižší poplatek sem dojížděti.

Ze Solnice. Ko zprávě v minulém čísle
„Obnovy“ o slavnosti na počest Spasitele a Bohoro
rodičky na konec století českými osadami Rychnoveké
ho vikariátu pořádané, se ještě vracíme. Účasten
ství lidu našeho ze všeho českého podhoří bylo až k
překvapení značné! Tisíce a tisíce katolíků připuto
valo ve svých přesně seřadšných Průvodesk'eí Avými
duchovními a i s hudbou a pořáde ještě a-různých
stran v jednotlivých skupinách jevil se příliv k ono
mu mohutnému proudu, který se shromažďoval na
náměstí aolnickém. Starodávnosti svou «ctihodné ná
městí solnické bylo zajisté již často svědkem různých
výjevů, v nichž ozýval se tepot současného života
jak města tak i okolí a v němž tlumočen, jak kdy
doba byla, buď žal či ozvalo se rozjaření utěšené,
ale takového výjevu a onoho sonladnáho rozestavení
tisícův po valné «ětšině "plochy jeho zajisté že jiš
dávno svědkem nebylo! V bouřích snad hledá echla
zení moderní gvět; zde však důstojným a tak veli
kolepým způgohem k lidu promluvila víra! A tisí
cové zbožných tdk vytrvali i při bohoslužbách
na náměstí KonanYeb, jež trvaly daleko přes po
lednel Vdp. Dr. Jindra, vicerektor semináře hra
deckého měl alavňostní řeč, jejíž hlavní jádro bylo,
že víra v Ježíše Krista oblažila a oblažuje lidstvo
osvětou, silou a svobodou Kristovou! Slavnou mši av.
rovněž na samém náměstí za četné asaistence duchovních
(těchto bylo 21) obětoval vldp, vikář a děkan rychuov
ský, vdp. V. Kleprlík. Mile nesly se při ní zbožné a
zdařilé zpěvy starobylým náměstím! Hold Spasiteli
vzdávaný ukončen příslušnými modlitbami. etní
zbožní poutníci o přestávce do2'/, hod. trvající ko
nali různé své pobožnosti vechrámu Páně! OJpoledno
věnováno oslavě Bohorodičky! Zástupy lidu ještě mezi
tím vzrostly! Jednak tím, že připutovalo veliké pro
cesí rychnovské (přes 700 účastníků) a jednak také
tím, že mnozí mezi polednem jsouce nadšení průbě.

bem slavnosti dopolední rosbíhalí se do okolí, yd
vyzývali své známé k účastenství a to proto, je kali, še slavnosti podobné býti svědkem ne tak všdy
se poštěstí a být jí obšťastněným, to fe stojí za sobe
delší cesta! O 1/3 byl opět imposatní průrod od
chrámu Páně se sochou Bohorodičky na báměstí, k
pobožnosti odpolední! Zde promluvil rovněš procítě
nou a povznášející řeč, k poctě Bohorodičky dp. Sten.
Kossen, katecheta gymnasiální s Rychnova n. Ku.

fipomínaje význam koruny, žezla i trůnu Mariel
Místní děkan vdp. F. Blecha za assistence ostatního
duchorenstva pomodlil se litanii loretánskou s pří
slušnými modlitbami! A průvodzase přesně seřaděný,
kráčel zoova ko chrámu Páně, kde bylo požehnání a
zpěvem „Tebe Bože chválíme“ slavnost ukončena. S
uzváním projeveny v předešlé správě díky eterosla
vnému mástu Solnici, zástupcům jeho, sborům ba
sičským a všem kdož v Solnici o zdar slavaosti tuk
povznášející se přičinili, zde pak uznání i dík proje
ven budiž všemu našemu zbožnému lidu ze všeho
našeho českého podhoří, jež projevilo, jakouže úctu
a jaké důstojné nadšení chová pro víru v Ješíše Krista
iw Bohorodičku; pro tu víra, o níši ví kašdý náš

český podhorský člověk, jakou že i jemu ona skýtáútěchu v tom prostém a někdy tolik dreném životě
ehbopodhoříl

V Žamberku přednášelv neděliobčanAnt.
Hajn s Prahy, sa tím účelem, aby sískal zde volič
stvo. Přítomný doktor Štemberka u pláčem povídal,
co jiš pan Hajn zkusil, jen aby účastníci schůze již
ze samého soucitu jeho volilo. — Ale pan Hajn přece
pohořel! Když přišlo k resoluci, účastníci se rozešli.

V Litomyšli hrál si sedmílotýsyn povozníka
Kvepila, s nabitým revolverem. Náhle vyšla rána a
chlapac se svalil mrtev k semi,

Hospodářsko-čtenář. beseda v Boh
daměčí pořádá ve dnech 38. aš 30, září 1900 pod
protektorátem Hospodářského spolku pro okresy Par
dubický, Přeloučský a Holický výstavu ovoce z Boh
danče a obcí oxolních. Výstava zahájena bude v den
uv. Václava 28. září po 9. hodině ranní v místnostech
hospodářsko-čtenářeké besedy v Bohdaoči a bude ve
lice četně obeslána, Každéma milovníka ovocmictví
naskytá se tu vzácná příležitost soznati osvědčené
draby všeho ovoce v okolí našem a proto všechny
přátele hospodářství k zajímavé výstavě této se zvon.

Z Vysokého Veselí nad Cidlinou.
(Národní slavnost) — Před týdnem pořádána zde pod
protektorátem slavné městské rady národní slavnost
ve prospěch „Ustř. Mat. Školské“, jíž však počasí ne
bylo příznivol Vzdor tomu však dostavily se brzupo
polední spolky ze Zběře a banderiem, dvěma okrášle
nými vozy a vozem allegorickým, představujícím ge
nia matičního, jemuž dítky a lid odevzdávají dary,
z Kozojed s banderiem, se sborem žen v národních
krojích v okrášleném voze, z Hrobičan, Vinar, Tere
zianských Darů, jednotlivci z N. Bydžova, Smidar,
Hradistka, Úhoty, Zeretic, Chomatic, Třteniu atd.
Z Vys Veselí se účastnily všecky spolky s prapory 8

počadateletvo vypravilo allegorický vůs předatavajícíatiční školu, holdující geniu Matice, jenž chráněn
představiteli slovanských národů! Slavnost konána
v zahradě kníž. pivovaru a průběh její byl zdařilý.
O 8. ho.. odp., kdy se nad krajinou snesl dešť, ode
brali se účastníci do místnosti pivovaru, kde o řád
nou zábavu bylo postaráno. Čistý výnos byl 208 K 8h.

Na pomník velp. Karla Slonka ds
rovali vlpp. J. Baborovský 2 K, Jos. Forman 6 K,
Laud. Hora 5 K, Karel Hrdina 8 K, Jos. Kraus 4 K,
Ant. Máka 5 K, Em. Etliger 2 K, Karol Jelínek 4 K
Jos. Špáta 4 K. Vzdávaje dárcům srdečné „Zaplať
Bůh“, o další příspěvky prosí Frant, Kubánek, kaplan
v Rychnově n. K.

Stavba movéhochrámu Páně v Ná
ehodě. Ku spolku pro vystavění novéhochrámu Páně
sv. Vavřince v Náchodě přistoupil p. vládní rada G.

živ hotově 100 K. — a p. J. R. Mach, kupec v Ná
chodě složiv hotově 40 K. Dále věnovali: p. P. Josef
Vojtěch, kaplan v Náchodě 40 K, al. Josefa Zimová
v Červ.Kostelci 40 K, p. Jan Boh. Marek, velkoob
chodník v Praze 20 K, p. P. Jos. Ptáček, farář ve Vše
radicích 20 K, pí. Anna Ryšará, měšťanka v Náchodě
20 K, p. P. Josef Vojtěch, kaplan v Náchodě opětně
dalších 20 K, p. P. Vincenc Dvořáček, děkan vČerr.
Kostelci 12 K. Po 10 K věnovali pp.: Antonín Balcar,
v Bělovsi, Ant. Bernard, v Bělovaí č. 82., Al. Bureš
ml., v Náchodě, P. Cyril Kaněra, farář v Počápkách,
Jan Mazáč, v Čes.Čermě čp. 100., František Novák,
kupec v Náchodě, P. Josef Stejskal, administrator v
Boušíně, Jaroslav Tichý, obchodník v Náchodě, Alois
Valášek, c. k. celní berní v Bělovsi. Další výkazy
badou následovat. Šlechetným dárcům vzdávají se nej
vřelejší díky.

V Jíčimě byl dne 15. t. m. odsousen zuřivý
Němec Jan Gottstein z Vrchlabí, který s národnostní
záští těžce zranil jednoho českého dělníka, na 10 mě
síců do žaláře.

V Heřmanových Selfách a Hostianého
semřel v pátek tovární dělník Josef Jireček, násled
kem otravy krve. Poslední čas měl veliké bolestí zubů.
Vzdor výstrabám jiných dělníků, vzal do úst dávku
roztoku kyseliny sirové, která způsobila ma veliké
bolesti a otrava krve. Ubožák byl 44 roků stár, šenat
a otoem jednoho dítka.

Zvláštní úkaz. Četnictvovyšetřilo,že ho

spodář A. Falta ve Rtyni au Náchoda dvě léta máchoromyslného syna na řetěze připoutaného u postele!
Židé v činmosti. Jakýsi J. Molkor,kazatel

ve Wiesbadenu prý má napsati dějiny proceseu Hil
snerova. Z Polné byl naširedakci saslán tiskopie,
v němš dotyčný Welker žádá o informace. Zvláštní
důras klade na následující větu: „Neméně lze zazna
menati nejtrapnější potupení, hanobení a vybrůšky

roti hajitelům ohrožených, (rosaméj Auředníček a

vaří tiskem neb jinak na veřejnost vyšlé.“ —Zásilky a dopisy mají být zaslány na dr. Bullova v
Karlíně a dr. Vohryzka (žida) v Pardubicích. — Tak
tedy židé budou psáti historii Hilanerora procesu,
ovšem dle avé methody, v níš bude postavena obbáj

oům Hilenera mučednické koruna na hlevu. Áto mají

ještě tolikdrmostí,že jdoupro informacedoredakcetolickéholista|
Prosba k dobrodincům. Těškéránydo

padly na ubohou rodipu Václava Štěpa v Boudničos.
Není tomu ani měsíc, co mu somřela žena a matka
šesti malých dítek — a myní jedinný jejich majetek,
malá chaloapke jim vyhořela. Ubohý otec, ubozí si
rotci! Kéž vsbudí jím Bůh dobrodince, aby bídě je
jích bylo uleveno.

Sčítání Hldm bude v lednu příštího roku;
řípravné práce v ministerstvu jsou jiš hotovy; při
lašovací archy budou míti 23 rabrik pro udání jména,

povolání, rodiště atd. Novou bude rubrika: „Je-li
osoba se přiblašající snalá druhého zemského jazyka?
Tato otázka je savedena patrně k větší cti a slávě
němčiny, totiž, aby se ukázalo, jak je němějna rozší
řena. Protonašínci, kteří neumějí dokonale německy,
učiní nejlépe, když odpoví: ne; sice by se v-mnohých
případech moblo státi, co se stalo komosi (a často
stává) při odvodu. „Umíte německy?“ ptal se zapisu
jící poddůstojník. — „Trochu,“ pravil odvedený. —
— Poddůstojník zapisuje, odvedený se mu dívá přes
rameno a vidí, že on píše: „deutech und běhmisch,“
tedy němčinu na první místo. — „Ne tak,“ brání so
milý student; „já jsem přece Čech a umím jen trochu
německy, račte napsat naopak: „Česky a německy!“
— Ale nadarmo! Co bylo p:áno, bylo psáno a on
dostal i do vojen+ké knížky poznámku, že mlaví
„deutsch uod bohmisch,“ jako by byl Němcem, který
při tom urní také česky. Proto,ve svém vlastním zéj
mu dejme pozor!

kolství. Ministerstvo kultu a vyučováníza
mítlo šádosti mnohých školních rad, aby veškeré práz
dniny na obecných a měšťanských školách začínaly a
končily v tatéž dobu jako na školách etředních.

Z Hliaska. (Schůse menifestační.)Minu
lou neděli konale se zde manifestační schůze pro sří
zení české university na Moravě. Účast byla prabídná,
napočetli jsme toliko něco přes 50 osoba meri těmi
3 dámy. Špatná to manifestace pro předmět takového
významu a tolikó důležitosti! Vůbec zdá se, še páni
pořadatelé dovedou více odpuzovati než získávati
obecenstvo a proto dle toho vypadají také tyto schůze.
Universitní docent p. Dr. Novotný přednášeje „o za
čátcích jednoty bratrské“ mlavil věčně a obratně, ne
urážel nikde aní slovem. (Přítomný redaktor masary
kovských „Hlasů“ z Chrudimi při této přednášce
usnul, coš vzbudilo veselost:. Za to druhý řečník
stud. pbil. pan Šmejkal četl své thema hůře, než
prostředně nadaný guartán a budil více útrpnosti neš
nadšení. Jeho neohrabaný výrok o klerikalisma Mo
ravy, jejš nová universita má z lidu moravského
zažehnati, byl místním p. farářem tak odražen, že
zahanbený žáček zůstal jako zmoklá slepice a nevě
děl si pomoci ani rady. Předseda p. par- mistr Fiala,
který nerí dosud, zdapokrokářství aneb Masaříkovina
spasiti může národ, přikvapil neobratnému čtenáři na
po:noc svým tvrzením, že bojují ne proti katolíkům,
nýbrž proti klerikalismu. - Tato vytáčku odbyl prostý
dělník, načež p předseda dal honem přečísti resolaci
pro sřízení university a ukončil echůzi. Manifestace
skončila u nás vinoa repraesentantů — fiaskem.

Různé zprávy.
Čas má ve svém záhlaví více hesel a

mezi nimi také: „Hospodářskéosvobosení.“A aby
heslo to také důsledně prováděl, hájí „Čas“
židy a uveřejňuje výhradně jejich inserátyI

„Svůj k svému“ si zajisté dobřezapa
matoval český, „vlastenecký“ knihkupec pan
Urbánek v Praze a proto celou výbava pro
svého syna koupil n firmyněmeoko—židovské!
K tomu netřeba poznámek!

Ministerstvo osvěty učinilov záležitoati
ženské emancipace pozorahodný čin: otevřelo student
kám do kořán brány fakulty lékařské a připustilo je
ko studiu farmacie jako řádné posluchačky. Tím žena
na této fakultě úplně na roveň postavena muži, jsouc
s to ucházeti se o doktorát veškerého lékařství a ma
gisterium farmacie. Nová vymoženost vstoupí v šivot
jiš letošním studijním rokem.

Konfiskace ma hřbitevě. Konfiskační
aparát zasahuje jiši na hřbitovy. V Kraslici byl čet
nictvem zastřelen jeden dělník. Na hřbitově byl mu

ostaven pomník, opatřený voršovaným nápisem. —
úpis ten byl četnictvem odatraněn a na rodiče děl

níka podána žaloba, pro urážku četnického sboru.
Na sjezdech soc. demokracie v Bu

dějovicích, Št. Hradci a v Tersta minulý týden bylo
mluveno jen o „veliké“ činnosti soc. demokratů. Věe
jest prý shnilé, vše musí zahynout, jenom soc. demo

racie jest vzornou hvězdoa, která nikdy nezanikne.
— Sebechválou chtěli rafinovaní řečníci zakrýti ros
klad celé strany| Jen jedinnou vadu shledali: že ne=
mají peněz!Hádi věříme; co se týče vyprázdňování
pokladen, v tom jsou soc. vůdcové mistři|

Na katolický ajezd charvatskýdostavilo
se dvanáct biskupů. Zjev to zejisté potěšitelný a vý
snamný.

Nádherneou vílu na Slovenskustaví si di
domil Masařík. Snad si při tom vzpomene avého pří
tele Hilsnere a dá si jeho obraz, jakožto rodinný snak
vyvěsiti nad vchodem do budovy.

Perský lékař. Pražskélisty přineslysprá
vu, že do Prahy zavítal perský lékař Abdalah Khesor,
jenš vedle studia lékařského chtěl tam také konati
poslání messiášské N. L. věnovaly dle svébo způsobu
této „vzácné“ osobnosti dloubý článek. A nyní se
ukázalo, že jest to probnaný žid, Eliáš Kohn, který,
kdyš viděl že mu mizí půda pod nohama, nezaplativ
v hotelích kde bydlel, z Prahy se vší tichoslí odešel,
aniž by se vědělo kam!

Poměry učitelstva v Rakousku ille
straji tato úřední data: Ještě dnes jest 1594 učitelů,



kteří mají ročního platu méně neš 200 sl., 2000 učí
telů majících méně meš 300 a více neš šestina všeho
učitelstva t. j. 10.182 osob, méně než 400 sl. A potom
se dtvme, že učiteletvo volá po nápravě.

Výbuch Vesuvu očekáváse opětněconej
dříve. Jícen sopky zabalen jest hustým dýmem, v noci
pak Jso sříti dhoacíspousty lávy, kteréš až do výše
800 metrů z jícnu jeou vyhasovány. Veliké balvany
selétají aš na vsdálenost 500 metrů před město Pom
poj. Vzhledemk hrozícímu nebezpeší není nikomu do
voleno k jícnu sopky se přiblíšiti.

Ce uevého v táboře červených?
(Pro snemání prozrazuje kmotr Věudybyl.) Socialní
demokraté ve Vídni prý uepořádají koncert. Ovšem
že „velkolepý“ Zpěv obstarají šidovky z operního
divadla, ale hůř je to s orchestrem! Ale pan Adler,
jako předseda si přec uměl poradit. — První byl prý
angažován červený poslanec Hybeš s Brna. Studoval
pořád, jský si má svolit nástroj. Konečně se rozhodl
— pro trampetu! V „troubení“ se on jiš vysná. Ta
kový vytroubený člověk již něco dovede. — Červený
občan Bernernemobl se rozhodnouti pro nic lepšího,
leč pro tabací harmoniku. Podotkl, še „tahati“ amí
dobře. Vystoupí teké v kupleta „Ukradený fond“. —
Pro kaplet „Košerák“ nemají sračného ochotníka.
Jednoho by měl dr. Adler vyhlédantého, který by byl
pro to jako stvořen, je to v Čechách „populární“
osobnost, ale prozatím jeut urcbován mezi spoustou
soudních spisů. Tatík Adler se rozhodl pro — flaši
net. V „točení“ se prý vyzná. — Také na jednoho
velenčeného pana profeasora s Prahy si vzpoměli.
Nehlásí se prý sice otevřeně k červené gardě, ale
trochu šidovské krve v sobě má; a to stačí. — Ale
pan professor, mrška, k žádné úloze se neměl. Ptali
se bo, jský má hlas. On odvětil, že. jich má několik,
ale všechny že jsou falešné. Ta vyřkl něco, co by
mohl i pražský „Čas“ o sobě tvrditi, Konečně se roz
bodl, ale bude účipkovati jen pod toa podmínkou,
bude-li vysoké vstopné. Jeho obor bude: Obraceti
babeníkovi noty! — Sál propůjčí pan Jaiteles, deko
race dá Jakub Rothberger, lampy půjčí Moric Silber
stein, režii bude braditi Rothochild a k udržení po
řádka pozván bude rabín Bloch.

Mor strašná tato metla, ibyl dle správ někte
rých německých listů z Anglie dovlečen do Hambur
ku, přes všechna ochranná opatření.

Něco z Paříže! Pařížskéhumoristickélisty
mají po čas výs'avy nadbytek látky. Každou chvíli

přijde do Paříže nějaký nový účastník výstavy, perýpřišel zvláštním způsobem. Jeden přinesl na zádec
svou tchýni, drahý putna e uhlím, jiný přicestoval
na kolenách, «pět jiný bos, atd. Nejvíce takových
figurek odešlo z Vídně a z Prahy. A takové případy
ovšem — jscu jenom pro humoristické listy — aby
se mohli Pařížané té — hlouposti zasmáti,

Otravný tisk socialnídemokraciese rozší
řil jako morová nákaza. Jen v zemích českých se ro
zobere 9,346.600 exempl. ročně. — Kdyby tak kato
líci svůj tisk podporovali, byli bychom v tom lépe.

Mesi leserty pražské „Politik“ vyskytlose
tento týden zvláštní nabídnotí k eňatko: „Chci se
vdát; vezmu si kohokoliv, jen když naetane oba
polbá shoda. Jsem 18 let stará, dle úsadka jiných

eská, chodím do továrny, mám slošnou výbava a
jen jedno nemaně. dítko. Nabídky atd. Insert ten
opět wvědčí o „pokroku“ doby. Zní jako zonřalý vý
křik tonoucího. „Vezmu ai kohokolivi“ Tak volá cam
náctileté děvče, které má již zajisté pestrou minulost
sa sebou. „Chodím do továrny, mám jen jedno ne
manželské dítkol“ Ubohá kandidátka vdávání. Patrně
si myslí aneb jest ze svého okolí přesvědčena,še
práce fen v továrnách a nemanželské děti souvisí
dohromady, že jedno bez druhého nelze si mysliti.
A proto hned připomíná, že má jen jedno, sby uká
sala svou mravní přednost před jinými dálnicemi,
s nichž některá má jich snad půl tuctu! Sociální de
mokraté, kteří berou v ochranu židoveké velkokapita
listy, z nicbž největší část má v rokou továrny, ti
červení občané, kteří holdají „volné lásce“ mohli by
ai toho povšimnonti!

Americká rychlost. Amer.časopis„Ná

rod“, oznamuje: „Bylo to dřáně v pondělí, kdy cijistá vdova Allevinvová v Chicagaudělala známost
s mladým inženýrem. V úterý jiš slavili občanský
sňatek, ve středa spanila ženuška svému mažíčkovií
— natloukla — a ve čtvrtek již se zao rozešli.
Opravdo, krátká to doba manželství! Jem rychle!
Vědyť žijeme v době elektřiny“

Ta bmrsa! Jak se ze spolehlivých pramenů
dovídáme bylo v jediné Praze od listopadu dodneš
ního dne v bursovních spekulacích probráno — 40
milionů zl. Větší část s toho připadá sice na Nř'mce,
ale tentokráte značnými ztrátami poatíšeni jsou také
mnosí Češi,z nichž leckerý rázem ztratil 100 tisíc,
160 tisíc a pod. Zvláštní úkaz: najlidamilnější ústavy
jsou bez podpory, Matice naříká na Ibostejnoat veřej
nosti — za to žravá tlama buray polyká miliony, vy
bírá s kapes našich vámožnějších „vlastenců“ statisíce,
aniž by jen pipli ti lidé, kteří jindy — jak se říká,
— dali by si vrtat koleno, neš dali by zlatku na
dobrý národní nebo humánní účel!

Proti otreetví u pohanskýchnárodů opřel
se oelý vzdělaný svět. — Ale že i u nás, ve vzděla
ných státech otroctví bují, svědčí insert v Národní
Politice ze dne 18. t. m. „Slováky, 30 osob, po skon
čené letní práci od 16. aš do 20. září nabízí ul.
oprávám velkostatků ještě ku dobývání řepy Štěp.

zerňanský, gazda v Lešanech p. Netrořice“. Tako
vým způsobem se tedy handinje s dělnickým lidem;
nejinak, než jako se stádem dobytka. — A takovýto
insert urážející lidský cit „vlastenecký“ list uveřejňuje!

O školách pokračovacích rozepsalyse
Nár. Listy. Vysvětlily vady, která výsledkům pokra
čovacích škol atojí v cestě. Mezi jiným píši: Ve pří
čině učitelstva nehledí se při jeho volbě vždy k od
borné znalosti a k osvědčené již dovednosti. Nepřidě
lují se vždy předměty osobám povolaným, nýbrž roz
hoduje často protekce, prospěchářetví, osobní nálady.
Jaký jest pak ledabylosti takové následek? Žs ten,
kdo má učiti, teprve se učí; kdo má prodávati, te

k..

prve ováší. Odejmoteštakovým silám“ knibu, sastavíte jim krev; jsou hotovi. jekojee bes poznámký.
Cheremyslní v Uhrách. Úřadnílist

uherský píše, že v Uhrách nikdy před tím nebylo to
lik choromyslných jako letos. Od ledna t. r. bylo
déno kuratela a v lékařské ošetřování 2200 osob,
s nichš polovina téměř jsou lidé intelligentní, soud
cové a advokáti, 200 dělníků, ostatní kupci, důstoj

nici a h A počet pomatenců v Uhrách rok od rokujest větší.
„Lumír“ jeden z nejstarších našich časopisů

belletristických vycháseti bude jako týdeník. Zjev tosajisté potěšitelný. V Lamíru započala celá řada na
šich nejlepších spisovatelů svou cestu literární. Lu
mír vždy beze vší hlučné reklamy si razil cestu mesi
naše čtenáře s vykonal veliký kus práce na poli na
šeho písemnictví.

Civílmí lista italskéhokráleobnáší16,080.000
lir ročně. Král prý chce se eříci části příjmů, aby
mohla býti enfžená daň za soli.

Armádní rozkaz. Císařpánvydalarmádní
roskar, předčítaný dne 16. t. m. po skončení manévrů,
ve kterém se zmiňuje o utatečném a disciplinovaném
chování se vojska.

Služebná děvčata v Kodanimajísvláštní
spolek a svůj vlastní časopis, na který poskytly samy
potřebné částky, rozebraváe akcie po 5 K.

Menopol pohlednic zavedenbyl v Řecku.
Mošná, že se to stane i v jiných státech.

„Přebytek vydání“ vykazujehlavníúčetní
závěrka obce vídeňské za rok minulý. Slovo toto vy
skytuje se poprvé v oficiální zprávě magistrátní. Dříve
se podobné nepříjemné eventualitě říkalo „deficit.“
Však pokrok dobyvytvořil „přebytek vydání“ Pro
vídeňský magistrát neexistoje více škaredé slovo „de
ficit,“ vymizelo z jeho slovníku. Věru, něžnáto pozor
nost k vervům poplatníků. „Přebytek příjmů“ by snad
také bodrým vídeňským poplatníkům byl spíše vítán.

Jizdní řád
pro povozníky při jízdách v král. věm
mémměstě Hradci Král, a při jízdách

do okolí.

1. Při jízdě « Hradce Králové k nádražím na Pražské
Předměstí, v Plotišti a na Slez, Předměstíneb naopaka)zaosobuvomnibuse.<... . .... 20kr.
za každé zavazadlo mimo ručního kaffiku . 10

b) za zvlášť zjednaný párový povoz k jmenovaným nádražím neb spět 1 ul.
c) za jednokoňškýpovož . . ... .....
d)za párovýpovozknádražínebzpětvnoci 1
e) za jednokoňský 1
IL. Při jízdě po městě v Hradci Králové za

každou hodinu ve dne za párový vůz I
za jednokoňský

III. Pří jízdě na pohřby do Pouchova, Kuklen
a na Nový Hradec Králové a zpět za pá

2

60 „„50,

8|

TOvý povoz -< <- < < < «+ + 4 « -—
za jednokoňský—. . . . « +... 1,50,
Da Zámeček neb do Plotišt a zpět za pá
rový povoz - < -< * + < « + ++ 2,50,zajednokoňský. ......... a —

IV. Za jízdu do lesa ku zděné boudě aneb
zpět za párový povoz
28 jednokoňsk 1

V. Přijízdě do Kuklen, do Svobodných Dvorů,
do Předměřic a odtud zpót, při čemž se
-však povoz déle než půl hodiny na místech
těch nezdrží, za povoz párový . . . 3
za jednokoúský. . . . . +. « 1,50,

Čeká li však povoz při této jízdě déle
neš půl hodiny, zaplatí seza každou ho

dinusa párovýpovos.- <... . . 50za jednokoňský ©. . . . . +.. « 2,
VI. Při jízdě celodenní na vzdálenost do 15

kilometrů (2 mil): za párový povoz . 5
3za jednokoňský

do 231/, kilometrů (3 mil):

z no 0v0z ma
ednoko | —VIL Při jízdě polodenní na předešlé vadáleností platí se

o třetina méně než jak v odat. VÍ. naznačeno.
VIII.Pro jízdu několikadenní má platnost zvláštní vzá

jemná úmluva — avšak jest najímatel povípnen —
vrátí-Ji povos na cestě domů, zaplatiti za zpáteční
jísda dle času a délky cesty.

Průměr délky na den jest 80 kilometrů..
- IX.Za jízdu na Nový Hradec Králové neb do Kuklen

8 sice pouze tam, neb pouze zpět, za pa
TOVÝ povo3 -< . -2 < < © + +. 1 zl. 50 kr.
za jednokoňský©... ...... |
s půlhodinovým čekáním tam a zpět zapárovýpovoz..<.. <<<. 83x—
a jednokoňský. . .......... 1, »

X. celodenním najímání„pad nájímatel mimopoplatek za maštal a podomkovi též čeledínovi spro
pitné v obnosu 50 kr r. č. Není li zvláštní úmluv
mezi najímatelem a povozníkem, jest tento posled
nější oprávněn, zaplacení jízdy jedině dle výš uve
dených ustanovení vyžádati moci.

Podotýká se, že veškeré povozy v městě opa=
třeny býti musí pořadovým číslem danýmjim měst
ským úřadem.

Dodatek k jizdní sazbě.
1. Ustanovení jízdní ceny platí bez výjimky pro

každé počasí. P $linky p
3. Každý povozník jest povinnen chovati řád tento

jízdní ve svém poroze na místě viditelném,
3. Vyžadování zpropitného jest pod trestem zapo

vězeno,
4. Mýtné při jisdě — vyjma jísdu v omnibuse ná

leží zaplatiti cestujícímu.
5. Povozník může povoz jen tenkrá!e odepříti —

byl-li povoz již jinou osobou zamluven.
6. Každý povozník — byl-li předem objednán, jest

povinnen i v noci jeti, v kteréměto případě pak jest opráv
něn moci vyžadovati ceny jízdní o polovici zvýšené,

Za dobu noční považuje se doba od 10. hodin vo
černí do 6. hodíu ranní.

7. Povozník jest oprávněn vyšadovati povozné před
konáním jízdy.

8. Početosob pro vý povoz ustanovuje so na

5, Jadnokoňsk na 3 osoby, v kterémšto počtu místo ukočího jest zahrnuto.

9. Povozníkjestpovinnen, lehká zavadisDepistnéna povosvsíti; zs é větší neb těšké zavazadlo pří
sluší mu nábrada částí £0 kr.

10. Objednaný k domu povoz jest porinnen 10 mi
nut bezplatně čekati, sa každých dalších6 minut čekání
masí cestující neb najímatel povozníkupří párovém po
vozu 10 kr. a při jednokoňském 8 kr. r. č. zapravtti.

v Hradel Králevé, dne 16. února 1891
Parkmistr:

Lhotský.
VII.

O.kokresníhejtmanstvív HradciKrálové,
dne 10. března 1891.

C. k. místodržitelskýrada:
Hejda.

Národní hospodář.
Doporučuje se hnstá amobořídká

setba. Kdochce dáti si odpověď správnou na
předůležitou otázka ta, musí znáti úrodnost čili
plodivost půdy, vlastnosti odrůdy, již seje a kro
mě toho ohled vzíti na způsob setby a dobu, kdy
se seje. Setba do řádků méně osiva vyžaduje než
setba na široko, a sice čím je půda výživnější,
úrodnější, tím fidší řádky, tím řidší setba je na
místě. Čím je pohoda příznivější, čím splše výsev
se koná, tím méně třeba semene, zvláště když
sejeme druhy drsnaté, ješ bujně odnožují. Na
půdy vysílené, méně plodué, k setbě pozdní třeba
míru osiva zvýšiti. Avšak přesného pravidla a čísla
opřeného udati nelze. I v tomto nejlepším rádcem
je vlastní zkušenost.

Sbírejme ovoce mahnilé. Každý plod
nahnilý je napaden plísní, jež vytvoří milliony
výtrusnio semene, jež na zbytcích zaschlých a na
větvicích nejbližších přezimují a pak zase choro
bu rozmnožují na plodech v roce budoucím. Z té
příčiny sbírejme všechno zaschlé ovoce na stro
moví i pod nimi, sbírejme ovoce nabnilé, sbírejme
shnilky a spalme je. Zničíme takto zárodky rů
zných plísní, jež nejen hnitobu, ale i jiné choro
by ovoce způsobují.

Žerty a vtipy.
Realista. Jistému sedláka a Žďáru ukraden

byl nový měděný kotlík. Zatkli cikána, jenž se potu
loval kolem statku a upadl proto v podezření z té
krádeže. On však zapřel vše. Konečně mělo se přísa
bati; cikán přísahal, načež byl propaštěn. Když se
octli venku, volal sedlák“ na cikána:

„Lampe, přísahal jsi křivě a ztratil tak naději
na život věčný.“

„Ale ty jsi ztratil měděný kotlík“, odsekl cikán
suše a šel klidně svou cestou.

* *
hd

Úkaz naší doby. Uherskýžapanpřijalná
vštěva vystěhovalců, kteří chtěli opustiti vlast a ode
brati se do Amoriky.

Žapan: Ale, lidičky, co pak již není žádné
ho prostředku, který by vás přiměl,abyste zde zůstali?

Sedláci: O, ano, pane župane, když vy půjdete,
zůstaneme my zde.

Zrnka pravdy.
Žádný nebude tvrditi, že jsou si národové neb lidé

ve všem stejní. Tak dobře jako jeat někomu přirozena
hrdost, pánovitosť, tak drahému skromnost, poníženost,
jednomu bezohlednost, vypínavost, drzoť, jinému sná
šenlivost, mírnost, pohostinnost,

. *
*

Kdo si zamiloval lid a jeho obecní životní po
třeby, ten uhodil, jak se říká, do pravého, ten bude
nejvíce se o lid zajímati a pro něj působiti.

* +
*

Čím více se svobodomyslný rozum nadýmá, tím
více každá vřelost citů chladne a tím j lásky ubývá
a všechen charukter vymizí.

Č. 0959.
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Listárna redakoe.

Heřmanice. Zpráva o zřízenínové pošty u
Vás byla již před měsícem v „Obnově“ uveřejněna
kolikráte to jiš mámo v list. redakce sdělovat?

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 15. září 1900. 1 hl.

pěenice k 13:00—1850 jšito k 14 00—15-00, ječmena
k 9'80—1040, oves k 4-80—5-40, prono k 9-00—10-00
vikve k 9:00—1000, hrachu k 16:00—20'00, jáhly k
19-20—0:00, krup 18*00—43:00, braroborů k £ 40—2 80,
jetelového semínka červeného k 120'00—140'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00:00—00'00, máku k 30-00
olejky k 00'00—00'00, Iněného semene k 17*00—18-40
100 kg. žitných otrub k 1200, pšenié, otrub k 11-40,
1 kg. másla k 2-16—2-40, 1 kg. sádia vepřového k
1'60—1-76, tvarohu k 0-28—0-38, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okarek k 200—3*00, jedna kopa cibule k 1-80
0000, jedna kopa drobné zeleniny k 0*00—0*00

V Králové Dvoře o. Lab. dne 15. září 1900
pšenice 1400 13-60, žito 14-80, 14-00, 18*00, ječmen 9 00
oves, 4:90 540, hrách 00.00 9000, dočka 0000 00-00
vikev 00-00 0-—, jáhly 00"—, 00-— kronpy 00-— 006—
brambory 3-20 0-00, vejce (kopa) 8*00 0-00, máslo 2-28
2:24, tvarob 28 hh, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 136, maso skopové k 1:12, 00
no k 7.00, sláma k 8-00, k oves 12-00,



továrna na piana

v Elradoi E rálové.

Podzimníazimnínevwetiny.

největší výběr tu- ici
zozemských,

anglických a fran
couzských novotin,
vlněných, hedvábných

látek
v přeskvostných pro
vedeních a časových

vzorů.

Tovární výběr čsr
ných modních ismuť
kových látek čistovů

něných.

Přehojný výběr ko
borců

z nejprv. osvědčených
továren.

Přeskvostný výběr po
krývek.

Úplné garnitury při
krývek stolních i lo

žních.
Tovární sklad linoleo
vých koberců a ameri

kánského plátna.

gradle na slamníky.
Cremové

a bílé záclony.
Trvanlivé deštníky,
slunečníky, šněrova
čky a vějíře plesové.
Pláštěnky nejno

vějších tvarů.
Nějnovější vzory ka
šmírových a hedváb
ných šátků na hlavu.

Veškeré podšívkové
zboží za tovární

teny.
Bilé prádlo pro

pány.
Za veškeré čistě vlněné
a hedvábné sboší ručím.

Veškeré prací novo
tiny.

Anglické batisty
rozmanitých, právě

vyšlých vzorů.
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Ignác V, Neškudla a syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Noškudýy, faráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

; výrobní závod
2 všech kostelních paramentů.

i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
: se na požádání frauko zašlou.

ODNURNOENUTDUNLUMNNUNNONENEATONGELKEXNCZUAITUI

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje notivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, křídle,
kasatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svicny,
lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatné a franko.

a- zsě“ Již vyšel"8 U%
kalendář „Štít/“,

Obvyklé výhody prodavačům. — Objednávky přijímá

Politické družstvo tiskové v Hradci Králové.U
»D(62)(82)(60)€e

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové

Akolový kapitál K 1,000.000-—.

PANEPán 140:10. uo ováOTB WUAa.
Založeno r. 1860. |

Velectěnému 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 začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našjou se již svócené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti, Starý závod můj může se vykázati četnými ochval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

raktikan
přijme firma

PETR KOPAL A SPOL.,
specielní závod zbožím ozdobným a galanterním

v Hradel Králové.
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Reservni fondy K 370.000--—.

Vyřizuje
bankovní a směnárenské obohody všebo druhu 00 nejkulantněji.

Eskont směnek.
"nkassa, úhrady, poukazy, akreditivy na všeohna místa domáci i zahraničné.

Výhodná koupě a prodej

AV

devis, minoi a valut (cizi měny) přesně dle kursovních záznamů. m i
Úvěrní transakce všeho druhu. (9 p!

Kupuje a prodává Najení
oennépapiry všeho druhu za hotové a obstarávají zakázky bursovní No

(v Praze, ve Vidni, v Berlině eto.) za podminek původnioh. ad
Zpeněžováníhodnot na burse neobohodovaných. 0%

Zálohyna cenné papíry. S
Usohování,spravování cenných papírů, pojištěníproti ztrátěkursovní přivy- 04
losování, revise čísel, inkasso kuponů a tažených hodnot. Obstarávání kupo- 5

novýoh arohů.
Vklady

na pokladniční poukázky, účet běžný a žírový zúročí se 00 nejlépe
MW-na knížky4, "E

OSEB*>ode dne vložení do dne vybrání. "M
Rady a pokyny oohotně udilí řiditelatví.

SOGDGTGDGDGDG0G90GUGDGUSUGV 8
PANASVNASMÁMA NÝMAVATANA APOD MES C1.C) NE- C2 CCDBE- CA CIKOCTA CME O

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
WB-Fivo z měšťanského pivovaru v Plznípřímo od čepu “Uii
Slavnostní, svatební a přiležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžto příčin“ těší se hojnému, lichotivém

usnání P, T. pp. hostí z raby i z kraje.

Váolav Vaoek, majitel.



DT b
Výrobky dokonalé.

Ludvík Knepr
w Hradoi Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle sáložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.Záclony.

Český závod pro

kýma náprsenkama.

se pracuje pod vlastním dozorem

PETR RIER v

výbavy prádlové.

co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek :

Týništi nad Orl.
TL atlatanatlatmtmLalalalelolololelTOT Te LalaloLooo oWWHWtb
OTTO xXx T T9X TOTKOZKVZVZVAZV447847474

III IIIA AAdalalalalaleleleleletelefelele!.eee eso.
k bo To1910100ToTO10TOTOTOTOTOTOTVTOTOTOTOTOTOXOOTOTOTOTVXVÍTE VE

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenó kanceláři jen
P*raha-II., Eliščinatřida1080.

Ma venek obratem pošty.

dodává pod G-letou zárukou, též na splátky

soukenický a první

Josef

Štěpán,
závod

pozlacovačský
v Pardubicích

opravujejakoši nověstaví
oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

zasílatelský závod

E oel

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí Úrma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 1859., rozšířil jsem za spolopůsobení mých
synů, kteří bohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních 8y
stemu s přesným a 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 cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.DOCX

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradol Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

malef' kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

XOOOOOOOIXAXI

První Královéhradecká

JAN KALIS

Boto00+0ot0t0000000000D

FRANTIŠEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučnje uctivě své chvalně známé 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 oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočly shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. «mm O+
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Křestní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

továrna nábytku. x

Antonin Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb nměuí elrkevníhoj léž zhoto
vuje sochy světců se 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
AntonínSucharda.

Výbornou chuťkávy docilile

přisadou



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 4 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brmě, Reanergaaso č. 18; ve WidmiIX. Harmoaiegasse 8.

gEP*>Illustrované cenníky franko a zdarma. ij

Přesídlení obchodu.
na on gr oznámiti,že jsem závod svůj přesídili do nejmodernějí zařízených nových obebodníchmístností

Bag“ na podsíni proti biskupské residenci "W
s vpozorňují na můj nyní

) největší sklad suken a podšívek ív cenách nejlevnějších.
Děkuje za- laskavou přízeň a prosím by mně tato i v nových místnostech na dále sachorána byla.

Doporačuji se k službám vždy ochotný

V. J. SPALEK v Hradci Králové. ?

flamelové
i soukené

rovněž spodní sukně
a dětské šatečky

nabízí ve velkém výběru

v Hradci Králové,
Velké náměstí.

BSpecielní závod zbožím ozdobným a ga
lanterním pro dámy 1 pány.

Oznárnemí.

DE“

P. T. obecenstvu Hradce Králové a okolí
oznamuji tímto zdvořile že jsem žřídil

dilnuproopravuvelocipedůKP
a šicích strojů jakož i půjčovnu velocipedů

v Hradci Králové, ve Svatodušské ulici, v domě pana Ant. Petrofa, v těoh samých místnostech co až dosud byl
pan J. Herbrycoh.

Maje zastoupení firmy V. Michl ve Slaném, největší to továrny české na velocipedy, jsem s to každému dodati stroj krásný
a za velmi nízkou cenu při výhodných podmínkéch platebních. — Opravy velocipedů a šicích strojů obstarávati bude montér, který jest
v oboru onom obzvláště zkušeným, o čemž se zajisté každý přesvědčí.

Doufám, že přízeň P. T, obecenstva sobě i při tomto pobočním podniku získám. Upozorňuj dále, že dílnu svoji pro sta
vební zámečnictví povedu nezkrácené dále a zaručují každému rychlé obsloužení při cenách jak známo nejnižších,

Prose o laskavé věnování přízně oběma podnikům mým znamenám se v plné úctě

Frant. Paulík,
obchod velocipedy, půjčovna velocipedů a stavební zámečnictví v Hradci Král.

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Král. — Zodp. redaktor Alois M. Vobejda-Prosedský. — Iiskem bisk. knihtiskárny v Hradu Aral.



Předplatnénačtortroku8ksoh
na půl roku 5 k — A

„Šrajtofle“.
Myslil jsem, Ze čeština nadobro již fest

zbavena ošklivých slov, z němčinypřekrouce
ných. Mýlil jsem ge. I z úst vzdělaných bývá
dosud slyšeti nezbytné „holt“ a „kór“. Což
diva, že se v lidové češtině podnes aspoň
sem i tam uslyší slovo „šrajtofle“.

Nedávno mlavilo se o těch nových vol
bách. Ten povídal to, jiný ono. Na konec však
promluvil jeden s prošedivělou hlavou: Tohle
všecko, co jste, páni, povídali o národě, vla
sti, svornosti, obstrakci i opposici, to 6e
hezky mlaví, ale já vám povídám: Při volbách
vyhraje — šrajtofle. Nastal smích a odpor.
Ale nezastrašili ho. Zůstal při svém a doložil:
Povídejte si, co chcete; já povídám: Hlavní věc
při volbách je — šrajtofle.

A ten člověk měl pravda. V Italii, v
Uhrách, ve Francii je veřejným tajemstvím:
Kdo má největší šrajtofli, ten dostane nejvíce
hlasů. I kdyby zrovna nepodplácel, kdo chce
býti zvolen, anebo která strana chce míti ze
sebe poslance, ta musí míti k tomu šrajtofli.
Musí platit na noviny, na cesty, na agitace,
na řečnění.

Ale nemusíme chodit ani do Francie.
Šrajtofle a volby jsou v nejlepším příbuzen
ství. Neříká se ovšem šrajtofle, ale říká se
agitační fond, to jest jistá částka peněz na
shánění hlasů. Kde je veliká črajtofle, tam 8e
táhnou „řečníci“, agitátoři. A ani slovo z to
hoto tvrzení neodvolám. Sám jsem četl něko
lik takových dopisů, které vyloudila domněla
veliká šrajtofle. Peaní ta zněla asi takto: Va
še Biskupská Milosti! Jsem nešťastný člověk.
Od zbožné matky mé dostalo se mi dobrého
křesťanského vychování. Ale zlý osud vehnal
mne ve společnost zkažených lidí. Bída při
nutila mne, že jsem odpůrcům náboženství za

rodal své řečnické nadání. A neřečnil jsem
z výsledků. Je snad známo, že ve V

dostal P.... přes dvě stě hlasů. Ty jsem mu
prosím na schůzích po vesnicích já vyřečnil.
A ten padouch mne nyní odkopl. Poznávám,
jak jsem spolu s ním sklesl i já. Stydím se
sám sebe, jsem rozerván a nešťasten. A v tom
neštěstí přicházejí mně na mys) zásady, jež
mně vštěpovala matička má. A spolu s tím
učením mateřským napadly mi i Vaše šlechet
né snahy. Svěřte mi aspoň na zkouška věc
svou, vezměte si mne za agitátora a uvidíte,
co dokážu. Jako ovce přijdou za mnou, kde
koliv promlavím. Prokážete tím i dobrodiní
člověku, který jeat okamžitě bez chleba ....

Psaní ta letěla ovšem do koše a do ohně,

ale jsou důkazem, jak velikou moc má — šrajtofle. :
Avšak takhle, jak se zdá, volby šrajtofle

jen vyprázdňují. Ovšem že. Ale věc má rabiic. Ve Francii si to zvolený zase nynahradí.
Stane 8e „panamiston“, to jest, dává se pod

pláceí při hlasování o kopání průplavů, o žeeznicích, atd. atd., jinému dostává se krom

toho i plscených „vlasteneckých“ | pracípři bankách a v jistých sborech, kde se jedná
o silnice, mosty, ústavy atd.

Ale tohle poslední je prý taky u nás.Může být. Ale zlí jazykové povídají, i když
za hlasování není poslanec podplacen, že mno
hý tu „tíhu té poslanecké zodpovědnosti“ na
sebe béře proto, že to přece samo sebou na
plňuje „šrajtofličku“. Býti poslancem na říš
ské radě a na sněmě, to samo sebou nese ně
kolik tisíc ročně. Mnohý ovšem nenšetří nic.
Ale jiný by doma tak jako tak v zimě mnoho
nedělal, a ve Vídni žije šetrně, za dvě, za tři
koruny denně, a tak přece něco v šrajtofličco
zůstane. Proto jsou země, kde stát poslancům
neplatí nic. O živobytí svého poslance musí
se starati strana, která ho zvolila. A má-li sku
tečně tak horoucnou lásku k vlasti a národu
neb k lidu, dá 8 sebon smlonvati a udělá to

živnost,-ten se nedá voliti, a kdo ne
chodí do schůzí, tomu 80 z umluveného „den
ního peníze“ strhne.

Má to ovšem svou elnbou stránku, že by
to právě boháčům vody na mlýn nahánělo,
ale že na místo vlasti neb lidu nemá být dá
vána šrajtofle ani šrajtoflička, to jest jistá věc.
A pak to je taky jistá věc, že se poslanci
platí z velikánské šrajtofle státní
do které se daně odvádí bez rozdílu stran,
aleslabší strany jsou přehlasovány,
a platí na své potlačení A tak se obje
vuje přidosavádním způsobu, jímž se Šrajto
fle pánů poslancůplní — veliká nespra
vedlnost. To vidíma zvláště v Čechách, kde
tímto způsobem všecky strany platily až do
sad poslancům jediné strany svobodomyslné.
Není tedy mnoho žádáno, když ty platící slabší
strany žádají od panující strany kompromis
sem — smlouvou — aspoň nějaké to posla
necké místo. A je to jen svobodomyslností,
béře-li silný ohled na slabšího, většina na
menšinu, obzvláště když menšina platí. Či ne
chtí to poslanci menšiny na říšské radě, aby
je většina nentlačovala a po právu a spravedl
nosti s nimi naložila? Či nevolá se denně:
Národ český platí, ať za to něco má. A ne
chce-li se vlasť naše taky proto státi králov
stvím, aby z její peněženky nebrali jiní? Zde
jsem řekl „peněženky“, abych ukázal, že jsme
chudi. My to slovo šrajtofle ani nepřekládá
me; je to něco velikého, a my, když se mlu
ví o penězích, máme pro to slovíčko jen ma
linké, zmenšující, totiž peněženka.

A přece nám tolik do ni přihlížejí
i bratři Poláci z Haliče, a právě proto o zno
vuzřízení království našeho uni slyšeti nechtí.
Inu nedivím se jim. „Šrajtofle“ tam mají skoro
jen již ti, co prodávají „vodku“. U nás nejsme
daleko, od toho. Křesťané mají u nás skoro
napořád již jen peněženky. A přece ještě ne
otvírají oči, že čím spatnějšími jsme křesťany,
tím větší jsou ty jisté šrajtofle. A má-li kře
stan, Čech tu i tam přece o trochu větší šraj
tofli, „křesťanští“ osvěcovatelé lidu ma ji vy
čítají a lid proti němu štvou, ale ty pravé jak
kdesi říkají „nacvakované“ šrajtofle nechávají
na pokoji. Stává se to prý taky proto, že z té
velikánské šrajtofle asi deset korun se vydává
na předplacení takové té Osvěty. Ostatně však
není potřebí, aby se ty jisté veliké šrajtofle
mnoho otvíraly. Liberalismem zrovna o rozum
připravení křesťané píší zadarmo proti kře
sťanům, a zliberalisované státy nejraději si
dupnoa proti katolíkům. Kdo čteš, rozuměj!

Ale už dost tohohle klerikálního radika
lismu! Mohl by na to přijít pán Šádek a za
lbat si, že v Ranné kdysi hrali: Že peníze
světem vládnou. Ono by to bylo pravda, kdy
by pan Šádek přiznal, že on sám se pachtí
8 těmi „Hlasy ze Siona“, aby se otvírala šraj
tofle pana Hoblíka z Pardubic, a něco z ní
káplo do páně Šádkovy — peněženky. Neboť
to velice velkomyslně přiznáváme, že páni pa
stoři mívají pro to, co od svých oveček dostanou,
i když ob čas za pohřeb až i tu padesátku „vy
řknou“,jen tolik, na co stačí peněženka.Šrajtofle
přinášejí do pastoren jen — ženušky. Ku př.
bohatá vdova, jako to bylo na jistém nyněj
ším vysokém reformovaném místě, anebo hol
ka ze statku, ze mlejna atd. atd. A proto se
nedivím, že p. pastor Sádek je tolik proti ce
libátu (bezženství kněží). Otázka o Špatných
platech duchovenstva byla by ještě palčivější,
kdyby aspoň tu i tam do „fary“ — rozumí se
do evajelické — nepřiletěla nějaká ta šrajtofle.

Ale jak jsem neopravitelný! Povídám už
dost, a zatím jsem zase u těch šrajtoflí. Mo
sím činiti pokání. Máme poslance, kterómuž
k jeho slávě nepomohla šrajtofle. Byl totiž
jednou na jednom bývalém hradě tábor lidu,
ale brzy jej rozpustil pan okresní hejtman. A
tu jeden mladý muž promlavil prý asi takto
k lidu: „Lidičky, když nesmíme mluvit, tak se
aspoň pomodleme“. A veliký zástup českého
lidu padl na kolena a modlil se na hlas Otče
náš. Jenže už nevím za koho, zdali za pana
hejtmana, anebo za národ český, anebo za je
ho nepřátele. A hlet Ta modlitba pomohla.
Pobožný ten vlastenec stal se poslancem a
naplňuje si taky trošku Šrajtofli. A přišel ta
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ky čas, kdy topil svého biskupa; ina, jak 8e
ní šrajtofle, tu člověk lehko zapomíná na

ána Boba a myslí, že je velikánem, třeba byl
jen — chalapníkem.

Ale něco poučného tento příběh přece
jen hlásá; a to jest to, že staří Čechové, když
národu hrozilo nebezpečenství, nespolehali Be
ani na peníze, ani na jazyky lidí, ale že se
modlili a že zpívali: Svatý Václave, nedej za
hynouti nám ni budoucím. A to jest to, což ke
svátku tohoto nezištného a rozvážného milov
níka lidu svého, národu českému v těchto trud
ných dobách, za kterých na zemi snad už ni
kde přítelíčka nemá, — odporoučí křesťanský
Čech, vlastenec.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 23. září.

(Kostel sv. Václava. — Sochy na Karlově mostě.
— Kollej Arnošta s Pardubic.)

Dvě pražské důležitosti najednou jakoby
do vody hodil a ta se za nimi zavřela. V ne
dávných dobách, umíněnou a „rozhodnou“ vět
Šinu, jako mádnes, každou chvíli přivlékl
někdo baďto do městské rady anebo dokonce
i do plenárního zasedání sbora obecních star
ších dotaz nebo žádost o poučení, co bude
s kostelem sv. Václava a jak to stojí s otáz
kou obnovení povodní r. 1890 s Karlova mo
stu stržených soch. A nyní najednou kolik mě
síců nikdo na radnici o tyto dvě důležité, ži
vé otázky ani slovem nezavadil. Bylo by to
jenom zaslepeností, kdyby někdo chtěl zastu
pitelstvo kr. hl města Prahy v záležitostech
těchto, že doposud nebyly vyřízeny, nějak
omlouvati. Svatováclavská trestnice byla roz
bourána r. 1889, tedy před jedenácti dlouhými
lety. A za poměrně ohromný ten čas nedo
vedli se pánové na staroměstské radnici dora
diti a dohodnouti, co se má státi s kostelem
sv. Václava, kterýž z rozbourané té trestnice,
bývalého kláštera, byl zachován. Kolem něho
vznikla na pozemcích, po bývalé trestnici zí
skaných, celá nová nádherná čtvrť města, v
jejíž středu na opuštěném skaliska trčí porva“
ný, popraskaný a prkny zabedněný ten koste
ček jako obrovská žaloba k nebesům, jak si
správa města Prahy vede. Čínitelé za tuto
ostuda, již Praze nerozhodnutím o osada sva
továclavského kostelička tropí, zodpovědní,
charakterisují mravní slabost a mužnou scbá
tralost přítomné doby. Část pánů na radnici
rozhodujících je pro zbourání kostelíka
toboa druhá čásťjest pro jeho zachování.
Jazýčkem na váze při rozhodnotí jsou, jako u
nás obyčejně, na radnici zasedající židé a pro
testanté. Než v záležitosti svatováclavského
kostela vedou si obě strany stejně chabě,
obojetně. Strana hořící touhou po zbourání
kostelíka toho ví, že by vyslovené ty snahy
spůsobily případně bouři nevole v širších kru
zích. Katolicky smýšlející vrstvy lidu a smysl
pro památky minulosti mající intelligence by
se toma opřela. Proto liberální a pokrokové
panst70 z osobní opatrnosti raději mlčí a
„obětavě“ na prospéchy pražské obce zapo
míná. Kostel svatováclavský již plných deset
let stojí ve svém nyní nepotřebném stava na
pozemcích náležejících pražské obci. Pozemky
ty mají cenu nejméně 25.000 zl. Když přidáme
úrok z peněz těch za deset let, kdy vidíme, co
pražskou obec stojí strach její zástupců
před katolicky smýšlejícími vrstvami lidu.
Když pánové ti nechtějí svatováclavský chrám
odevzdati jeho účeli, když vážně pomýšlejí na
jeho zbourání, jest nynější jejich stanovisko,
jež obec a poplatníky již tolik tisíc stojí, mě
sta Prahy nedůstojné, jemu škodlivé a proto
naprosto zavržitelné.

Je to hanba! Strana pak toužící po za
chování kostela toho nevede si naproti tomu
také nijak správně a záležitosti, o kterouž zde
běží, hodně. Většina její stoupenců nemá dosta



čení tak obětnu jo sj,daja,lbs ag, tjden nadáv
Více by to sjkohon |! Ale dnesm

své njlapší přesvědčení nechce na pražské
radnici skoropíkdo kar ani „k malinko.Nepochybujema,o tom, y stoupenciza
chování“kostela toho negnavně, horlivěa

pevně -aa svém dappriská stáli, še by jistěpři nynějšíca ná všech stranách otřeseném po
stavení náhledů židovsko-liberálních bylo již
ve prospěch zachování kostelíka toho rozhod
nuto. neprospěch kostelíka rozbodnutí to
by nedopadlo a to z tobo důvodo, že by byl
kostel svatováclavský jistě dávno shoarán,
kdyby to bylo Blo! nynější stav otásky
té neslouží také k žádné cti ani přátelzacho
vání kostela toho. Jejich jednání jest stejně
obojetné a chabé, jako je zbabělé jednání stou

avatyně svatováclavské, z níž mohly dávno na
místo němých žalob blaholiti nadšené zpěvy
a prosby ke svatému dědici a patronu české
země, aby ve přítomných těžkých dobách ne
dal zahynouti nám, ni budoucím.

+ s
o

Záležitost opatření Karlova mostu nový
mi sochami vázne zase také jenom na „neroz
hodnosti“ činitelů, jímž rozhodování o záleži
tosti ty přísluší. Není to žádný potěšitelný
úkaz a proto o něm několik slov. Že při po
vodmi roku 1890 do rozbouřených vln stršené
mostní sochy nejsou doposud nahraženy jiný
mi, ač píšeme dnes r. 1900, příčiny toho hle
dati vlastně v jisté umělecké žárlivosti. Při
zmíněné povodní zuičená sousoší náleží nešťast
nou náhodou mezi nejcennější umělecká díla, jež
Karlův most zdobila. Byla to sousoší sv. Fran
tiška a av. Ignáce od mistra Prokopa. Sousoší
sv. Ignáce byla z největší části na dně Vltav
ském nalezeno a z vody vytaženo, sousoší pak
svatého Františka přišlo neznámým spůsobem
ku ztrátě. Snad bylo zasypáno ve vodě
pískem, nebo odplaveno dále někam, kde
bude později odkryto, anebo 8e na ně ne
šťastnou náhodou při opravách mostních skle
pení a pilířů „nepřišlo“, tak že jsou zbytky
Jeho pod mostem na věky pochovány. Proto
nyní se jedná o to, zdaž má býti na Karlův
most znovu postaveno nyní již sestavené 800
soší sv. Ignáce. Postavení to stálo by však
s potřebnými opravami přes 16.000 zl. A tu
se tábor, který o tóto otázce rozhodovati jeat
povolán, rozštěpil na dvě strany. Jedna chce
rekonstrukci sousoší sv. Ignáce; drubá pak

á, aby sousoší sv. Ignáce bylo semalým
nákladem na některém vhodném k tomu
místě postaveno jako umělecká drahocenná
památka, která by tímto spůsobem byla zcela
vhodně zachována věkům bodoucím a na
most žádá postavení soch nových.
Poknd se uměleckých krahů týče, z pochopi

telnýců důvodů náhledy druhé strany bájíumělci mladší, toužící po příležitosti a osvěd
čení svého umění, mínění strany první pak
hájí pánové starší. Snad z umělecké žárlivosti,

FEUILLETON.
MUDr. Jan Melichar,

nejstarší žijící buditel a spisovatel český.
Podává Korel Skutečský.

(Pokračovrání.)

V dobích těchto studentských se ohlíželi
mladí studenti po knibách českých. Celé hodiny
stával Melichar se svým nejmilejším přítelem a
pozdějším znamenitým biografem Rybičkou před
krámkem knihaře Veselíka dychtivě a toužebně
bledíce na malé knížečky po r. 1820. v Hradci
Králové u Host. Pospíšila tištěné, Pan Melichar
sám o své lásce kc knihám vypravuje: +Co tu
bylo radosti mohl-li jsem si některou z nich kou
piti. Jako drahocenný poklad jsem ji uschoval,
každé slovo za zroko zlata považovals Rybičkou
na vzájem za jinou si vypůjčoval. Byl to poklad,
který nás oba těšil, a jak Cicero praví, každou
chvíli s námi cestuje a doprovázejí nás po všech
cestách života«. Mladého Melichara hlavně zajímaly
hry Klicperovy, neboť o prázdninách s velkým
úspěchem zařizoval ve Skutči divadelní předsta
vení ba i sém pokusil se v dramstě a sepsal
jich 12, které teké předvedl na svém jevišti.
O začátku této spisovatelské činnosti vypravuje
Melichar následovně.: »Jak známo, v dřívějších
dobách se v rhetorice ano již v poesii, básni
ctví, řečnictví a dramatické umění přednášelo.
O vědách přírodních, bospodářských a vůbec
reálně praktických, nebylo tenkráte ve všech
osmi školách slyšeti oni slova, a tu probudila se
ve mně zvláštní láska k divadlu. Pamatuji se do»
bře, jak jsem byl okouzlen vida poprvé „pimpr
lácké“ divadlo. Zejména +Horia Gloska«, kterak
v lese při hranici hořícího dříví se svými kama
rády se umlouvá, jak má »Hermanstadte zapálit a
vydrancovat. A když později přišla do Litomyšle
divadelní společnost Suvarova a já viděl hráti

nebvf na pražském kamenném mostě stojící
krás á ů ;

aměleckó tak eanénolodtnnt: sály apse pražské katolloké intelligence týče, ta sía
se ve většině ma stragn drahon, Dávogdy

tobo uvedome. Kdy$ se poškozenésousoší gv.

knáce příslošně opravené lacino umístet neněkterém vhodném pro ně místě, tedy bude
zcela dobře opatřeno a zachováno, tak že šád
ný rozšafný mož nemusí proti tomu ničeho
nemítati uváží-li, co výbod dalších ztoho ply
ne. Na prázdná místa na most musí totiž Do

tom přijíti sochyveskrze nové. Podle ů
magsí 'to býti mochy svatých. A ta, při
jde především nyní na řadn.opatření jejteh
návrhů. Naše omělecké krahy následkem tob
budou zaměstnány a odměněny zbožnou prací
ve smyslu katolickém, celá Praha,celá žemě
bude dílo jejich s účasti sledovati, to věci ka
toljcké niktarak nenškodí, neboj za koneopří
bode nám řada nových oměleckých děl ve
smyslu katolickém, což znamená jenom zisk,
který by věci katolické ušel, kdyby měl při
jíti ku platnosti nevčasný a nemístný parla
ment, že na most musí opětně přijíti sousoší
sv. Igoáce. To je zachováno tak jako tak, mů
že přijíti jínde ke své platnosti a kdyby mělo
státi na mostě, zabránilo by vzniku nového
znamenitáho uměleckého díla ve smyslu kato
lickém. V tom pak bychom mosili spatřovati
zbytečnou škodu. Nám pakjde o rozmnožení
dacha a smyslu katolického a tu důvody těch,
kdo souhlasí se stranou druhou a přejí si na,
Karlův most sochy nové, sluší ceniti jako
moudré, prozíravé a včasné.

+
* *

O tom, jak mocně a silně katolický dach
a smysl ve přítomné době u nás se rozvijí,
není v nejširší hlučné veřejnosti skoro ani
zdání. Český tisk jednak o tom ani neví, jed
nak to žárlivě umičuje, strkaje blavu 8 očima
do písku jako pštros. Nechť! To jest již kolik
let patra, že protikatolické listy ztrácí pod
sebou půdu, nebo že dokonce hynou, to každý
ví, že ve smyslu liberálním nemlaví již ani
dr. Ed. Grégr, kterýž stávající nálada vždycky
dovede správně vycítiti, svědky toho jsme pak
stále, že protikatolické spisy nechce nikdo po
mala ani darmo. Nejvíce pak potěšitelným zje
vem jest, že rodiče pro své studující syny a
dcery ani liberály nenyjímaje, hledají útulky
v ústavech katolických. Zaření a křik, jež
proto časopisy liberální a protestantské vedou,
jest malicherným hněvem a nikdo se tím více
nedává zmásti. Naopak! Tím jsou opatrní a
moudří rodiče na spolehlivé ústavy ještě npo
zorňování. A zajímavo je, že mladá generace
je v nich nanejvýš spokojena, že je sama roz
Šiřoje a cení. Dnes dobrá polovice studentstva
nejvyšších škol smýšlí jednak vědomě, jednak
mimoděk rozhodně katolicky, ač veřejný tisk
o tom věděti nechce. Zajímati bude, že ku př.
letos přišlo řiditelstvu kolleje „Arnošta z Par
dobic“ v Praze, jíž řídí farář od av. Havla
vdp. Dr Karel Vondruška, bez. mála skoro
tisíc žádosti o přijetí do bytu v kolleji té, v

E
„»Abelino, veliký zbojník Benátský«, tu jsem my
slel, že nemůže býti nad takového zbojníka ve
světě nic znamenitějšího, Proto jsem se také pu
stil do divadla a abych za tepla své myšlenky na
papír uložil, napsal jsem nejprve monolog asi na
třech stránkách, rozumí se samo sebou, že ve ver
ších. Monolog či samomluvu, kterou nejvyšší
loupežník, zabiv všecky herce »přednáší« a po
tom se sám zavraždí.

»Jakáasi byla to češtinaa dobrá písemnost,
může si každý pomysliti; po celý ten čas jsem
slova českého neslyšel, a to, čemu jsem se ve
škole domácí naučil, dávno jsem zapomněl. Po
zhotovení samomluvy napsal jsem za krátko ce
lou tragedii »Smíření«, kde všickni herci se za
vraždí a zůstanou jen dva starci, sokové, kteří se
nad zavražděnými smíří. Nicméně však jsme tuto
tregedii několikráte provozovali, poněvadž jé, jako
ředitel divadla tuto hru napsal a tedy se ostat
ním studentům líbiti musela. Co tomu starší po
vážliví lidé říkali, na to jsem se nikdy neptal.«

Gymnasijní studie byly ukončeny a pro
Melichara nastala nutnost volby budoucího stavu.
Matka přála sobě míti z Jana kněze a dobře za
opatřeného, však bouřlivý a neklidný život let
30. a 31. budil jiné myšlenky v bujné mladé
hlavě. Chtěl se účastniti těch bojů národních
volně a proto neměl chuti »k panáčkování« a
můžeme si mysleti, jak velké bylo matčino
užasnutí, když Melichar o prázdninách před
stavil se mstce „v rajthoznech“ a s kabátem
s velkými zlatými knoflíky, místo co by si dal
ušiti „kalboty do bot“ a pro theologa přiměřený
kabát, aneb dle přání matky sklerikue, aby v ní
celé prázdniny chodil,

Rozumní rodiče vidvuce u syna nechuť k
duchovnímu stavu, ponechali mu rozhodnutí a
Melichar volil lékařství, R. 1830, dal se zapsati
na pražské universitě do »mediciny«. Tenkráte
pod řízením Ign. Nádberného bylo studium me
diciny v Praze nejtěžší, protežovaní miláčkové

níž přebývají pouse posluchači vysokých škol.
m poměr o bylo pěiámosti pou

pán šel. údimeto jenorip chace přítomné doby 4 jejího d )

Nás
ze

Za dlnot našel st300tl odnjkepl.
janom aby sznové jejichbyli opakření v

čně který reklany a Muku již po deoh Je ole pod střephog svou pouze ska
demioká oběgay,jichž edtagtod Každoročně
5 tedy é procent, rosbodně katolick
. elících, anebo nejméně dobrých katolí
vychází do veřejného žíneta, Nešíříme se o

vom,jenom k-toma stročaj poskazujeme, jakok vážnému zjevn přítomáý doby, s nimš se
mugí doesna všeoly stranách počítati, Fotěší
to každého, kdo vážně na poměry na
šeho národa pohlíží a poučení tím mohou býtí
všichní, kdo pošuď nevidí a ducha doby ne
postibii.

.-———.- 

©Drobná obrana.
Sjezd ot v Chra

dimia atol ops „*O Chradimském
zdařilém ajezdu, na oslavu Spasitele pořádaném
nepřinesl žádný socialistický list tak oličnický
referát, jako katolický list „Rozvoj“ I nepřá-:
telské listy, když nechtěly akvělý projev čas
kých katolíků obváliti, alespoň ho netupili,
Bývalý „bohosloveo“ a. redaktor „Rozvoje“
však nazval sjezd tento „shromažďováním ovcí

do klerikálníhoovčincepansk P enájdn.brovolný a uvědomnělý projevkatolické
snižnje p. Racek na všední ečítání nevědomých,
pro pány sehnsných ovcí. Když pan Racek
nezná poměrů v Čechách, má aspoň se svou
nevědomostí býti tiše a meurážeti. Jest to
smutný zjev, že časopis, vydávaný mladším
kněžetvem, píše o katolickém lidu zrovna tak
jako židovští šmokové, pohrdavě a velkopansky.
Myslí-li „Rozvoj“, že reformní snahy musí si
pomábati nadávkamí a nízkostí, pak vzbudí
jenom bonusa ostudu svým tichým patronům.
O chlapeckých útocích „Rozvoje“ na ndp. bi
skupa královéhradeckého k vůli náhbledům o
všeobecném volebním právu a k vůli řeči na
sjezdé „Vlasti“ pomlčíme, protože chlapectví
v žurnalistice orteloje se samo. Zdá se, žo
„Rozvoj“ vyplýtval již všecky své opravné

nápady a nyní z nedostatku věcných myšlénekdal se po spůsobu socialistických krváků do
nadávání hierarchii, šlechtě, katolickému lidu
i kněžím, kteří dosud nedbali moudrých jeho
rad. Nejsme proti zasloužené kritice patrných
a křiklavých nedostatků v církvi, ale nemů=
žeme dopustiti, aby několik zakaklených lidí
osobovalo si patent na ryzí katolictví a ve
jménu „své“ křesťanské lásky suižovali bez
důvodně katolické pracovníky, kteří náhodou
jejich „povýšené“ stanovisko nemohli pochopiti.
Ostatně i „Rozvoj“ uznává své cbyby a teprv
nyní posvém přesídlení do Prahy bude prý
dle vlastního vyznání „tím, čím vlastně býti
chtěl.“ Však jest vrchovatý čas s obratem, ne
boť by takto vychoval i v řaďách kněžských
anarchisty.
—————————-—--—-—-———————-—————»

byli jenom Němci: »Die Bóbmen kann ich nicht
brauchen«, říkával tento dobrý pán a napřed ka
ždý Čech věděl, že to nikdy nepřivede daleko.
Hned v prvním roce poroučel Nádherný profes
soru anatomie při písemní zkoušce, aby na Meli
chara a jistého Sládka dal pozor. A proč? Byli
oba studující jako »vlastenci« poznamenaní. Je
diný J, Presl zastával se studentstva českého vů
bec proti zuřivému nepřátelstrí.

V Praze bydlel v jednom bytě s nerozluč
ným svým přítelem Rybičkou a se svými bratry.
Jednu dobu také i s K. J. Erbenem. V Praze se
tksl se s předními našimi spisovateli: Tomkem,
Kodymem, Vocelem atd. s nimiž pak blíže-obco
val, ano, s některými důvěrné přátelství uzavřel.
Jeho záliba k divadlu a obětavost sdružily jej s
Tylem, Rubešem a Filípkem, s nimiž hrával na
prknech v Kajetánském domě,

Melichar dostudovav s nabyv hodnosti do
ktorské počal svou lékařskou praxi v Chrudimi,
kdež opětně setkal se, s přítelem Rybičkou, který
již dříve zde auskultoval. Chrudim tehdy ještě,
jako většinou jiná města česká topula v moři
kultury německé; mluviti česky pokládalo se za
nevzdělanost a špatnost. O této dobé našeho
úpadku ve své krátká autobiografii vypravuje Me
lichar následovně: »Na veřejný život čeština si
netroufala. Nebylo tu ještě půdy. Německé vy
chování trousilo svou kulturu nejen do vyšších
vrstev, ale i do domů měšťanských. Spros'ý lid
co tu zmobl? Kdo se opovážil veřejně hovor po
česku vésti, na tobo koukalo se jako s putra, ka
ždý na takového opovážlivce pokukoval a ukazo
val na něbo co na „vlastemce“, čili lépe „kaceřo
vaného rebelanta“ a kterým není hpdno zacházet,
poněvadž je jako „lidožrout.“ Nynější pokolení
sotva uvěří a si představí ony smutné poměry
v jakých větší města v Čechách vězela, Proměna
přišla z našich menších měst a vesnic,

(Pokračování.)



Z bojištá volebního.
(lraška, Kostelecn. Or., RychtovaŽamberk)

Dee 1. října bude se konati doplňovací volba
v skopině ečetské <a poslance Dre. Podlipného. Volba
tato má býti zkušebním kamenem pro femoelníky
těchto měst, kteří ve srosamění s vládnoucí stranou
mladočeskou kamdidají p. Frant. Kratochvíla, zámeč
píka v Žižkově, jenf o ozganisecí řemoslpichim nepo

píratelnýchzjednal vi zásluh, — n a mábýi i
zkušebním kamenem pro stranu rad 5 ně-poktokavou,a níž reku v roce dle přisnání Dr. Šternberkyi Hej
na přijdou národaí i beznárodní socislisté a židé —
a teto strana kamdidoje svého předáka a duchovního
otea, redaktora Ant. Řajna. Z té příčiny konali dů
věrníci této strany české porady, tak n. př. v Kostelci,
kde jich bylo pohromadě 7; Kostelec zastupoval pan
Beránek, osvícený „svobodný křesťan“ a kompagnon
židů. Po schůzi té zahájena čilá agitace slovem i ti
skem proti kandidatuře p. Kratochvíla, který v „Sa
mostatnosti“ tupen a zs neschopného prohlašován,
Hajo, jako jedinný nejvhodnější a nejechopnější kandi
dát oslavován a veleben. Nejsmutnějším dokladem po
Jitického šarlatánství jest to, že sami důvěrníci mla
dočeské strany v těchto městech z nejspných důvodů
agitují proti p. Kratochvílovi, kandidáta téže strany.
Ane, pane Hajne, to jest povášlivá choroba veřejného
šivota politického, že ti, kteří chtějí lid vésti a po
učovati, že jej vedou k politické bezcharakternosti —
o tom uvažujte. Tak stalo se v Žamberku i v Kostel
ci, kde zvláště p. Nuc, jenž všemu dobře rozumí i
otázce řemeslnické, ale nejlépe dle vlastního doznání
„řeznictví“, když nemohl proraziti svým vlastním kan
didátem Dr. Klimentem, jemož blahovolně mandát
poslanecký suopatřiti chtěl, vystoupil proti p. Krato
chvflovi a přemlouvati hleděl i samé řemeslníky, aby
od něho opustili. Řemeslníci však takovému politi
ckému řeznictví rosuměti nechtěli a proto řekli p.
Nucovi: Vari, z cesty! Pan Nuc však mysli neztrácel
ale vzporoněl si na vědy věrné a oddané bratry 80
koly a národní dělníky, jež ke schůzi důvěrné do ho
stince p. Marka si pozval a je poučoval, jak anamo
nitým, výtečným a vysoce vzdělaným pánem je p.
Hajn, takže pro velikou učenost svou ani zkoušky ne
universitě neskládal, jen aby co nejdříve učenost
svou lido jako redaktor vštěpovati mohl. A když vše
připraveno bylo, přikročeno ku pořádání schůzí volič
ských. V Žamberku konala se dne 16. září achůze,

i níž p. Hajn i e p. Šternberkou pobořel, takže ani
Eresolaci, kterou připravenou měli, nedošlo, poněvadž
voliči řemeslničtí po výplatě p Hajna hned se vzdá
lili. Co ee nezdařilo v Žamberku, počítali páni, po
daří se v Kostelci; všdyť p. Nac se vyjádřil při jed
né důvěrné poradě: za mnou je celé obecní zastupi
telstvo a tím chtěl říci icelý Kostelec, ale zapomněl,
že destala jeho strana již znečnou trblinu, jak re
ukázalo pfi posledním zasedání obecního zastupitele
stra, a taková trhlina Špatně se celí ale spíše zvět
šuje, jak se třeba brzo p. Nuc ku savéžalosti pře
svědčí. Svolána tedy echůze voličů občanským kin
bem; p. Štemberka přivedl přívržencesvé z Rychno
va s adjutanty Cimrem a Bekem v čele. Vamberk po
slal nejlepší síly svá: Šmorance, Martina, p. Nac pak
komandoval Sokola a národní, aby příslušnou štafáži
jemu a potřebný potlesk p. Hajnovi obstarali. Také
řemeslnictvo dostavilo se v hojném počtu se svým
kandidátem p. Kratochvílem.

První mlnvi) p. Hajn, který duleko široko frá
semi se oháněl, všecko tupil, jen sebe a svou stranu
hájil, učitelstva sliboval vyšší platy, svobodu školy,
bouřil proti klerikalismo, ale co řekl poubá byla frá
se, mluvil proti straně mladočeské, ale z programu
strany radikálně-pokrokové mnoho jsme neslyšeli. Aby
zlskal si řemeslníky, s pathosem vykládal, že je sy
nem malého řemeslníka a jak zažil blahobyt a roz
květ řemesel, skončil pak za slabého potlesku zjed
nané hrstky nevoličů, jímě připravena zábavná švanda,
kterou při řeči p. Hajna svými ráznými vtipy půso
bil p. Netuka. Po p. Hajnovi mlavil krátce a jádrně
p. Kratochvíl, jenž ae všem svým rázovitým vystou

ním zamlouval. Poukázal na fráse p. Hajna, na je
o nečestné útoky v „Samostatnosti“ proti jeho osobě,

odbyl řízným způsobem na více místech nepromýšlené
statě p. Hajna tak n. př. o rozkvětu řemesel za doby
p. Hajna, řekl: Nevím jak starý je p. protikandidát
ale já jsem o něco starší, a rozkvět řemesel jsem ne
zažil, jen ponenáhlý úpadek jeho od r. 1859. Zkrátka
p. Kratochvíl zůstal vítězem na celé čáře, ačkoliv
přijel až z Hradce Králové slovatný redaktor „Osvěty
židů“, bratr Antonína p. Alois Hajn, na němž se o
svědčilo známé přísloví: kdybys byl mlčel, moudřej
ším bys zůstal. Oba páni poznali, jsk kyselé jsou
ještě hrozny pro ně v Kostelci n. Orlicí, takže beze
všeho poroučení se jeden za drahým v tichosti a boze
slávy odešli. Pan Nuc těžce to nesl, že za jeho práci
a namahání ani ruka na rozloučenou mu nepodali a
„mir nix, dir nix“ odešli. Z p. Kratochvíla má však

p. Hajn s P. Štemberkou vítr a proto do Rychnovasvolávají schůzi voličů na av. Václava, kdy p. Kra
tochvíl je zaměstnán při všeobecném sjezdu řemesl
nickém. Má zájem strana radikálně-pokroková na věci
řemeslnické, když v tak významný denredaktor lista
strany ani podíl bráti nechce na jednání sjezdovém?
Proto řemeslníci a přátelé řemeslnictva nedejte se má
miti frásemi takových lidí a ukažte v den volby, že
odmítáte je od sebe tím, že všichni odevzdáte hlasy
své p.Kratochvflovi. Také vybízíme tímto i všechny
křesťanskosocialní voliče, aby k volbě toho dne ve
všech městech naší skupiny se dostavili.a kandidáta
řemeslnického volili. Heslo naše budiž dne 1. října:
Voliti p. Františka Kratochvíla!

V KOSTELCI n. 0., 35. sáří 1900.

Josef Urban,
dělník.

Politický přehled,
Volby. Časopisy všech politických stran

uveřejňují sáhodlouhé články o nastávajících vol

bách. Předzvěstisilného volebního boje pozorovati
již dnes. Není sice pochybnosti, že volby ve všech
volebních okresech díti se budou ve znamení op
posice proti víduňské vládé, ale jednotny a svorny
dle všeho nebudou. Některé listy zabývají se již
nyní otázkou, má-li nová česká delegace pro říš
skou radu volena býti za heslem obstrukce, aneb
má-li se novým poslancům samým ponechati volba
taktiky. Obstrukce je poslední zbraň, k n'ž poli
tická strana sahá cjen tehdy, když všecky ostatní
zbraně se ukážou neúčinnými, Určovati už předem
poslancům tuto nejkrajnější zbraň, bylo by nero
zumné, dokud není zjištěno, že se nedá zvítěziti
zbraní pohodlnější.

Volební práve. Nebude zajisté od místa
zmíniti se v době ruchu volebního o některých
ustenoveních, týkajících se práva volebního, jakož
práva shromážďovacího vzhledem k schůzím vo
Jičským. Ve voličské třídě venkovských obcí a měst
má právo voliti poslance nebo volitele každý své
právný občan mužského pohlaví, jenž dokonal 24.
rok věku a platí ročně 5 zl. přímých daní. Mimo
řádné přirážky též musí býti do censu volebního
počítány dle rozhodnutí správního dvoru ze dne
23. března 1892. V páté kurii má právo volební
každý občan, rakouský příslušník, 24 roků starý,
jenž jinak z volebního práva není vyloučen, Volí
v té obci, ve které v den voleb aspoň 6 měsíců
bydlí. V kurii velkostatkářské mají právo voliti
také ženy, které jsou svéprávny, kterým jest 24
Jet, a nejsou z práva volebního vyloučeny. Za po
slance do rady říšské může býti zvolen každý ob
čan, jenž má nejméné tři roky rakouské občanství,
jest stár Jo roků a má v některé ze zemí, na radě
říšské zastoupených, volební právo.

Táber lidma v Přešticích navštívilo asi
10.000 osob, Dle slov řečníků dalo by se souditi,
že všechny strany jsou svorné — ve skutečnosti
však to vypadá trochu jinak, Až nastanou volby,
přesvědčímese o toi.

Výkonný výbor katelické strany
národní na Moravě, porokovavve schůzi20.
září v Brně o politických pomérech a záležitostech
strany, vydal následující zprávu: I. Katolická
strana národní na Moravě súčastní se voleb na
radu říšskou a postaví své kandidáty, II. Za tou
příčinou svolá co nejdříve sjezd svých důvěrníků
z celé Moravy.

Ve Slezsku při nastávajících říšských vol
bách budou opět Čechové a Poláci postupovati
společně.

Rozpuštěná schůze ve Vídni. Nedělní
schůze Katolicko=politického spolku pro Čechy ve
Vídni a Dol, Rakousích byla pro bouřlivé projevy
od vládního zástupce rozpuštěna.

Hrabě Apponyl podával dne 23. t. m.
v Jaszbereny zprávu o své činnosti v uherském
říšském sněmu. Ohledně poměrů v Rakousku
pravil, že považuje za mylný náhled, dle něhož
poměry tyto jsou dobrou příležitostí ku zrušení
vyrovnání z r. 1867 nebo stávající jednoty s Ra
kouskem. Možná, že se rakouské poměry vyvinou
tak, že se stane revise vyrovnání nutnou a sice
buď odpadnutím ústavnosti v Rakousku, čímž by
odpadla hlavní podmínka článku 11. zákona z r.
1867, nebo takovými změnami ústavy rakouské,
že by se nynější způsob svazku stel tecbnicky ne
udržitelnýme.

Z Bosny. Mostarský časopis »Osvíta uve
řejňuje tuto vzpomínku: »Ještě před samou oku
psacíBosny a Hercegoviny snažili se italský kon
sul v Mostaru D'Ustigli a francouzský konsul
Douson pohnouti katolické obyvatelstvo, aby vy
slovilo se proti Rakousku. Jménem katolického
obyvatelstva odpověděl konsulům tehdejší mo
starský farář P. Nikola Simonič: «V osobě císaře
rakouského spatřujeme zákonitého chorvátského
krále a jest tudíž jedině tam naše místo.« Když
pak později rakouské vojsko překročilo hranice
Hercegoviny, zaslal tehdejší p ovincial a nynější
biskup Bukonič jménem katolického obyvatelstva
císaři Františku Josefu telegram končící těmito
slovy: »Ať žije náš chorvátský králl« Tento te
legram byl mocnářem velmi milostivé přijat a bi
skup Bukonič obdržel prostřednictvím rakousko
uherského vyslenectví v Bělehradě velmi lichotivý
list, v němž vyslovují se mu díky a uznání moc
nářovo.« — Vzpomínku tuto vyvolala důtka, kte
rá se dostala nynějšímu arcibiskupu sarajevskému
za to, že projevil přání, aby se Bosna spojila s
Chorvátskem.

Francouzský president Loubet při
jal 22.000 francouzských mairů. Audience tato
unavila presidenta tak, že ochuravěl,

Za éry Viléma EI. Při úmrtí VilémaI.
nečinily dluby říše německé ani celou miliardu,
Po zapravení nákladu na čínskou výpravu nynější
budou ale činiti již tři milliardy,

Srbský král Alexander prohlásil den
jmenin královny Dragy v celé zemi za národní
svátek. Všechny osobnosti, v procesu atentátovém
odsouzeny až na korunního svědka Kněževice,
jsou propuštěny na svobodu. Král se ve všem,co
činí, radí s královnou a co ona řekne, král učiní,
Může se tedy směle říci, že dnes v Srbsku vládne
královna Draga.

Mezinárodní socialistický kongres,
kterýž byl v pondělí zahájen v Paříži, skýtá obraz
pro socialistv žalostný, Srazily se totiž prudce

bned v prvé jeho schůzi obě strany, ve které se
rozestoupili francouzští socialisté.

Perský Šach nešetřilna své evropské ce
stě řády. Vyznamensl mnoho osobností, kterým
se naskytla vzácná příležitost šachovi se nějakým
způsobem zavděčiti. A že tento monarcha nešetfí
penězi, vysvítá již z té okolnosti, že jenom v Ma
rieaských lázních utratil přes milion zlatých.

Volby do perlamentu anglického
budou točiti se podle všeho hlavně kolem vládní
politiky v Číně a v jižní Africe. Lord Salisbury
uveřejnil k voličům spojených království provolání,
v němž vzpírá se především proti tomu, aby vo
ičové zdrželi se volby a praví, že moc Anglie nad
jihoafrickými republikami, které Anglie tak ne
moudře se zřekla, musí býti obnovena na (rvalých
základech.

Válka v jižní Africe. Burů na portu
galském území jest již na tři tisíce. — Dosud bo
jujících Burů čítá se na 7—ta tisíc mužů, Tilo
jsou odhodlání dále bojovati s anglickým vojskem.
President Krůger dlí dosud v Laurenco Marguez.
V Nizozemsku k jeho uvítání připravují se sla
vnosti. Královna Vilma zakročila prý u francouz
ské vlády ve prospěch Transwalu. Soukromé tele“
grafické zprávy oznamují, že v delsgojské zátoce
jest soustředěno několik válečných anglických
křižníků, kteří se chtějí násilím zmocniti osoby
Krůgera.

Válka v Číně. Německélisty s velikou
bolestí zaznamenávají, jak smutné ovoce nese
chování Ameriky a Ruska, kteréž mocnosti odvo
lávají z Pekingu své vojsko a chtí jednati o mír:
vzdor Číňanů pry roste, Číňané radují se, že moc
nosti jsou nesjednoceny, nepřátelé a hlavní vin
níci povoláni jsou k vysokým čínským důstojno
stem. Čína chystá se do války! Waldersee dosta
ne odpůrce: Tungfusianga. A naděje na mír?
Nyní jsou naděje tyto na dlouhou dobu zničeny
— v Číně se stal veliký obrat v smýšlení a to
následkem nesvornosti mocností! Se zajatými Čí
ňany nakládají Němci barbarsky. Výrok císaře
Viléma: »Zádného pardonu nedávejte« nese ovo
ce. Minulý týden zajali Němci 150 odbojných
Číňanů a hned je také popravili. — Čínský mí
stokrál Li-Hung-Čang je v Pekingu a stále vy
jednává o návratu císařově, — Princ Tuan při
pravuje se k novému boji. Vydal do jižních pro
vincií rozkaz, aby připravily vojsko k vydobytí
Pekingu. — Mír mohl býti již dávno učiněn, kdy
by nebylo německé, brutální politiky.

Zprávy místní a z kraje.
List Strossmayerův. J. M.ndp.biskup

Edvard Jan blahopřál stařičkému vlastenci, bi
skupu Strossmayerovi k jeho 5Oletému jubileu
biskupského úřado, dne 8. září b. r. slave
nému. Zasloužilý jubilár poděkoval se za toto
blahopřání delším vlastnoračním listem, z ně
hož pro zajímavost něco uvádíme. Píšeť veliký
chorvátský biskup doslovně: „Jáť s obdivem
zírám na duchovenstvo a nástupce svatých
apoštolů, kteří tím, že milují Ježíše Krista i
Jeho sv. církev a božské Jeho Tělo a ovoce
Jeho spásy celému pokolení lidskému zpro
středkují, milují též i můj přeslavný lid, ce
nou Těla a Krve Spasitelovy vykoupený a ku
vezdejšímu i nebeskérmu blahu povolaný. Jest
to dílo spásy mnobým snad nemilé, ule Pánu
Bohu nejmilejší. Ku veliké své radosti jsem se
dozvěděl, že Vaše Biskupská Milost týmže du
chem apoštolským jest prodchnuta a že všecky
dary Svého vzácného ducha i srdce věnuje
tomu,aby slavn+ český národ požíval
téže svobody a týchž práv, jakých
ostatní národnosti v mocnářství ra
kouském požívají. Ještě jednou vzdávaje
srdečné díky a odporoučeje se milé bratrské
vzpomínce a zbožným modlitbám, trvám vždy
v lásce nejoddanější přítel a bratr Josef Jiří
Strossmayer, biskup. V Dakově, 19. září 1900.

Zprávy dlecésní: Ustanovení: p. Ant
Rejzek, koop. v Nížkově, za faráře do Telecí, p. Jan
Schmid, kaplan v Karli, za administr. do Valteřic, p.
Aug. Novák, protokolista b. konsistoře, za administr.
do Dobřenic, p. Vinc. Gottwald, administr, Borovický,
za adminietr. do Javorníku (Mobren), p. Jos. Tuček,
kapl. v Železnici, za koop. do Pohledu, p. Fr. Hoda
ra, katecheta v Králíkách, za katecheta do Králova
Městce, p. Eman. Čibák, koop. Vrbický, za katecheta
do Nového Bydžova, p. Jan Vaniček, kapl. Králodvor
ský, za katech. do Hořic, p. Vlad. Hornov, katecheta
Kostelecký, za katech. do Nového Bydžova. Neomy
sté: p. Ot. Semerád, za kaplana do Krucemburku,
p. Frant. Komárek, za kaplana do Chrudimi, p. Jar.
Žďárek, za koop. do Sejf, p. Boh. May, za kapl. do
Železnice, p. Jos. Kopecký, za vikaristu v Hradci Krá

Brabec, za kaplana do Hradce Králové.
Z dlecésní jednoty cyriliské vHrad

el Králové. Zakládající členovéplatí jednou pro
vždy 20 K, skuteční ročně 2 K, přispívající 1 K ročně.
Od 1. dubna 1900 přistoupili k jednotě a členské pří
spěvky své zapravili pt. pánové: Vobejda-Prosečský
Alois, redaktor „Obnovy“ 2 K., Macháček Frant., zá
mecký kaplan v Malešově 1 K, Bříza Jan, farářv Lu
čicích 1 K, Vančura A., děkan v Něm. Brodě 2 K,
Oliva Boh., katecheta v N. Brodě 1 K, Stejskal Fr.
kaplan v N. Brodě 1 K, Rauch Fr., kaplan v N. Bro,



dě 1 K, Teska Fr., kooperator v Souticích 30 K, Mu
sil Jan, děkan v Ledči 3 K, Vačkář V., kaplen vLad
či 2 K, Bartoň Jos., kaplan v Ledči 2 K, Šafránek
Váci., farář v Pertholticích 2 K, Chalonpka Fr., dě
kan ve Světlé 2 K, Kameš Vojt., farář v Bohdanči
u Ledče 1 K, Frinta V., farář v Kácově 1 K, Kořínek

Jos., kaplan ve Světlé 1 K, Svátek Jos.. kepran vČiněvsí 1 K, Chaloupka Al., farář v Chile ích 1 K,
Kaska Vít, koop. v Chlebích 1 K, Dvořáček V., farář
v Kost. Lhotě 1 K, Fausek O., koop. v Libici u Po
děbrad 1 K, Bonaventura J. F. v Oumyslovicích 1 K.
(Pokrač.)

Z jednoty kat. tovaryšů v Králové
Hradel. Pravidelnou zimní činnostzahájila jednota
dne 23. září přednáškou p. redaktora Al. Vobejdy-Pro
nečského, jenž sympatickým přednesem nastínil členské
povinnosti a úkoly katolických spolků. Častý souhlas
s vývody řečnickými a všeobecná pochvala byly p. re
daktora odměnou za zdařilou přednášku. Po přednášce
přednesl hudební kroužek řízením vp. prafekte Sahuly
několik zdařilých skladeb a pp. Beránek aČervený
obveselili, nás svými výstapy. Návštěva mohla býti
četnější a není pochyby,že přátelé spolku našeho na

vyknon ei opět jh spolkovýmsehůsím E Bůh“r. F.R.

Ze Slezského předměstí. V Svatojo
sefské Jednotě katol. jinochů a mužů ns Slezském
Předměstí přednáší v neděli dne 30. září o 3. hod.
odpolední v hostinci pana Špriňara vp. katecheta Jan
Černý o thematu: „Světlo a tma“. — Vstup členům
a ovedeným hostům volný,

Jednota divad. ochotníků v Hradci
Králové vypraví dne 28, t.m.ve prospěchdalších
úprav v městském divadle Klicperově sensační novinku
„U bílého konfčka“. Veselohra o 3 jednáních. —
Dle Blamenthála a Kadelburga zpracoval Jan Kůbnil.
— Regisseur K. Paul. Začátek určitě o '/, 8. hod. večer.
Konec o 10. hod. Ceny míst: Lože 3 zl. Křeslo 60 kr.
Sedadlo na tribuně 60 kr., sedadlo L. třídy 50 kr., se
dadlo II. 40 kr. Sedadlo na galerii 20 kr. Parket 26 kr.
Přízemí 20 kr. Studentský a garnisonní lístek do par
keta 20 kr., do přízemí 10 kr. Galerie 10 kr. — P.
T. pp.stálým navštěvovatelům reservají se lístky den

před ředstavením. Předprodejlístků obstará ze vzác
hoty knihkupectví B. E. Tolmena.
Za příčínou voleb konala se dne 23. t.

m. v Hradci Králové schůze důvěrníků měst Hradce
Králové, Dobrašky, Hořic, Jaroměře, Josefova, Dvora
Král., Náchoda a Nov. Města při níž uuneseno voliti
dosavádního poslance p. Fr. Slámu.

K volebnímu ruchu. Zástupcovékato
lických stran českých konali v Praze dne 24 t. m.
důvěrnou poradu o stanovisko v příštích volbách. K
poradě byli pozváni též delegáti polotického družstva
královébradeckého.

Družstvo rolnického skladiště pro
okres Hradec Králové a Nechanice za
hájilo již svou činnost. Ode dne 2%.srpna b. r. přijí
má do skladiště na Pražském Předměstí, umístěného
v místnostech od úvěrního ústavu v Hradci Králové
najatých, obilí všeho druhu, teď ovšem, přirozeně dle
doby nejvíce ječmen a pak pšenici. Žita přijato dosud
málo,avšak vzhledem k tomu, že epráva skladiště po
mýšlí ubraditi celou potřebu žita do c. a k. vojen
skóho skladiště, bude na čase, aby rolnictvo naše avé,
přes vlastní potřebu sahající zásoby žita dalo skla
dišti k disposici. Cena zajisté že bude uspokojivou.

Ze spolku českých stenografů vKrá
lové Hradci se nám oznamuje: Vnejbližších dnech za
počne opětně spolek svá pravidelná cvičení, která jako
roku loňského povede i letos na slovo vzatý steno
graf slovůtný gymnas. prof. p. Wiper. Kurs rozdělen
bude — dle počtu účastníků — společně ve 2 oddě
lení a přednášeti se bude 2 krát týdne, přihlášky již
dnešním dnem počínaje přijímají buď starosta spolku
JUDr. Alfred Rudolf, neb jednatel p. Jindř, Malena.

Zábava mládeže. Ve stromořadínaproti
budově Adalbertina schází se každé neděle a každý
svátek odpoledne „vybraná“ společnost. Hoši 10 až
12letí hrajou zde o peníze házením „do důlka“. Při
tom kouřejí cigarety a pronášejí takové neslušné vý
razy, že se kolemjdoucí až zastavují a šasnou nad
takovou „umravnělosti“ mládeže. Jde-li kolem cizinec
zajisté ei učiní nepříznivý úsudek o naši mládeži.
Proto by bylo dobře, kdyby se tam častěji podíval
strážník, aby „ušlechtilé“ zábavě „nadějného“ dorostu
zamezil. |

Otevření nových jatek. Noré veřejné
ústřední jatky v Hradci Králové otevřeny byly dne
20. září t. r. a dnem tím nebyl i platnosti ja
teční řád měst. zastupitelstvem dne 11. července t. r.
přijatý s výhradou schválení jatečního tarifa c. k. mí
stodržitelstvím. Z jatečního řádu upozorňujeme hlavně
na některá ustanovení, která zajímati budou širší obe
censtvo. Prohlídce veterinární podléhají dle jatečního
řádu předně veškerá zvířata jatečná, dále maso a
masné výrobky odjinud do Hradce Král. dopravené a
to jak sýrové, tak i uzené a vařené a vůbec v jaké
koliv podobě přípravené, dále podléhají prohlídep ssavci
honební, černá a divoká zvěř, mořské ryby, špeky a
sádlo i škvařené. Veškeré prohlédnuté maso a masné
výrobky budou označeny pečetí úřadní a jenom ta
kové maso a masné výrobky smí se prodá
vati a kupovati a na skladě chovati, které
úředním kolkem opatřeny jsou. Úřednítato

počet opravňuje prodej masa s masných výrobků poud tyto neporušeny jsou. Aby byla jistota, že pro
dává se pouze maso a masné výrobky zdravé, jest
městský zvěrolékař povinen, aby podrobil revisi ob

né oc

diště, dále obchody potravní, hostince, vinárny, vý
čepy, obchody lahůdkářské a kupecké, Každý jest po
vinen, aby, nechce-lí se vydati přísným trestům, re
vidujícímu veškeré své zásoby potravin masných pří
stapnými učinil. Proti tomu, u koho nalezeny budou
maso neb výrobky masné atd., které nebudou opatřeny
početí, zakročeno bude soudně a sice pro$ 309 trest.
zákona a dále pro přestupky v zákoně o falšování po
travin z r. 1896—97 vyznačených.

V Hradel Král. dobře známýjeden časo
pla minulý týden přinesljednu „učenon“ úvabu, s níá
vyjímáme: „Hannský Atilla byl bestií; sle zdá se mi,
že ty bestie přece jsou jen výjímkou, nikoliv pravid
lem. Chceme-li ně mluviti po svířecku, řekl bych
opíše, že člověk je oslem — —“. Pisatel patrně po

Kenkars prohlášenbyl kraj. soudem v Krá
lové Hradci na jmění Neumanna, neprotokolovaného
koželaha v N. Městě n. M. Konkurení komisař jest před
nosta okresního soudu v Novém Městě, správca dr.
Winternitz, advokát tamtéž, Schůze věřitelů 1. fíjna,
přihlášky do 1. listopadu, stání likvidační 15. listop.

V Mikulovicích u Pardubic,budese dne
28. t. m. konati slavnostní odhalení pamětní desky
tichému buditeli a spisovateli národa našeho P. Jos.
K. Devotymn, bývalému děkana Mikulovickému.

Utopil se. Fr. Pilnáčekasi 50letý nádeník,
Halušný do Vlčkovic, bytem v Březhradě u Hradce

lové, byl náraživě oddán pití kořalky. Poslední
dobu pracoval co nádeník na novostavbě v Hradci
Králové. V úterý dne 11. t. m. večer odešel z práce
a více so domu nevrátil. Teprv dne 19, t. m. byl na
lezen náhodou utopený v jezírku u „Farářství“ u Hrad
ce Králové, kam v opilosti za temna večerního za
bloudil, a bídně zahynul. Opětně to varovný příklad
pro přivržence alkoholu.

mrtí. V Proseči zemřel dne 24. t. měs. pan
Alois Vobejda, řezník a uzenář. Byl to maš povahy
ryzó a obětavé, ku každému upřímný a adílný. Obec
ztrácí v něm snaživého a nezištného pracovníka, jemuš
vždy rozkvět rodného města tanul na mysli, katolíci
pak ztrácejí v něm horlivého bojovníka, ktsrý ze
pravdu svaté víry byl schopen přinésti těch největších
obětí. Buď mu lehká země.

Posvícemská zábava v Poříčíu Trutnove
zakončila letos jak obyčejně pračkou, při níš jeden
dělník ukousl avému soudrahovi kus prstu a v roz
pustilosti strčil mu jej do kapsy kabátu.

Otrávemé ryby. Z obuvnickétovárny F.
Fleischnera v Pardubicích, vpuštěna byla do Chru
dimky jakási žíravá tekutina, kterou byly všechny
ryby otráveny. Rybářský spolek učinil již příslušné
kroky u úřadů, aby pachatele stihl trest.
m.. Jičína. Dne22. t. m. ránoslavili v zdej

ším děkanskému chrámu av. Jakuba 60. výročí svého
sňatku stařičtí manželé František a Barbora Odvárkovi,
kterým bylo popřáno, že se přes všecku nouzi, etrastí
a nedostatek, při stálém lopotném boji o vezdejší chléb
dožili démantové svatby své. Oba dva jubilanti nale
zají se ve zdejším městském chudobinci. Stařičký ju
bilant narodil se r. 1818, manželka jeho r, 1824. Jsou
dosud svěží a těší se úplnému zdraví. Měli 5 dítek,
38 vnuků a 18 pravnuků.

Šelmou potrhané dítke. VoŽlebechn
Čáslavi přibodila se v těchto dnech vzrušující při
hoda. Šestiletá dcera domkaře, Anna Březinová přišla
ku povozům, na kterých byl stěhován zvěřinec Marie
Lagronové. Děvčátko, které ze zvědavosti přistoupilo
až ku kleci levharda, bylo pojednou šelmou drápy
uchopeno za pravou raku, na které mu bylo maso až
na kosť strženo. Teprve syn majitelky zvěřince vy
prostil dítko ze spárů šelmy. Děvčátko bylo v bezvě
domí odneseno do zámecké nemocnice.

Nová pošta zřízenabyla v Heřmanicích n.
L. u Jaroměře.

Z Modletína. Dne 23. t. m. byla u nás ve

řejná schůze lidu, jíž zúčastnilo se 250 rolníků z celého okolí a hojně inteligence. Pan učitel Salaguarda
přednášel o výchově mládeže škole odrostlé. Dp. farář
Vlček z Nové Vsi naznačil zhoubné účinky hospodář
ského liberalismu v blahobytu rolnickém. Na to po
drobnějším rozkladem odporučoval obilní skladiště.
Ku konci navržena a echválena následující resoluce:
My rolníci dne 23. září v počtu 250 na veřejné schůzi
v Modletíně okresu Chotěbořského shromáždění, usne
sli jsme se na těchto požadavcích: Žádáme, aby. nově
zvolení p. t. poslanci i poslanci zemští zasadili se o
zrušení zhoubného a aemravného obchodu blankoter
minového ne obilních bursách, žádáme, aby co nej
drive provedeno bylo zdražení rolnictva prostředni
ctvím zákona, žádáme, aby nově zvolení poslanci 0
to se postarali, aby při obchodních nových smlouvách
na len cizozemský přiměřené clo [bylo uvaleno a ko
nečně žádáme, aby každý poslanec ve svém volebním
okresu založil a vedl sbor důvěrníků, kteří by o uvé
domění rolníků vhodnými prostředky pečovali.

Padesátileté jubileum slavnýchsli
bů řeholních slaviti bude v den sv. Václavaza
sloužilý opat želivského kláštera J. M. Pan P. Ferdi
nand Barsík. Narodil se 20, května r. 1827 v Pí

sku, kdeži studovaltřídygramatikální orPo vykonaných filosofických stndiích v ČeskýchBu
dějovicích přijat byl v Želivě, kdež 28. září 1880
slavné sliby vykonal. Vysvěcen na kněňství 25. čer
vence 1858, ustanoven byl po roce za gymnasislního

učitele v Německém Brodě. Po devatenáctiletém professorování povolán byl tehdejším opatem želivským
P. Norb. Sychravou za faráře do Vojelavic. R. 1888
odebral se za děkana do Humpolce a r. 1890. od
jíšděl do Želiva, zvolen byv bratřími jednohlasně za
opata kláštera. Všude kdekoliv působil byl oblíben a
ctěn. Jmenovitě v Humpolci rozvinul svoji činnost. Zří
dil hospodář, školu, podporoval hosp. spoleka poslední
leta působil pro vystavění dráhy s Něm.Brodu do
Humpolce. Zásluhy, kterých si získal, jsou neocenitelné.

Knihařům k pověimavuti. MěstoBo
chyně s 2000 obyvateli, kde nalézá se vrchní správa
knížecích velkostatků, keramická škola a j., v jehož
okolí jest 12 obecních škol, nemá nyní knihaře. Na
skytá se tudíž řádnému fivnostníku přílešitost k za
řízení zajisté výnosné živnosti.

Sebevražda studenta. VNovémBydžově
saatřelil se v sobotu studující reálky Jan Maštálka.
Byl prý výborným žákem — a jak se praví, boroval
pro spisy prof. Masaryka. Předtím než spá
chal sebevraždunapsal na stůl: „Jen somě dává
člověku, co jeho jest“. Není to opětovocema
sarykovatví? Kdyby byl místo splsů Masarykových ra
ději četl spisy katol. zajisté by byl sebevražda nespáchal.

fvátek sv. Václava,patrona somě
české. 8+. Václavu zasvěcenoje v zemích českých
po svátku Nanebevzetí Panny Marie nejvíce ohrámův
a veřejných kaplí — totiš 324. Z tohoto počtu při
adá na y 266, Morava 68 a Těšínsko 3chrámy.
le jednotlivých diecesí: v prašské 70, král.-hradecké

71, budějovické 65, litoměřické 60; olomoucké 86,
brněnské 89 a v Těšínsku 3 chrámy.

© prof. Hosarykoví a jeho „české
lidové stramě“ píšíR. L. 18. sáří takto: „Prof.
Masaryk! Mnžkorrektních způsobů, učený, vytvořený
s knih, hlava s vycepovanou pamětí, ale neschopna
samostatně na svět nazírati. Zdáse, jakoby Masaryk
sám nikdy nic neviděl, neprožil, nezkusil — a jen
probíral we knihami. Ale čemu se od jiných naučil,
to dovede se závidění hodnou rychlostí spojit v řadu
úsudků, jež podává formou ne sice pěknou, ale vy
počtenou na silné podráždění mladých mozků. A při
tom mluví s úplnou určitostí, důvaje důraz i na scela
bezvýznamná alova, čímž budí neobyčejnou pozornost
v poslachačstvn a šiří kolem sebe nevysvětlitelný
ostych. Jest demagogem. ale ne pouličním,a vykřiče
nými hlasivkami a vztyčenýma rukama, nýbrž salonní,

opatrný, mnohdy opatrnický a proto tím nebezpečnější:sám o sobě tvrdí, še vychovává — v pravdě však jen
agituje. Vyrábí stoupence své frakce, nebo lépe řečeno
své sekty. Takový muž — a zvlášť sedí-li na profos
sorské stolici —jest u nás zjevem novým, nebývalým.
A novota chytá, přivolává a svádí. Sám zámožný, brojí
proti bohatcům, nazývá se přítelem chudých aslabých,
příznivcem stadentstva, moderním hlasatelem moder
ního učení. Zre k sobě do byta mládež, častuje ji
čajem a rozhovorem o otázkách, o nichž ostatní pro
fesaoři pravidelně mlčí. Tím právě k sobě poutá, tím
šíří krah svých vyznavačů. Dává se obdivovati a při
jímá s důstojností i se studeným svým nadšením pro
jevy úcty a zbožňování. Jest to knšz, jenž má svou
oddanou obec a ti, kteří se kolem něho kupí, jsoa 0
tom přesvědčení, fe může ihned založit nové nábo
ženství. (Viz jubilejní článek Herbenova „Časn“.) Jest
marnivý a ješitný až do krajností a právé proto staví
se býti pronásledovaným; v celých našich dějinách
nenajdete druhého člověka, který by si byl tolikráte
zahrál na mučeníka jako Masaryk, aniž by byl čím
koli trpěl. Činí to však chytře a obratně a nestrpí
vedle sebe konkareuta. Proto každému, i takovému,
kdo opravdu za přesvědčení své trpěl, vytýká hned
pseudomučenictví. Co chvíle slyšíte ho žalovat a rzdy
chat. Jiný by nevydržel to, co já přetrpěti musil
v Čechách! Povahao něco jen slabší nož jsem já,
hledala by spásu v německých řadách. Za kladbu od
měňoval jsem se dobrodiním, za útisky podal jsem
českému lidu výplody své dlouholeté práce! Anebo:
„Všichni zlosynové mi apílají. Vezměte mi mé svědomí
A jsem nejnešťastnějším z lidí. Netěším se ani občan
ským právům; ani mi dovoleno není vykonávati po
vinnosti zástupce lidu. Jinde by podobné lidi povolali
na nejpřednější místa.“ Toť jsou slova, která pronesl
Robespierre v řeči své v konventě dne 8. tbermidoru,
r. IL. Hle, jaká to podivahodná, překvapující příbuz
nost! — Celá činnost Masarykova nese se k zničení
dosavadních autorit anebo lidí v lidu oblíbených. Chce
býti autoritou sám a jedinou. On věří ve svou velikost
a jest přesvědčen o své geniálnosti. Nikdy nebylo u
nás muže, který by byl dosebe tak zamilován, jako
je Masaryk. Co řekne, vysloví, sám pokládá za něco
vyššího a nezměnitelného. Nesnese odmlav, kritiky a
odpora. Žádá, by považován byl za nedočknutelného
a neomylného. Papež oblečený v professorskou uniformu.
Ve jménu „bumanity a mravnosti“ vyvlečen je odpůrce

naAurmajistické popraviště —zbudované v „Naší době“a „Času“ — a hlava uťata mu širočinou. V nekrologu
odpraveného pak stojí: nevzdělanec, starovlastenecký
šosák, hlupák, státoprávní obmezenec atd. Masaryk
všema chce rozamět, ve všech oborech vynikat; stejně
ve filosofii jako v politice, historii, literatuře, nábo
čenství. A když ' usvědčen bývá z neznalosti a chyb,
má bned klidnou odpověď pohotově: „Nemáte pravdu!
Neboť vy nerozlišujete pojem methody od pojmu zá
klada“ (vis odpověď v „Času“ p. Vackovi). Anebo na
jiném místě v odpovědi témuš: Zkrátka — pryč se
státoprávním utopismem, jesuitismem, pryč se státo
právním malichernictvím; chceme konečně „politiku
reální, politika poctivou, politiku světovou.“ — Ta
kovým, nic nepovídajícím, hrozně širokým a nejasným
výrokem nebo takovou frází lze odbýti vše. A takovým

působení, Masaryk nejraději se vyjadřuje; polovina„Rámcového programu lidové strany“ je tak psána.
Má ovšem v hodu podobné neurčité vyjadřování —
ponechává volné pole k jakékoliv možné obraně. S ne
omylností Masarykovou úzce souvisí jeho mativost.
On nikdy nezapomíná, kdo byl proti němu a v čem,
ačkuliv vás ujišťuje, že naplněn je nejvyšší láskou
k lidstva. Nedůvěřuje nikomu, ani svým nejvěrnějším,
v každém vidí svého odpůrce anebo aspoň člověka,
který by mohl jednou proti němu povatati.Proto si
vše zapisuje (I) co mu kdo poví a domanapsané pak
ukládá pro případ. Osbrojuje se pro budoucnost. I
nejmenší vtip, jejš pronesete před ním o někom třetím
pečlivě si saznamenává a dává mu hned jiný, ostrý
s příkrý obsah. A kdyš se toho nejméně nadějete, —
třeba po dlouhých letech — vyčte Vám vtip ten ve
řejně, aby vás rozeštval s nejlepším třeba soudrubem.

Není věcí pouhé náhody, fe rád cituje Hlacharovy„Šibeničky,“ jež mají svého předchůdos v Maratový
1) „Sekerách“ („Jen čtyřicet tisíc dobrých seker.“)

„ nesmírně rád by byl Masaryk světovým mužem.
Jemu nestačí, že jeho domácí zbožňovatelé, staví jej ve
dle, ano i nad Havlíčka a Palackého (vis banketní
řeč předsedy realistického sjezdu) — toť vše málo —
ctižádost, slavomem jeho chce naprosté usnání cisiny.
Odtad to vyhledávání židovsko-němeokých orgánů, ©
nichž ví, že aspoň v Rakousku ovládají veřejné mí
nění. České listy on snišuje, vytýká jim nejhorší
vlastnosti a sám utíká so s články do „Nene Freie
Presse“ o níž přece je snámo, jak je „mravní“ a “ne
porušená.“ Neš „Neue Fr. Presse“ čtou za hranicemi
— s toť důvod, který rozhoduje. V době, kdy u nás
zápas dohnán Němci až na ostří nože, kdy sám ně
mecký učenec Mommsen chvátá Wolfiéónům na pomoc,



tváří se Masaryk, jakoby vše to ničím nebylo a spěchá
na trh o tlastou knihou, ješ jedná o marzismu a

s brošurou o mevině Hilsnerově. To „penínahodié.vtomje systém. národaprývelí,aby
báehosku o rituální vraždě“| V Německu měli po
dobných afár v poslední době několik a který neší
dovský učenec povstal tam na ochranu „cti německého
národa“? Ani jediný dosnd! Vavříny Zolovy, kterého
dříve sám tak odsuzoval, nedaly mu spáti. Kdyby
místoHilanerahájil českýnárod—mohl by si Němce
roshněvat. A proto ze nejhorší politické situace pasl
do „Zeita“ o — Hileneroví. Taková je líc realismu:
krásná maska; takový rub: nepěkná tvář. Pod beslem
lidskosti skrývá skutečnou diktatara zlých a níských
nárašivostí; v pravém jeho sastapiteli, jakoš i v res
Jismu samém nastupuje všude terrorismus na místo
filantropie a z pedanta vylupuje se nebezpečný ctižá
dostivec.

Dr. lška a már. socialisté. „Apoštol“
(ale ne svatý) „národní víry“ p. Iška, jemužse v Prase
a vůbec v Čechách s jeho novou staro katolicko-nó
mecko-česko-husitekou vírou špatně daří, zajel si na
apoštolskou cestu do Vídně. Jako jinde i ve Vídni se
jeho apoštolské horlivosti svěřili „národní“ dělníci.
ška nadával katolíkům („klerikélům“) a doporučoval

avoji novou víra; na to mluvil p. Cblubna, který řekl,
že se národní socialisté o náboženství nestarají, po
tom pan Tomášek, který odporučoval přestupovat ne
pravoslaví: A p. Iška řek] na konev, že s tím se vším
souhlasí. A posluchači soublasili s Iškou, s Chlubnou
i s Tomáškem, ač navrhoval kašdý něco jiného; sa
pili to pivem a měli „hec“. To je to hlavní. To prý
je hnutí „náboženské“...

Dr. Herben byl v neděli slavnostním řeční
kem při odhalení pomníku Karla Havlíčka v Jedov
nicích na Moravě. Celá jeho řeč byla vlastně -řečí
kandidátní, neboť dra Herbena kandidoje tak gsyaná
„strana lidová“ proti poslanci Heimrichovi. A tato
slavnost se k tomu hodila. Vychvaloval zásloby Karla
Havlíčka a podotkl, že Havlíček byl vždy proto, aby
se pracovalo národohosapodářaky jinak nám politika
peproapěje. A proto je nám divno, že se dra. Herbe
novi také nelíbilo, když „klerikálové“ zakládají ob
chodní družstva, průmyslové závody, záložny a jinak
národohospodářsky jsou činní, když to Havlíček od
poručoval? Ten tramf proti „klerikálům“ tedy selhal!

Olomoucký „Rozvoj“ bude nyní vychá
zeti v Praze. Jaho redaktor, p. Racek, odstupuje. Za
příčinou těchto změn bude „Rozvoj“ nyní nějaký čas
vycházeti ve lbůtách 10denních.

Co všechno italští zedmářipedni
kají, aby církev a její sla vnosti oměšnými učinili
viděti z vyzvání, které zednářský -velmistr Erneslo
Nathan na italské lože zaslal, Vyzýval, aby všichni
bratří zednáři dne 20. září na paměť dobytí Říma a
sjednocení Italie podnikli pouť ku čtyrem basilikám
římským, a sice do Pantheonu (hrob Viktora Ema
naela), ku Janikalu (pomník Garibaldiho) ku Porta
Pia (tady dobyvatelé r. 1870 do Říma vešli) a na Ko
pitol (kdež vítězná zuamení vlašské revoluce jsou
uschována). Jasnějšího důkazu zednářské zloby proti
papešetví ani podáno býti nemohlo,

Prof. dr. Edvard Albert, proslavený16
kař, professor na universitě vídeňské a spisovatel, ze
mřel ve svém rodišti, v Žamberku v noci se due 25.

ua 26, t. m. jsa stár 59 letx :
Židovský Sport. Syn židovskéhovelkoob

chodníka Silbereteina v Praze střílel na ulici po ka
tolických dětech. Z podařeného synáčka, který je te
prve 15 let stár měl židák takovou radost, že mn
koupil ještě k svátku noroa větrovku. — Kdyby tak

byly sáhodlouhé články v židovakých novinách a ú
řední aparát by byl ihned v činnosti. Ale takhle? —
Vědyťje to „nevinná“zábava...

Strašesý výbuch udál se v dachcovských

utrpělo popálení.

Novinářské zprávy. Ročněvydávásena
celém světě asi 12 miliard výtisků různých novin,
Na to se potřebuje 15,625.200 centů papíru.

80 let bylo tomu právě minulý týden, co za
bráno bylo papežské území a co Řím prohlášen za
hlavní město sjednocené Italie. Že tento násilný čin
nepřinesl Italii požehnání, to uznává každý. Stát, kde

a a veliký mravní úpadek vhání lid do řad anar
chismu, kde se vychovávají královrazi, kde státní po
kladny jsou prázdné a mezi těmi nejvyššími hodno
stáři jsou nepoctivci, takový stát jistě není šťastným.
— Vedp. kanovník Šrůtek zaslal nám překlad „vá

lečné písně“ « opery „Rienzi“ od Richarda Wagnera,

který upomínána onu dobu, kdy útok na jí papeže byl učiněn. Vedp. překladatel dovolil nám la
skavě překlad ten otisknouti:

Hoj, braňte vlast, vy moži Romy staré,
Smrt zrádci slávy Římanův vědy jaré! —

Ten úkor nebuď jemu odpuštěn,
Duch jeho shyň, buď Bohem opuštění —

Aj, viřte bubny, savani trouby hlas,
Ať vítězam jest slavný Říman zas!

Hned v dusot, ořil — jesdci, taste meč;.
Dnes zvítězí — dnes bude vaše seč!

Aťkašdý s nás jentam se báre,
Santo Spirito, cavaliere! —

„Hoj, braňte vlast, a svobodu a práva,
Ať zvyšuje se našich činů sláva;

Vy všichni svatí nebes dachové,
Ó chraňte nás v té seči surové! —

Aj, viřte bubny, savzni trouby hlas,
Ať vítězem jest slavný Říman sas|

Hned v dasot, ořil — jezdci, taste meč;
Dnes zvítězí — dnes bude vaše seč!

Ať kašdýznás jentamse bére,
Santo Spirito, cavaliere! —

, Jos A. Šrůtek.

„Budoucnost Německa jena moři.“Tak
pravil císař Vilém IT. A aby ta budoucnost se pro

měnila vpřítomnost, sřísují se v Berlíně— „námořní
restaurace“ kde ne stěnách jsou namalovány lodě s
číšníci jsou oblečení jsko námořníci! Z toho má Vi
lém usi velikou radost!

Sensační zasnoubemí. Dcerapo bývalém
ministerském předsedovi Taffovi zasnoubila se těchto
dnů s židovským doktorem Feldmannem.

Alkohol řádí jiš i mesi vznešenýmidámami

oddkrají se silnému pití líhovin. Toť tedy také „po«

Výhed pojlšťovacíchspolečností do
bře využil italský král Hambert. Byl pojištěn na život
u několika pojišťovacích epolečností, takže po jeho
emrti obdržel král Viktor Emanuel 836milionů lir.

Také „volby“. V městýsi Štěchovicíchbyly
volby do obecního výboru. Ačkoliv, když se stratí
kočka, již se to vybubnuje, o volbách nebylo nic po
dobným způsobem oznámeno. Dělo se to ve vší ti
chosti. Jen malá cedulku na vratech obecního domka
hlásala, že budou volby — ale cedulky si nikdo ne
všimnul. A tak ae stalo, že se atarý obecní výbor
zvolil sám. Teprv po volbách se o tom obyvatelstvo
štěchovické dovědělo. „Kdo byl zvolen?“ kolovals
otázka. Inu, byl zvolen Liška, potom drabý Liška,
potom ten třetí Liška, pak pro změnu zase čtvrtý
Liška, nu potom přišel Liškův švakr Rada a pak Li
škův bratranec Hájek, koželnh; zkrátka byli v ko
misi, „dostavili se“ k volbě a zvolili se dohro
mady: otec se dvěma syny, bratrem, bratrancem, šva
krem — jenom nějakou tu panímámu, že si tam také
ještě nevzali! Krátce a dobře výborů je dvanáct a
„Lišků“ se tam navolilo jenom šest — ono jich už
více nebylo. Takové volby Stěchovice ještě neviděly.

V Praze jest na 1800c. k, stát. služebníků.
Malostranské listy, nový to týdenník

politický počal vycházeti v Praze. Vydavatelem a re
daktorem jest majitel knihtiskárny, p. Karel Reyl.

„Nejopilejší posvícení má slošnějšíprů
běh, než schůze rakouskéko parlamentu“, pravil po
elanec dr. Scheicher|

Přeplnění škol jest lotos v Haliči,blavně
ua středních školách, což jest neobvyklý zjev v Haliči.

Válek v tomto století mělo Turecko 38, Špa
něly 30, Francie 27, Rusko 24, Italie 23, Anglie 21,
Rakousko 17, Nizozemsko 14 a Německo 13 — tedy
nejméně, ale stály za toi — Co tu bylo zmařeno ži
votů a jmění!

Drahé velby. Ve Vídni budou státi nové
volby do říšské rady 208.000 K. Což kdyby se to tak
spočítalo v.celém Předlitavsku? — Poplatníci, těšte se|

Železnice nebudou kouřit. Jeden zo
členů generálního ředitelství saských státních drah
vynašel zařízení, které prý úplně zabraňuje nepohodl
nému koaři na železnicích. Pokusy s tímto vynálezem
dopadly výborně a ukázalo se, že železniční stroj tak
uspoří měsíčně alespoň 13.000 kg. uhlí. Zařízení stojí
pro každý stroj necelých 10 marek.

Jak v Americe dělají umělý dešť.
(Dle „Stimmen ane Maria Lauch“.) Nedozírné lány v
Nebrasce, Kansas, Dakota, Wyoning, Montana a To
xas působily Američanům veliké nesnáze, ježto násled
kem nedostatku deště nemohla se půda zúrodňovati.
V r. 1870 přišlo so nu to, že střelbou z děl přitahují
se mračna a následuje vydatný dešť. Pokusy, které
byly činěny se sice vydařily, ale jeden takový umělý
dešť stál slušnon sumičko, 90795 dolarů, Odborníci
dlouho přemýšleli, kterak by takový umělý dešť při
šel laciněji a poslední léta osvědčil se nový prostře
dek. Jsou to výbušné balony a soukenné draky, ob
sahující výbušné látky, která pak ve značné výši vy
bachnou. Hned první pokus znamenitě se osvědčil.
Ačkoli obloba byla úplně jasnou a tlakoměr stoupal,
dostavil se v několika bodinách vydatný dešť, přes 4
hodiny trvající. Generál Dyreuforth na jehožto zprá
vách se toto tvrzení zakládá, dokazuje následující: 1.
Že explosí způsobené rány působí výhradně praktic
kým účinkemna podmínky atmosphěrické přivozujíce
dešť, což děje se nejspíše rušením hořeních vrstev
vzdušných; 2. že, když atmosphára mračná byla by
dešťoplodná, — coš zhusta bývá vkrajinách suchých,
aniž dešť by se snésti mohl — spadnutí deště ihned
způsobiti možno, ježto se vláhové partikule, ve vzdu
chu visící, projímavě veskrze otřásají a trou. — Ta
kového účinku dočekali jeme se průběhem naší ope
race vždycky u opětovně, ježto krůpěje dešťové počaly
někdy již za 12 vteřin po první explosi padati.“ Po
něvadž vylíčené tu experimenty napotom menším ná
kladem provedeny býti mohly, než jak se státi mohlo
v prvnídobě, tož bylo umožněno kongressu ještě další
pokasy prováděti. Pokusy ty budou se zdáti mnohému
našinci divné. Avšak bylo by velmi potěšitelno, kdyby
strašidelné a hrůzyplné spousty děl a výbušných hmot
a střel, jež všudy a všudy připraveny jsou ku zničení
života i štěstí tisíců Jidí, spíše k tomu krásnému a
ušlechtilému účeli užito bylo, v dobách palčivého sucha
do vzduchu zahřímati a na ohrožené osení a sadba
vlabý, spásonosný déšť přivoditi. — Bylo by dobře,
kdyby si toho v každém státě povšimli.

Vývoz vdavekchtivých žem. Pro ně
meckou jihoszápadní Afriku dodává německá osadní
společnost ženy a nevěsty. Ze. svobodných jsou to
vesměs děvčata služebná. — Děje ao tak na roz
kas samého císaře Viléma II

Bezměrná bozstarostnost vlády vi
deňské o české rolnictvo jeví se zvláště Jetešního roku
ve avětle příliš jasném. Živelnípohromy, které v růz
ných podobách sice, ale v následcích svých všechny
stejně se vystřídaly, mokro, přívaly, polní hraboši a
sucho, coš vše úrodu letošní zničilo ze dvou třetin,
uvedly rolnictvo české, které ocitalo se v krisi nesne
sitelné do poměrů přímo zoufalých. Vydání obrovské
a sklizeň žádné, tof výsledek letošní bilence našeho
rolnictva. Rolnictvo ovšem, opfrajíc se o zákony platné,
žádalo za slevu daní © pomoc státní. A místodržitel
království Českého slíbil působiti k tomu, aby poško

seným obého we dostalo. Uplynulo však mnobo mě
síců, bída v 'krusích rolnictva dostoupila vrcholu,
odevšad se nám pífe, že rolníci naši nemají na
semeno, nemají na nejnutnější potřeby, a po odpisu

daní a pomoci, aby rolnictvo v mnohých krajinách
semeno osimní sí zakoupiti mohlo, není anipotuchy.
Z jednání toho vysírá ta příze, ta povinná péče onaše rolnictvo. Dle činů sudme a jednejme!

Nezapomínejte na Ústřední Matiel
Škelskom! Záříjové číslo Věstníku „Ú.M. Š. zmi
ňuje se o tom, če koncem měsíce srpna doatoupil
schodek, o nějš pokladna matiční přijala méně nedli
vydala za osm měsíců téměř 102.000 K a že proti
loňskému roku příjmy byly téměř o 64.000 K menší.
Žádáme důtklivě přátele českých menšin, aby všimli
si těchto číslic a příspěvky své i dary Ú. M. Š. co
nejrychleji odvedli. Jeet začátek školního roka a ted
doba pro školství matiční nejkritičtější

Rozsudky porotních soudů jsou velice roz
manité. Rozhoduje často povaha neb nálads pánů po
rotců. Již jednou jsme o tom psali a dnes opět čtyry
křiklavé případy zaznamenáváme. V Praze zabil pro
malichernou příčinu dělník Vlasák svého soudruha a
dostal za to 3 roky; to 8e mu zdálo ještě mnoho a

podal zmateční stížnost. V Kremži zardousil rolníkčech avoji tchýni, protože tato otravovala jejich do
mácnost — a jak bylo i soudně dokázáno, činila ži
vot manželů nesněsitelným — a za to byl odsouzen
k emrti. V Plzni dopustil ae starý dělník zločinu ná
silného emilstva a dostal za to 5 měsíců. — V Ce
lovci obuvník Wirenz za ten samý zločin odsouzen
byl k doživotnímu vězení. Jaký loket bychom na ta
kovéto odeuzování měli vzíti? Tak zuboženě vypadá
ta „spravedlnost“.

Nebezpečí opla. Vypuknutímčínskéválky
hrozí Evropě zvláštní nebezpečí. Je známo, že liho

viny byly zavlečeny po křižáckých výpravách z Východu do Evropy. Během staletí vzmohl se v Evropě
kořaleční mor, který ničí celé národy. V Asii činí
totéž mor opiový, který zaří mezi Číňany a Indy.
Morem opiovým je dnes již povážlivě nakaženo ná
mořní vojsko Francie, obzvláště jsou této náruživosti
oddání mladší důstojníci. Vojáci ti byli tímto morem
nakažení ve službě v Tonkinu a Cochin-Chině. Opium
jest zhoubnější s nebezpečnější než lihové nápoje.

První cukrovar v Srbsku byl nyní
slavnostně otevřen. Nenf to však cukrovar národní,
nýbrš něm. kapitalistů,

Blázen, nebo obchodník! HN píše:
Dějiště: etrážnice novoyorkské policie. Děj: doba pří
tomná. Vetupuje vyzáblý, upřeně před se bledící pán
a přikročí k službu konajícímu úřadníku, „Pane, mu
sím vám cosi aděliti. Jsem mrtev. Byl jsem zavražděn
a prosím, abyste zatkli vraha a mne pobřbili“. Úřad
ník (chápe, že pán je šílený, zvoní na lékaře, stráž
mistra a strážníky). „Ano, viděl jsem hned, že jste
mrtev. Znáte snad náhodou ještě své jméno?“ Pán:
„0 yes, jmenuji se Miles Denver“, Úřadník: „A vaše
adresa?“ Pán: „Hrob“. Uřadník: „Kdo vászavraždil ?“
Pán: „Kolumbus“. Uřadník: „Týž, jenž odkryl Ame
riku?“ Pán: „Anol“ Uřadník: „Nuže, gratuluji vám,
toho chlapíka již máme za mřížemi. Pojďte se mnou
do jeho vězení“. Pán: „Hned“ (Počíná hledati cosi
v kapse a vyjímá balíček pěkně vázaných kalendářů).
„Pánové, dokud jsem ještě žil, prodával jsem tyto ka
lendáře. Jsou to nejlepší kalendáře v Americe a vý
tisk stojí pouze 25 centů. Poněvadž by kalendáře ty
v hrobě ztrouchnivěly, odkupte mně je, když jsme
se již tak sešli — —“

Katolicismus v Persii. Prrnípočátky
mělo křesťanství v Persii na počátku minulého ato
letí. Okolo r. 1770 opustili však, jsouce pronásledováni,
missionáři zemi. Roku 1827 opět tam přišlo několik
katolických kněží. Roku 1874 byla zřízena apoštolská
delegace v Persii. Nynější šach je katolíkům velice
přízniv. Nyní působí v celé peraké říši t bisknp, 15
misionářů, 65 domorodých kněží, 34 evropských klá
šterních sester; žáků je v 45 školách 1891: dále jsou
3 nemocnice, 2 vyšší školy a 87 kostelů a kaplí.

Divadelní hru píše císař Vilém[I a si
o sobě a své rodině. — Koho to bude zajímat? "0

Vzácný kalich. Britské museumv Lond
zakoupilo v Paříži kalich zlatý za 120.000al Kalod
byl před 800 lety ve 13 století ve Francii shotoven a

od anglického krále Jakuba I. darován byl španělskómu vyslanci jménem Velasco.

Ve smetí londýmském byloposledního
roku nalezeno asi 101.900 K ve zlatě, stříbře a mědi,
2688 K v šekách, 38.900 K v bankovkách a asi 10).000
K v železničních akciích. Dále nalezeno bylo 68 dám
ských, ale jenom 6 mužských hodinek, 212 prstenů,
138 jehlic, 618 náramků, 6 umělých chrupů, 16.000
fotografií a 98 divadelních kukátek atd.

"Uržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 22. září 1900. 1 hl.

přenioe k 18:00—1400 žito k 18-00—1640, ječmena
k 9-70—10'20, oves k 5-20—b 40, proso k 9-30—10-00
vikve k 9-20—10-00, brachu k 16-50—1900, jáhly k
19-20—0-00, krup 16*00—42-00, breamborůk 248—280,
jetelového semínka červeného k 130-00—144-00,jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, mákuk 3660
olejky k 00:00—00'00, lněného semene k 16-560—18:40
100 kg. žitných otrub k 10-00, pšenič, otrab k 1100.
1 kg. másla k 2-24—2*42, 1 kg. sádla vepřového k
1'44—1'60, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0*00—0'00, jedna kopa cibule k 3-80
0400, jedna kopa drobné zeleniny k 0:80—3-40

V Králové Dvoře n. Lab. dne 92. září 1900
pšenios 14-00 00-00, šito 16-00, 13-00, 11*80, ječmen 0*00
oves, 5-80 5-10, brách 00.00 00-00, čoška 00-00 00:00
vikev 00-00 0-—, jáhly 0V-—, 00“— kroupy 00-— 00-—
brambory 83-302-80, vejce (kopa) 436 4-00, máslo 2-32
2-08, tvarob 24 h, maso hověsí k 1-38, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1-36, maso skopové k 1:13, 00
no k 8.00, sláma k 6-00, k oves 12-60,



Národní hospodář.

Wlaboká Imamí orba. Každý po
tádný rolník dbá o to, aby měl na podzim veške
rá pole tádně hluboko zorána. Podzimní hluboká

nb přináší machá výhody. Do zkypřené půdyvniká hlouběji voda a vzduch, tím se půda oky
aličí a obohacuje se novými látkami. ©Zkypfená
na podzim půda bývá mrazem a sněbem takřka
ohnojena. Orba před simou může jíti hodně blu
boko, což se na jaře činiti nesmí ! Kdo má pole
na podžím zorané, může z jara záhy započíti
setbou. Jestliže počasí je příznivé, má ae orati
ták dlouho, dokud půda nezamrzne. Zaorámesli
na podzimhnuj, jest to mnohem lépe, neš když
hnuj necháme do jara na hnojišti:

Zrnka pravdy.
Lenosť jest jako rez na ostří nože. Nůš, kterým

se ustavičně krájí klíč, jehož se stále používá, vědy
ee lesknoul

. +".
Gram činnosti má větší cenu nežli kilogram slov.

* *
*

Kolik je v životě radostí, tolik bývá také sou
žení. Moudrý ten, kdo vděčně užívá radosti a trpě
livě snáší soužení.

» .
*

Každý svůj skutek umíš ospravedlniti výborně.
Ospravedlnění jiných však nepřijímáš. Lépa by bylo,
kdybys sebesama obviňoval a ospravedlňovalbližního.

(Tom. Kemp.)

Literatura.
Štít, kalendář nar. 1901. Cena 1 K. Nákladem

polit. tiskového dražetva v Hradci Král. Mezi sponstou
různých kalendáfů, kterými se dnes literární trh za
plavuje, odvážil se i tento nový bojovník katolický do
světa. Vydal se na první pouť — a zajisté bude uví
tán od všech, pro které se na cesta vydal. — Kalen
dář tento vyzdačoje se svoji skvostnou úpravou, jakož
i vybranou četbou, která zajisté v každé české do
mácnosti nalezne obliby. „Štít“ obsabuje články roz
manité, pěkné povídky, z nichž zvláště jedna (Pan
Vavřinec Měcholapka) zaslabaje, aby vřadila se mezi
nejlepší naše povídky, — střídají see články hospodář
ským, bumoresami, črtami národopienými atd. Nový
tento podnik literární eám sebou 8e již odporačuje.

„Národní Album“ v právě vyšlém svém sešitě
18. přináší skvostné tableau přední dramatické naší
umělkyně Hanny Benoniové, tableau malířů Štapfra,
Šimůnka, Špillara, Herčíka, Boháče, belletristů Šípka,
Merhauta, Svobody, Štecha a 9 jiných skvostných ta
bel, celkenn na 60 podobizen. Národní Album vychází
nákladem Jos. R. Vilímka v Praze v seš. po 40 kr.
Předplatné na celé dílo 10 zl., jež lze i po částkách
aplatili.

Listárna redakce.
Do Náchoda, Nov. Bydžova, Čáslaví

a Radími. Za příčinousvátka sv. Václava tiskla
se „Obnova“ již ve čtvrtek. Příspěrky došly pozdě.
Ureřejníme v čísle příštím.

Čáslav. Vaše příšpěvky všdy rádi uveřejníme.
Tentokráte došlo již pozdě. Bude v příštím čísle,

Nová Ves. Díky; ostatní až v příštím čísle.
Cuclava, Došlo pozdě; uveřejníme v příštím

čísle. Pozdrav]

Žerty a vtipy.
Rozhodující okolnost. Přítelkyně;„Jak,

ty se provdáš již budoucí týden? Vždyť tvůj tatínek
říkal, že budeš muset počkat až do podzimkn?l“ —
Nevěsta: „Ovšem že říkal, ale já jsem mu prostě od

povědle že mně za takových okolností bude muset
onpitbele dvoje letní šaty, a to rozhodlo.“olepšil se! Soudce:„Kdyžjete zdestál na

posledy, sliboval jste avutosvatě, že se chcete polepšit.“
— Pobada: „A slibu svému jsem také dostal; vždyť
poslední loupež provedl jsem daleko lépe než všechny
předešlé|“—————,—,,
Péřové Boa

od zl. 160 až do zl. 12.

Flanelové blůzky * %**
, sukně **Be

Dětské flanelové i barche
tové šatečky

všech velkostí nabizí ve velkém výběru

PETR KOPAL 4 SPOL,
Specielní závod

sbožim ozdob. a galant. pro dámy i pány
wHradci Králové,

velké náměstí,

Doporučení.
Umělecký sávod řezbářský a. sochořský

Petra Buška synové
v Sychrově u Turnova

shotovil a v určeném čase dodal pro děkanský
chrám Páně ve Dvoře Králové n. L. čtyři po
boční oltáře ve slohu gotickém zhotovené, ponti
fikální sesle, kred. stůl a patronátní lavici. Pro
solidní a v pravdě uměleckou práci zasluhuje zá
vod ten doporučení.

Ve Dvoře Králové m. L., dne 12. září 1900.
Jes. Beran, Stanislav Finger,

biak. vikář a děkan. starosta města.

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.

Oltář
poučnái modlení knihai zpěvn

pro diecési královéhradeckou
M“ zasíláse "ji

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

(O

raktikanta tirodiny
přijme firma

PETR KOPAL A SPOL.,
specielní závod zbožím ozdobnýma galanterním

v Hradei Králové.

Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
r. 1894 zlatou medailí a diplomem.—o

Ymělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesně a solidně na základě dlou
boletých zkušeností, ruče za nejlepší oLslabu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva, znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.Hibbbbběřb

(Zasláno)
třováný práce. Ústřednísvaz kato

lických spolků v diecési královéhradecké bude o
třovati katolickým mistrům spolehlivé dělníky a ka
tolickým dělníkům řádné kondice. Kdo bledá dělníka,
aneb práci osnam to na dvojitém korespondenčním
lístku pod adressou „Jednota katol. tovaryšů v Krá
lové Hradci“, udav sároveň drah précea žádanou zrač
nost. Z Hradce dostane se mu ibned a bezplatně
odpovědi. Jest to na naších členech aby tohoto opa
tření uměli použiti ve svůj prospěch.

Oltáře,sochyaj.
ve vkosném a levném provedení

přesně dle předpisůcírkevních v hkašdémslohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní P

v Sychrově (Čechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočtyse neúělují
Provedeno ke 300 oltářů.

Obchod založen roku 1863.

Křesťanský závod
v medním hedvábném, viněném a pra

cím zboží

vwHradci Králové
č. 146.

Ka každému období | Bavlněné a lněné

Podzimníazimalínevwotiny.

největší výběr tu- i ci
zozemských,

anglických a fran
cousských novotin,
vlněných, hedvábných

látek
v přeskvostných pro
vedeních a časových

vzorů.

Tovární výběr čer
ných modních$smut
kových látek čístovl

něných.

Přehojnývýběr ko
2 nejprv. osvědčených

továren.

Přeskvostný výběr po
krývek.

Úplné garnitury při
krývek stolních i lo

žních.

kánského plátna.

gradle na slamníky.
Cremové

a bílé sáclony.
Trvanlivé deštníky,
slunečníky, šněrova
čky a vějíře plesové.
Pláštěnky nejno

vějších tvarů.
Nejnovější vzory ka
šmírových a hedváb
ných šátků na hlavu.

Veškeré podšívkové
sboží za tovární

ceny.

Bíléprádlo pro
pány.

Za veškeré čistě vlněné
a hedvábné sboší ručím.

Veškeré prací novo
tiny.

Anglické batisty
rozmanitých, právě

vyšlých vzorů.

ŘuUjj0n0u10mizEjuZPOďJ

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
zevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleanašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků a Odporačuje 66 tedy k zakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ci orií, relikviářů,
ládobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků ua křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.



LudvíkKnepr
wjlmaděš Kralové, Malé náměstí £. 117.

Pérovky. vedle sáložny.

Výrobky dpikonslé,
Pohovký. Celé garnitury.

Úplné výbavy nevěstám.|
Ceny mírné,

Opony (draperie).
Záclony. Žíněnky.

OTia I. ena aléehdutoudu : » Lankénnío LoLoLoM aaa <étndbdbá FeLeLéskékávníbbděnídě
yl. m. 5JDA ©JJ Jí nM nénéhá Jí nán l há Jé o ní níp) yu- dě,

Český závod pro výbavy prádlové.
Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama,
Košile pro p. t. kněžstvo a důstojniotvo s měk

kýma náprsenkama.

Dámské prádlo, košile dennía soční,ranníkabátky,kalhotkyatd.
Prádlo lůžkové, kuchyhské a stolní. Veškeréprádlo

se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji,přesně dle míry, z látek
lněných neb bavlněných, jekostí osvědčených.

WD-Velký výtsěr vyšívání. ijPETEIR RIER v Týništi nad Orl. *
Ezra latašažatlalalelalalelájataješatetetořoleteleřa?

ele oleteTojeTeTe|STaelelelolololelolororo.e|e.We-o.eloreror+.[o LaLeLoLon!

Levně, ihned, správně

vševbnyneklazate,Ekarey poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob, doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenéknňbéláří jea
Praha-KI., Eliščinatřida1080.

Ma vónek óbratem pošty.

;0DD0000006000 | B“ Hampolécká+ =
, , . Josef

eškerépůvodníšicí stroje 8 l K L A i Ště pánL M

E j
. Ň NÍ

pro domácnost a živnostníky a závod
dodávápod 6-letouzárukou,též 1tasplátky sapuná gdposlacovačský

| Dámské l0dny. v Pardubicích
kové, imník have- 2 .

Kl Dort EB. STowurač, KOKEEoootenévějovnýchvonáchdo. | V opravujeakožínověstav
Svita n poručaje oltáře,pap vůeho

ve vech. KAREL KOCIÁN, Čl "boratohopadajícípráce
Cosajícíso přijímajíne stálýplat a ns proris soukenickýa první zasílstelský závod| ily y cenách velmí

+ Humpolci. levných.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
: provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
„ Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. jiš r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
aynů, kteří bohatých skašeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stevrbu varhan pneumatických a elektromagne
tlekých. Osvědčení se mnou postavených varhan
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé

JAN KALIÍS

UKLONŮLŮ

velikosti, jakož i opravy a yyměňování rejstříků. Každá

stavba jakož i sebe menšíopeeve 90 protádívlastním dozorem. Plány a rožpoťřtyvarhan i cenníky
harmonií na požádání adarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

FRANTISEK JIROUS
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňánech
doporučuje účtivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

' laviče, mřížkyatd. ,
© slohu čískůgothickém a remaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatývýběr vlastních náčrtů, vlastnoručněkreslených zašlu na požádání důst. dacho
venstvu a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000

křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

v Novém Bydžově
| dříve v Hradol Králové

odpx čaje svůj atelier k provedení všeoh
dekorativních

male kostelů 9
"při trvanlivé níalířeké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
„uměleckéhoepracování, restaurují staré malby
"nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lají obrazy nové.

Návrhy ve slobu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracojí a roapočty předloží.

De0000000000000000400000 0+000000000000000000000

IOOOOOBONÓC | Biskopskáknihtiskárna,

První Královéhradecká továrna nábytku. X

Ladislav Knypl v Hradci

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonobe)
doporučuje se ku zho ovení oltářů, Božieh hrobů
a veškerých potřeb uměni církorníhoj též zhoto
vuje sochy světců ze dřevai z kamene. —Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravoje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny

ož i za řáduou prác! při cenách nejmír
S úctou veškerou

ručí,j
nějších.

Výbornou chuťkávy docilile

přísadou
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Jelikož převzal jsem hostinec „u Strnadů“, vzdal jsem se dosavádního svého (

obchodu v Komenského třídě. — Vzhledem k tomu konám milou svoji povinnost, abych 9veškerému obecenstvu, jakož i slovutnému sboru důstojnickému vzdal upřímné díky,

e © že mněfvěnovalo vzácnou svoji přízeň. Doufám, že i na novém mém působišti tuto (
přízeň mi zachovají; já seč síly stačí se přičiním,abych byl hoden té důvěry a abych
hostům svým v každém ohledu zavděčiti se mohl.

V král. věnném městě Hradci Král., v měsíci září 1900. 9 o. Jam Vocel, .

— . .
Josef Kreičík v Praze. Ž RBS Ji České veřejnosti!
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To já ne.
Jakobych před sebou viděl našeho staré

ho panakantora — jak se tenkráte říkávalo
— jak s rákoskou v ruce a s brejlemi na ko

u nosu vyšetřoval, kdo porazil tabuli.

Bylo jich při tom ovšem více, ale každý volal: To já ne. A když už proti jednomu eil
nější bylo podezření, vymlouval se: To já ne,
to tamhle — Váša. Tenhle výstap z dávných
časů napadá mi často, a to proto, že se za nej
novějších časů pozpůsobu „pánů klaků“ dob
starých křičí: Tojá ne, to tamhle Váša.

Vášou, Václavem, na kterého se všecko
strká, co jiní stropili, jest přede všemi jinými
— katolík, čili jak říkají, klerikál.

Minulou zimu ztratil se ve francouzském
městě Lille chlapec z ústavu školských bratří.

Mrtvola dphe byla pak nalezena v témže ústavě v pytli. Zpustlý bezbožnický liberalismus
křičel: Tojá- ne, to katolík, to školský bratr
Flamidien. A hned tu byla rákoska policie
evobodomyslného státu a svobodomyslný soud
ce, který místo brejlemi spravedlnosti hleděl
na událost přes brejle svýma svobodomyslný
ma očima. Jiný dle jeho úsudku to ne
mohl spáchati, než katolík. Ubohého bratra
trápili všelijak, nutili ho k přiznání, před
mrtvolu ho přívedli a otvírali jí oči, aby vzbu
dili hrůzu a podobnévěci páchali, aby vynu
tili přiznání. Lůzai vzdělanci plili před kně
žími, vytloukali okna, a byli „rozhořčeni“, A
dnes? Dnes je bratr Flamidien na svobodě;
jde-li po ulici, aby klobouk nechal doma, ne

stačíť děkovatizapordravování, Sám „nestranný“ pan soudce ho uctivě pozdravuje; a co

je nejlepší, pravý silný zločinec je již vypáa zatknout. Jeto bezbožecký, proti
klerikální štváč. — Ke cti francouzského
lidu se musí říci, že aspoň napravuje křivdu,
která se Flamidienovi etala úctou a láskou.
Ale tak nejedná se všude, obzvláště u nás ne.
Zde se křičí: To já ne, to katolík, a vyjde-li
na jevo pravda opáčná, pak se mlčí.

Nejzpamenitější příklad toho „to já ne,
to Váša, ten katolík“, podávajínaši protestanté,
čili jejich páni pastoři. Má-li se vyšetřiti, kdo
je nesnášenlivý, kdo pronásleduje pro víru,
tu páni křičí: To já ne, to katolík. A velká
část našeho zliberalisovaného obecenstva drží
již v ruce rákosku na klerikála a na nesná

Benlivost protestantů kouká — přes brejle. Atak nevidí n. p. původce našich augšpurských,
Luthera, který napsal tato překrásná slova:
„Jako zloděje trestáme provazem, vrahy me
čem, kacíře ohněm, proč nevrháme se na pa
peže, kardinály a biskupy 8 rozličnou zbraní
a neobmýváme rukou svých krví je
jich?“ — Tak pšáno jest nevyhladitelným
písmem rukou Lutherovou do kniby dějin.
Ale „Ev. církevník“ — vůbec augšpuráček na
zváný, — o tomhle nepovídá nic, ale o nesná
šenlivosti římské umí pěkné odstavečky lidu
svému předkládati. To já ne — to klerikál.
Dějiny nám zachovaly taky pěkný latinský
verš, jejž na doklad kalvínsko-helvetské sná
šenlivosti urobili pastoři helvetští 1. P, 1568
oslovujíce jím falchraběte Kazimíra. Přepa

mátný verš ten zní: O Casimire potene, servosexpelle Lutheri — Ense, rota, ponto, fanibas,
igne neca. Česky zní takto: O Kazimíre inoc
ný, otroky Lutherovy — mečem, kolem, vo
dou, provazy, ohněm zabij. — Po dnes milují
se páni těchto „sesterských církví“ asi tak
jako dvě sousedky, z kterých jedna druhé a
druhá jedné leze přes plot do zahrádky. Ale
o tom naše obecenstvo pramálo ví. Za to však
křik obou těchto spojenců: To já ne, to kato
Jik, zaznívá po celé vlasti.
"© Mohli bychom těch příkladů o té snášen

livosti uvésti více, ale uvádíme zde jen výrok
francouzského neznaboha Rousseau (Russó),

který píše: „Reformace (domnělá opravacírkve ze 16.stoleti) jest od své kolébky
—odsvého počátku — nesnášenlivá
a její původcové byli vůbec proná
sledovateli“ Amyk tomudokládáme:Tak
Je to po dnes. Právě protestantští občané hledí

5. října 1900. |

všade v obcích, okresích atd. místa v zastu
pitelstvech a jinde dostati; právě oni páchají,
to, co posměšně nazývají klerikalismem, totiž
užívání náboženství k uchvacování vlády a
moci, ale právěoni křičí: To já ne, to Váša;
to klerikál, to biskup, to kněží chtí vládnouti.

A tak to dělá i český liberalismus, ku
kterému se hlásí přemnozí „katolíci“. Čeští
liberálové ukázali v mnohých případech zrov

si založiti, listy své míti, všude do zastupitel
stev se dostati, jinak smýšlející ode všad vy
tlačiti, nižádné smlouvy — kompromissy —
při volbách nepřipouštěti, jako se to stalo
právěv tyto dnyrolnické straně, která
vyjednávala s mladočechy a byla od
byta — katolíka ani na tábor lidu v Sobě
slavi nepřipustili — foj hanba, — to vše dělají
čeští liberálové. Ale když jiní, kteří vlasť svou
ještě aspoň tolik, jako oni milují, spolky si za
loží a liberály nápodobí, — tu je to klerika
lismas, tím nesnášenlivým a panovačným. Tu se
opakuje: To já ne, to Váša, ten katolík. To
já nejsem nosnášenlivý, panovačný, to je jen
klerikál.

Věc tato jest tím smutnější, že čeští li
berálové dělají českým spoluobčanům to, co nám

Českém dělají přemnozí Němci a vídeňskévlády.
Vídeň a 8 ní držící Němci chtí nadvládu,

nohama šlapají práva menších národů, touží
cích jen po rovnoprávnosti. Ale rákoska ví
deňská hrozí Čechům; židovsko liberálně-ně
mecká listy křičí: To já ne, to Vašek. Vašek
chce panovati nad námi. Vašek chce němčinu

stlačiý.íšskou radu podryli Němci obstrukcí
svou, a když totéž udělali Čechové, tu se kři
čí: To já ne, to Vašek.

Pravici v říšeké radě rozbili vlastně „přá
telé“ Čechů, kteří chtěli, aby Čechové šli ve
všem 8 nimi, ale oni s Čecbyupřímně a roz
hodně nešli nikdy. Zvláště pan Jaworski, Po
lák (s prázdnou prý „šrajtoflí“ atd.) to byl,
který pravici rozbil, ale dnes, právě ti nespo
lehliví spojenci Čechů vyčítají Čechům, co
sami zavinili nebo přímo způsobili, volajíce:
To já ne, to Vašek.

Přemnorí Němci výslovně hlásali vele
zráda, připojení Rakouska k Prusku, ale za
nespolehlivé poddané vyhlašování jsou Čecho
vé; Čechové, kteří i za dob hlubokého národ
ního smutku slaví slavnosti císařské a rakou
ské. Ale přes to vše hučí se tajně do uší,
anebo zevně v novinách: To já ne, to Vašek.

Což divu, že to v tom Rakousku vypadá
Jako ve školní světnici, kde před vstoupením
pana učitele tu dole blíže u dveří klaci celí
rozteklení se rvou za vlasy; tam výše jeden
rozmazánek brečí, že to bude žalovat panu
učitelovi, že mu teuhle ten nadával; tam pak
u stolku jeden nápodobí pana učitele, brejle
jeho zapomenuté maje na nose, ale nikdo se
ho nebojí; uprostřed několik jich skáče po
lavicích a bijí nohama do hlav jiných; a tam
nejvýše porážejíce sebeporazili s hřmotem
šrák a tabuli. Ano! Rvou se tak skutečně
„Šťastní národové“; rozmazánek Němec brečí
a žaluje; jistý zpupný bohatý vychovanec li
beralismu na vrchu tancuje nad hlavami kře
stanů, div že do nich nekope; k tomu všemu
ministerstvo za ministerstvem, které nemá sí
ly a spravedlnosti řádného učitele a jest tudíž
jeho vladaření spíše jen nápodobením takové
autority; říšská rada — ta tabule, na níž se
psávaly foršrifty — předpisy — řítí se k zemi
a s ní celá ústava. A odkud to vše? Inu, od
tud, že Rakousko na Němce a liberály kouká

řes brejle, a že věří falešným žalobám: To
á ne — to Čech, to klerikál.

Právě minalé dny přinesla „Politik“ ná
vrhy starého českého šlechtice, hrabětě Jana
Harracha k založení patriotické strany — ra
kouské — k zachránění říšské rady. Slovatný
tento vlastenec žádá především „silnou a spra
vedlivou“ vládu. Kdožby si takové nepřál?
Ale naše přesvědčení jest, že rakouský libe
ralismus není s to, aby takovou vláda zplodil.

dnserty se počítají Irvně.
Obnova vychásí v pátek v poledne. | VI. Ročník.

Ten je vždy strannický, ale strká to na
jiné, a — co jest ještě důležitější — liberalis
mus není schopen, aby zplodil charaktéry sil
né a spravedlivé, protože liberalismus jesti
sobec, nevydrží při dobru, když to stojí oběť,
liberalismus je slaboch. — A proto bychom
=— nepouštějíce se ostatně do návrhu pana
hrabětě — především radili, aby na první
místo v těch návrzích přišlo — pravé kře
sťanství. Dokud toho nebude, marné všecky
návrhy. Dokud bude liberalismus správcem
Rakouska, bnde se stále jistým lidem a stra
nám nadržovati ale od jiných oběti žádati, a
nevinní budou káráni. Dokud bude liberalimus
státní nutností a moudrostí, bude právě on
stále a stále křičeti: To já ne, to katolík, to
ti Češi, a ten Šrák s tou tabulí bude i na dále
na slabých a vrátkých nohách.

Hraje se o nás.
Obstrukce, uzavření říšské rady, tábo

ry lidu, vypsání nových voleb, tof jsou
předměty bouřlivého i klidného uvažování v
našem politickém životě. Jenže klidné rozu
mové rozklady a střízlivá usuzování přehlu
šovány jsou politikou citu, která zabarvena
jsouc mladickým romantismem, neohlédá se
důležité otázky, co na ten čas dosíci možno
nebo nemožno, čeho za daných poměrů jest

prospéšno nebo poprospěšno.Že ústavní Rakousko prodělá těžkou krisi,
patrno všem těm, kdož jen poněkud politicky
mysliti dovedou. Rovněž zbytečným bylo by
vykládat, že s touto krisí celkovou podstatné
zájmy našeho národa úzce jsou spojeny. Bude
tedy vysoce odpovědnou úlohou poslanců z no
vých voleb vyšlých, aby jako dovední kormi
delníci a lodivedové — loď národa neporušenou
vyvedli z těch úskalí, kteráž buď časovým vý
vojem sama se vytvořila, anebo uměle našimi
nepřátely jsou postavena. Nedíme tak bez pří:
činy. Bude zajisté dobře, uhájíme-li toho, co
máme. Vždyť budoucí vyřízení věcí co do ob
jektivity, spravedlnosti jest hvězdou k západu
se chýlicí, a všechna psychologie vlivných či
nitelů dává nám tušiti, že ovšem snaha po
budoucím vyřízení tady jest, ale obtěžkána

požkopnickon machou iutrikující, jak bychomyli ke zdi přitlačeni.
V přítomné, ale více v budoucí době,

hlavně při zahájení nového sněmování, nejed
ná se o nic jiného a nenabývá v cislajtánské
politice nic takové intesity, než potaz, zda
poslanci naši budou obstrukčně radikálnými,
nebo prozíravými taktiky, kteří nedají se své
sti z cesty reálné politiky. O radikály němec
ké tu nejde, těm se nic nestane a jejich radi
kalism německých zájmů nepoškodí, protože
protektorský jejich štít jest silný přespříliš.

Skoro se nám zdá, že nepřátelé naši če
ského radikalisma si přejí. Či má býti tišivou
náladou předvolební, když objevojí se výnosy,
zrušení jazykových nařízení všestranně uplat
ující? Také všechen ruch v žurnalistice ně
mecké a ústní projevy předáků tajně i otevře
ně soustřeďují se ve výzvědech a narážkách
které nedočkavě snaží se vylákati přímou če
skou odpověď. Tento úmysl vatrně nynořil se
v četných posudcích, které vyvolány byly
mladočeským provoláním předvolebním, jež
stylisací svojí na otázku sněmovní taktiky
určitě neodpovědělo. Docela správně podle
zásad strategických i podle anekdoty, v níž
radí tatík synovi, že nemusí hned všechno
každému vyžvaniti.

Podle všech známek ve Vídní na českou
obstrukci jsou připraveni, jelikož nelze se do
mýšlet, že by tuk v četných konferencích a
audiencích o eventnalitě té nebylo mlaveno a
opatření proti ní, v theorii prozatím, nebyla
sestavena. Pohotovost proti možné parlament
ní obstrukci tím určitěji z tajů kabinetních
vystupuje, čím jasněji mocnář prohlásil, že
rozpuštění sněmovny jest posledním konstituč
ním pokusem. A slova ta vyznamenávají se
zvláštní dynamikou, protože pronesena byla



ve zvláštních okolnostech. Promluvilť je moo
nář iniciativně ku polským poslancům v ovzdu
ší manévrů, £ obvyklého rámce jiných mané
vrů soastředěním velikých mass a známým
armádním rozkazem se vymykajících. Má-li
však býti a je-li vypsání voleb posledním
pokasem. konstitučním, pak při obnovení če
ské obstrukce daleko nestane se to, co jest
naším ideálem: Přetvoření nynější ústavy ve
smyslu autonomistickém a státoprávním. Son
díme tak analogicky vzhledem k jazykovým
nařízením. Byl-li nám tenio ždibec práva vzat,
jak možno očekávat, že vůdčí a rozbodující

krahové odhodlali se k zásadním změném federačním? Hýbali-li Němci nebem a zemí pro
jazyková nařízení, co by činili, kdyby na ob
zoru uviděli červánky autonomie? A že ohled
a ojtlivost pro choutky německé jest mocnější
nežli pro naše dobré právo, na střeše vrabci
jiš dávno čimčarují.

Konec konců jasno jest, že obstrakcí hnali
by naši poslanci vodu na mlýn německý a vy
etrojili by vhodnou příležitost nepřátelským
činitelům, várod český v dobývání práv na
zpět vehnat anebo nejmíň po značnou dobu za
etaviti. Nastoupí-li absolutiem nebo vláda $ 14.,
nic na věcí nemění, budou to přece jen ně
mečtí centralističtí byrokraté, kteří žezlo vlád
ní třímati budou. Ostatně nejedná se již ani
o restitucí jazykových nařízení, nebo snad pří

adnou obstrakci českou nebo německou, odá
osti vysahají ještě dále požadavky státní něm
činy, takže, soudíce dle dosavádních hlasů ně
meckých, budou se volby konat v jednom tá
boře s heslem pro státní němčinu, v zemích
pak slovauských s nejpradčím odporem proti
ní. Vždyť i dr. Ebenhoch, jehož jedinou stálou
vlastností jest kolísavost, v této věci pronáší
myšlénky, o jejichž určitém významu ani chvil
ku v pocbybnostech býti nemůžeme. Katolíci
němečtí podávají si ruce 8 křesťanskými 80
ciály, kteří o státní němčině právě takovými
budou, jako Wolfiáni a Schěnererovci největší

rušácké ráže. Důkaz to, kterak velkoněmec
ká propaganda vrhá reflexy i tam, kde jsou
uvědomělí a věrní Rakušané, kteří leckde po
volují, aby nebyli jako jednotlivci a jako stra
na smeteni. Tento postap velkoněmecké agi
tace jest přirozený a logický. Vlády ze stra
chu neustále ustupovaly, aby nemusily kous
nouti do kyselého jablka německé irridenty.
Němci slabosť a bázeň vlád brzy spozorovali
a majíce nahoře příznivce a našeptávače, úto
čili a útočí vždy nestydatěji a otevřeněji, tak
že není tu již více kyselého jablka, nýbrž sud
prachem naplněný. Páni ministři pak úzkost
livě odstraňojí zápalné látky, jež by mohly
výbuch způsobiti. Při tom neustále řeže se
z našeho těla a hází se hydře do nenasytné
tlamy.

Saň však má posud málo a otevírá útro
by své na celou Cislajtanii. Tak daleko se za

šlo, přotože z počátku nebylo dostatečné ener
gie a k tomu v posledním čase státní autorita

zničila sama sebe, sklonivši se před zřejmýmvlastizrádcem Wolfem. Proti heslu státní něm
činy potřebí jest jen postupu jednotného Slo
vanstva, v kteréžto příčině mnoho rozhodovat
budou voličové polští, kteří by sobě i nám
velmi uškodili, kdyby zvolili vládní mameluky,

politioké obchodníky a osobní prospěcháře.na našem voličstvu jest, rozhodnouti se pro
muže prozíravé, rozvážné politiky s poctivé

FEUILLETON
MUDr. Jan Melichar,

nejstarší žijící buditel a spisovatel| český.
Podává Karel Skutečský.

(Pokračování)

Zkrátka, s nějakým vlasteneckým projevením
se nikdo ani po tichu vytesiti nesměl, a kdo by
byl něco takového okázale zjevoval, byl buď vysmán,
neb co „politicky nebespečný“ pozorován. Zvláště
svět ženský nic českého nesnesl, i dévečky něme
cky breptalyl«

Z nesčíslných příkladů poněmčelých měst
uvedeme královské město Chrudim. Jak to zde
až do r. 1839 vypadalo o tom pan Melichar ná
sledovně vypravoval: »Jaké byly r. 1838 a 1839
národní poměry lze posouditi z toho, že chru
dimský krajský komisař Obertraut divadelní hry
a akademie zařídil a že když k žádosti děkana
Zieglera a rady Schlaufa, rodáků královéhradeckých,
měl se dávati v české řeči Tylův „Nalesenec“ a
to ku prospěchu chudých, a k takovému cíli a
konci děkan Ziegler prolog napsal, žádná čáma
z těcb vzdělaných, aneb spíše odrodilých, prolog
ten česky přednášeti nechtěla, honbíce se za svou
přirozenou máteřskou mluvu. V tísni takové od
hodlala se k tomu konečně jedna z dcer kraj. fysika
Kosejka, napotom má manželka. Předpovídáno
největší fiasko. Když ale vybrané obecenstvo sly
šelo z úst ženských nadšeně přednesený proslov,
důtklivý a jemný o chudobě a milosrdenství v
vladké řeči české, tu málo které oko zůstalo ne
zarosené a dlouho trvající potlesk byl slabou jen
ozvěnou toho, co propuklo v srdci mnohých. Byl

charaktery, kteří by důstojné a důrezněbájioepráv našich, určovalí taktiku dle a
prospěchů národních. Voleb s heslem naprosté

ubstrukce nedoporačajeme, protože aitence jest
ht vážná a kritickáa protože: Resagitar. :

Dopis z Praky. ©
VPrase, due3.. října. *

N středního školotví. — Dvorní rada prof.

S. Alberí a proj. dr. ry a jejich hausské,smýšlení. -!

tomné doby jest, že pruad na latinské stadia
hrnoucí se mládeže zmačně se zmeněti, coš
především v Praze jest patrno. Prvmé třídy
pražských gymaasií stejně českých jako ně
meckých přijaly poměrně nejméně o třetina
žáků méně, než-li do primy přijímaly v letech
minulých. Tak staroslavné akademické gymna
siam staroměstské má letos jenom. několik
přes třicet primánů. Na realné školy maproti
tomu neobyčejný nějak nával nových žáků ne
byl, tak že toto patrné poklesnutí pečto stu
diím se oddávající mládeže spočívá do velké
míry ve zlých časech — — |

Někteří znalci poměrů ovšem pětiny to
ho hledají také v tom, še venkov český i mo
ravský zásoben jest středními školami nad

třebu a když drahdy z venkova tobo do
Prahy hrnoncí se „kandidáti existemce“ sůstá
vají nyní blíže domova, jeví se býti Praha
středními školami, hlavně gymnasjemi opatře
na také docela dobře.

Praho pak překvapilo nařízení, resp.kyn, aby řiditelstva středních škol zdejších
zrazovala venkovské rodiče od tobo, aby své
syny dávali do Prahy etadovati. Záležitost tato
jest dvojsečná. Na jedné straně do jisté míry
omezuje svobodu a volnost rodičů pokud se
týče jejich disposic přivychování dítek. Mnozí
venkované mají v Prazepříbuzné a známé a
ta mají své dítky rádi jim na blízku. Avšak
na drahé straně nedá se popříti,že pro vyvi
nojícího, rostoucího mladíka jest střední ško
la venkovská nad pražskou nepoměrně zdra
vější a výhodnější. Proto se dá očekávati, že
se protivy asi na poloviční cestě sejdou, ač
stanovisko, jež pražské střední škol7 přeplňo
vati brání, jest také v tom ohledu správným,
že učitel může třídě méně naplněné věnovati
větší pozornost pokud jde o jednotlivce.

nížecí arcibiskupský ordinariát pražský
otázku tuto rozluštil již před desíti lety tím,
že svůj studentský konvikt přelošil « Prahy
do Přibrami. V tom spočívalo též kus politi
ckého aktu. V Příbrami totiž nejsou žádné ně
mecké střední školy. — — V Praze bylo pak
chovancům volno navštěvovati gymnasia dle
libosti.

* *
*

Zpráva o předčasném skonu ušlechtilého
a slavného rodáka kraje královéhradeckého,
dvorního rady prof. dra. Alberta spůsobila
zde v Praze nejhlabší dojem.

Profesor Albert nebyl totiž jenom učen
cem, ale on byl také v posledních dubách ve
lice důležitým politickým činitelem. Zájmy a
prospěchy národa českého ležely mu vždy na

(O
to takový rámus! Aplauzu bez konce. Žádný ne
myslil, že se mohlo něco tak krásného po Česku
přednášet. Naši vlastenci v duchu jásali nad tak
skvělým výsledkem a skutečné od té doby nastal
obrat ve smýšlení mncbých.

Nadšení té takřka „první české společnosti“
tlumočí Rybička v básni, kterouž ještě téhož ve
čera sepsal a přednášející panně Anně Kosejkové
věnoval. Rukopis básně, jakož i tištěný Zieglerův
prolog chová slečna Viktorie Melicharova,učítelka
v Křižanově na Moravě, co vzácnou památku na
zvěčnělou matku a strýce Rybičku.

Od roku 1842—1845 pracoval Melichar u
fysika Kosejke. Zdravotní zprávy, které Melichar
v Cbrudimi byl pracoval, daly základ k jeho bu
doucí činnosti, o čemž se v jeho spise: „Důleši
tost všenaučných vědomostí“ následujícího dočí
táme: „— — — Asi r. 1842 právě vyšlým de
kretem vídeňské dvorní komisse nad studiemi
upozorněn a zvláště povzbuzen k těmto záležito
stem lidským se obrniti; a to tím více, kdyži
vysoká vláda sama při nedostatku potřebných sil
na venkově — jak se totiž v zmíněném dekretu
vyjádřila — jako i nedostatečných učelišť a aka
demií lékařských a škol vychovatelských vůbec, o
jakési zařízení venkovských kovářských lékařů za
sazovale, a proto veškeré obce k' podporování,
ano i vydržování takovýchto bumanitních insti
tucí vybízela, pobádán na tomto poli zanedbaných
a málo posud hleděných lidských zájmů a vědo
mostí se ohlédnouti a jim veškerou pozornost a
přízeň věnovati.«

»Veškeré obce kraje chrudimského, jímž
onen dekret podán byl, vyjádřili se o věci té ve
směs sáporně, dokazujíce, že vzdělaných kovář
ských lékařů na venkově sice žádoucno jest, ale

ardci, staral se oně a jenom tobebyloželeti,
že poměrů pražských podrobně messa), tak še

. nktovýchK br bore jako ko př. o rekopisné otázce, -bez vlastní vioy:
nostranně informován. 7 poaěině

Neš, to byla poměrněnepatrné maličkost

oprotiru velikémaapožehnanéme sloda českévěci, niž jeat jeho úmrtí strátoe“
obrovskou. Neboť on nyní e Jeho Excelřeneý
ministrem Režkem při neblahých českých po
litických a parlamentárních poměrech byl *
mocným a šťastným patronem ých záleží
tostí ve Vídai. S mím umřelo českým zájmům
velmi maohbo! v

Sest jeho dotkla se všech lidí dobré vů
Je dojmem nejbolestnějším a litovati jest to
ho, že katolický tisk drahdy »a jeho života
nepoukazoval na jeho zbožnou mysl a náboš
né city, když jeko katolík v rodišti svém ŽMů-“
berce katolický chrám od jiných vědátork
„ostousenému“ českému patrona sv. Vojběsho
stavěl, kdyš zvonem posvěceným slovanekéma
věroavěstu věž jeho opatřil.

Srdce v šadra člověku přibolestmých
dojmech nad smrti jeho a nad smrti korou- ©
hevského rodáka prof. dr. Máebla usedá, ale
ihned opět madčením plesá a jásá, že tito ve
licí, slavní učenci a dobrodineí lidstva, lékaší
a přírodoapytci prvního řáda, žili a umřel;

jako katolíci a jako katolíci obapo sobě nebynoucí památky, katolické kostely lidu své
me zanechali!

Velkého toho momentu musíme
při poačování lidu pověíti! Profesor
Albert, sni prof. Michl uobyli žádnými zpá
tečníky, nebyli tmáři, oni bylí světovými lid
mi a kdyš katolické kostely stavěli, tedy také
lidu, a něhož vyšli, zanechali je odkazem na
znamení, čeho se má držetil

Nejokázaleji vytknoati dlužno, že únové
ti stareji so o rozmnožesí chrámů katolických
v diecesi hradecké, na jejíhož ndp. biskupa

činěny nejpodlejší útoky. Tímto svým jedsáiny, ojtyním projevili nehyn soublas a ,
a náhledy biskupa svých rodných krajů, oni
ho ochotně v jeho snahách podporovali a
ochotně k jeho volání o zvelebení a obnovu
dacha katolického, docha českého, velikými

dary tiše řispělů A oba se také v diecosi
biskupa toho k časnému odpočinatí uložili,od jeho kněžstva dali se ke hrobům doprovo

Z jeho modlitbám velké duše své odporači
Kdyby byli jednání biskupa královéhra

dackáho nesohvalovali, kdyby ho nectili a kdyby si ho nevážili, nemusili vystupovati tak
katolicky, ale mohli se postaviti v posled
ních svých pořízeních na stanovisko humanity.
Toto však neučinili, ale postavili se skutky
svými po bok biskupu královéhradeckému na-.
značnjíce tak, jak správně jde ku předu a jak
Blastně diecesi svou spravujel

Faktum toto dlažno pro věčnou paměť
vytknouti. Neboť to jest historickou-událostí,
žeza biskupování J. M. Edvarda Jana nej
přednější synové národa, nejslavnější jeho
učenci, lékaři a lidumilové diecesi jeho ozdo
bili dvěma chrámy. Skutky tyto mluví nejlépe
a dosah jejich etaví působnost nynějšího krá
lovéhradeckého biskupa do příslušného jí svét
la. Nejslavnější synové jeho diecese přicházeli
domů umírati jako katolíci a tu víra zacho

(O
že takové potřebné lékaře obce samy vydržovati
nemohou a nechtějí. Prozkoumav tenkráte všecky
dopisy od jednotlivých obcí došlé, seznal jsem
bez veliké obtíže, že tu jest pole mové, okres pů
sobení lidskéhoposad-nodetknutýzovšak-věc-velmí—
závažná a důležitá, jelikož se tu o vadělání, po
esnesení a prubusení posud opušičného a velmi sa
nedbaného obecného lidu jedná, a že se konečně
uznává, že na čase a « samém prospěchu vlády
to jest, obecnému pracovnému a živnostenskému
lidu nějakou pozornost věnovati a jej z posavad
ního otroctví vymaniti. Nebo trpbl nedostatkem
osdělání úd jedem, trpí tém celá ústrojnost spole
čenstva, čili stáf sám.

Od té doby o věci té neustále přemýšleje,
přišel jsem brzy k přesvědčení, še léd rolnický a
bivnostenský jest skutečně nejhlavnějším údem apo
lečnosti lidské, nejvydatnější pákou ku povzbuzení
vší vzdělanosti a blahobytu, a že příčina nynější
bídy jest buď jeho nevzdělanost, nevšímavost, aneb

pochybné vzdělanost a že nejprospěšněji by bylo,idu tomu, jak se říká, vstříc jíti a jej V nevy
bnutelných potřebách vyhledávati a podporovat.
A tu nejdřívemí na mysls tanula myšlénka, jaklid
ten, jehožsi po celéstoletí šáňný nevšímal, ovšem
pak jako nějakou hmotu ku všelijakým prostředkům
a saměstnáním upotřeboval, s jeho ponížení, ospa
losti, otrlostií a netečnostě vyburcovati, na jeho
vlastní prospěch uposornilé a vůbec celou tu ne
jepnou, avšak velm; potřebnou hromadu lidu prs
cujícího u nás žijícího k nějaké čilosti probudili
a pro lidské zájmy ji způsobilou učiniti. .

K takovému cíli a konci zdály se mi nej
vhodnějšími býti buď spolky nějaké ameb školy
odborné.

(Pokračování.)



z si zajisté podposvátoýmidojmyavdujež je doma oviv ažily — —

V Praze se to cítí a když k tomu nebylo „sde“

doponnů příslušně poukázáno, činíme to „0dtud“. Faktam to nejširší pozornostizasluhuje!

Drobná obrana.
o. Slažebník svého páma.Známo jest
s dějin, kterak Loter i Kalvín oměji falšovati
a překrocovati písmo av., kdykoliv chtěli své
nápady „dokásati“. Věrnýmslažabníkem svých
pénů jest renský pastor Šádek, jenž překrou
til ve svých „Hlasech“ v č. 18. učení katoli
cké o úctě k božskéma erdci Páně, aby mobl
přovésti několik surových vtipů o katolickém
náboženství. Píšeť povedený tento hlasatel
„čistého“ evangelia, dovolávaje se knihy je
suity (jak by mohl jesnita někde scházeti!)
Nillesa: „Předmětem nového kultu nejsv, srd
ce Páně jest srdce hmotné, masité, o sobě
vzaté, tedy nikoliv pouhý obraz a symbol
vlastností. Ťo však, ať jest číkoli, jest pou
bou věcí, a zbožňování pouhé věcí, byť to
bylo i srdce Páně, jest z našeho a ovšem i
biblického a křesťanského stanoviska modlář
stvím. Tímž právem, jakým se ctí zvlášť nej
světější srdce Páně, mohla by se zavésti zvlášt
ní pocta oka Páně.... Možná se, že se toho
dočkáme, že příští století bude zasvěceno
„Dejsv. palci u nohy Páně“ .... Možná, že na
dejde i století, kde protektorát „křesťanstva“
dostane „sancťum praeputium“ (t. j. ona část
těla mužského, jež se při obřízce odstraňova
Ja) a kdy i jemu stavěny a svěceny budou
šochy“. —

Poslední věty byly by ozdobou každému
spustlíku, jemuž nejenom katolictví, ale vůbec
křesťanství jest pro posměch. Litujeme evun
gelický lid, jenž takovými nízkostmi jest svým
duchovním vůdcem vapájen. Panu Šádkovi
žádný jesnita“nemohl nalhati, že katolíci ctí
srdce Páně jen samo o sobě, ježto dle
výslovného znění papežských dekretů uctí
'váme sice viditelné a tělesné srdce Páně, ale
ne samo o sobě, nýbrž srdce Spasitelovo, 14
skon k lidem planoucí a přítomností drubé
Božské Oscby posvěcené. Srdce Kristovo 6amo
o sobě bez druhé Božské Osoby nikde vůbec
existovati nemůže, ježto všudypřítomná druhá
Božská Osoba s lidskou přirozeností, jejíž pod
statnou částí jest srdce, nerozlučně jest navždy
spojena. Ctíme-li tedy lidské srdce Páně, cítí
me je právě k vůli nejažšímu spojení Syna
Božího 8 přirozeností lidskou.

A že srdce Páně zaslouží úcty ze sta
noviska biblického, dokazují vedle četných
jiných míst slova Spasitelova „Učte se ode
mne, neboťjsemtichýa pokorný srdcem“
(Mat. 11, 29.). Obhájili jsme své učení proti

řekročovači, a svrchu zmíněné výplody nízké
o jeho ducha ponecháváme eoudu veřejnosti.

Žarnelistická zpustlost. Pod tímto
záblavím přinášejí „Hlasy ze SŠiona“ opět
ukázku své „umravnělosti“. Napsali jsme své
ho času o činnosti té tak zvané „mladé gene
race“, otravované časopisy „Ruch“ a „Lid“.
Bylo totiž úředně sjištěno, že učňovéa chlap
ci sotva škole odrostlí scházejí se v pokout
ním hostinci pražském, kde pijí kořalku a je
den výrostek „přednáší“, obyčejně to, co četl
v časopisech „Ruch“ a „Lid“: Štve proti mi
strům, nadává na pokračovací školy a mlátí
do „klerikálů“. Poslední dobou zjietil jeden
policejní strážník, že „schůze“ takové navště
vojí i prostitutky. „Hlas národa“ přinesl o
tom podrobnější zprávu, které si patrněelav
ná redakce „Hlasů“ v Ranné nevšimla. K naši
zprávě jsme podotkli: „Naříkáme na zpustlost
mládeže, soudní statistika vykazoje rok od
roku víc mladistvých zločinců a proti tomuto

promena mravního úpadku zákon nesmí zaročitil“ — „Hlasy ze Siona“ otiskojí tato
zprávu A nazývají to „žurnalistickou
zpustlosti! Toťobvyklý tón, toho „ušlech
tilého“ časopisa“. Když nemůže něco vyvrátit,
použije hrabých urážek. Každý trochu rozum
ný člověk (aniž by musel býti „učeným“ pro
testantským pastorem) dozná, že mládež, která
dle úředního zjištění pěstoje takové sába
vy, spěje k mravnímu úpadku! Ale „Hlasy
ze Siona“, které se tolik chlabí svou „umrav
nělosti“,nejen že nenamítají ničeho

proti té zpustlosti mládeže, ale ještěrubě napadají nás, že na takové zpustlé po
čívání „mladé generace“ upozorňujeme, aby
to bylo zamezeno a mravní nákaza 8e neroz
šiřovala. Ježto ee p. evangelický farář Šádek
spustlíků zastává a nás za pokárání jich od
suzuje, nutno naříkati i nad „mravními“ zága
dami p. Sádkovými, neboť přechovávači jsou
dle přísloví vždy horší zloděje. Podotýkámeje
ště, še správu tu s „Hlasů se Siona“ otiskla do
slovně,sdejší „Osvěta šidů“. Kde se jedná o hano
dení katolickéko tisku, tw ovšem pam Hajn má

můšky Při ruce a pečlivě takové „duchaplné“ lo

kálky pro svou „Osvětu“ vystříhuje. Aleaby docílů
vrcholu sprosloty, připisuje pomámku,Výlojící se
redaktora £. I. sakoš $ redaktora bývalého. Na to
by bylo škoda odpovědí; všdyť tón, jakým p. Hajn
píše, odsusuje jej samotného; brněnské „Oervánky“
a, S nalesly o „Osvěté“mamenitého kon

Přinmali barvu. Zomští rádcové t. zv.
české strany lidové (vlastně stoupenci profes
sora Masaříka) usnesli se na ajezdě svém v
Praze uložiti svým přívržencům, aby hlasy
svojev 6. korii dali kandidáta socialní
demokracie. Dočkámese tedy v době nej
tožšího národního boje s Němectvem té han

by, že s dosavádní pověstnou pětkou socialistických poslanců budou tupiti „zažloatlé“
státní právo na říšeké radě snad i čeští intel
ligenti. Páni realisté tedy prohlásili se pro
strauu, kterou vedou „vlastenci“: Adler, Jog
wer, Verkanf, Ellenbogen, Jeiteles, Polaczek,
Austerlitz, Beichonfold, Fausig, Ehrenkrant,
Jakobi. (Ajvaj partei). Až náru českým kato
líkům budou opět Herbenové a Hajnové vyčí
tati nevlastenectví, posloužíme jim svrchu
uvedenými spolubojovníky proti českému stát
nímu právu.

Politický přehled,
Tábor lidu byl 30. zářív Soběslavi,

Přišlo k němu 25.000 lidí a mnoho poslanců.
Mluvil dr. Herold a zástupci jiných českých stran.
V přijaté resoluci se mezi jiným prohlašuje, že
jen takové muže bude český národ voliti za po
slance, kteří rozhodně a všemi prostředky budou
hájit požadavku českého státního práva. — Úasopis
»Pelitilce přednedělíuveřejnilapřípisbr. Jana
Harracha, v němž se činí vyzvání k utvoření
strany rakouských patriotů, jejiž program by mus
sila silná ruka neohrožené vlády podporovati.
Program hr. Harracha zní takto: 1. Chceme na
základě trvajících zákonů dosíci opravy ústavy,
která by musila býti právům a poměrům jedno
tlivých království přiměřena. 2. Chceme, aby rovné
právo každého jednotlivce bylo všude provedeno
— v církvi, škole, u soudu, při volbách, které
mají býti přímé. 3. Chceme volební řády na sně
my změniti na spravedlivém základě dle počtu a
národnosti obyvatelstva, 4. Chceme sčítání lidu
dosíci dle mateřského jazyka, ježto jen tím spů
sobem lze seznati pravdu o počtu jednotlivých
národností. 5. Chceme, sby národní menšiny
všude našly ochrany jako rovnoprávní rakouští
občané. 6. Chceme, aby dynastické smýšlení našich
národů bylo přenešeno též na velkou vlast jejíž
viditelným spojovacím článkem jest náš mocnář.
7. Chceme zároveň stejně pečovati o jednotlivé
korunní zeině co do sesílení zemských finsncí. 8.
Chceme němčinu jako světovou řeč v armádě a
v ústřední vládě ud žeti, sle zároveň druhý zem
ský jazyk učiniti obligatním předmětem na střed
ních školách. 9. Chceme podporovati rakousky
patriotismus, „všude lásce k bratrským národům
proti nenávisti zjednávati platnosť a vzájemnou
úctu povzbuzovati. 10, Chceme nepřátele Rakouska
uprostřed našich hranic bezohledně pronásledovati.
11. Chceme sílu berní povznášeti, stav pracující
ho lidu zlepšiti, náboženské vyučování podporo
vati, 12. Chceme pokrok ve všech oborech pov
zbuzovati, 13. Chceme všeho toho dosíci větši
nou sněmovny poslanců, která se má utvořiti Z
rakouských patriotů kompromisem jednotlivých
stran za vedení vlády, ve které by každý jednotli
vý národ měl své zástupce.

děli jubileum čtyrstoletého připojení k dědičným
zemím rekouským. K slavnostem přijel též císař.
Bolnou byla vzpomínka, jaké poměry tehdy vládly
a jak nyní daří se Slovincům. Tehdá slovinská
národnost sáhala daleko do Benátska a byla všu
de panující, dnes js odstrčenou a utištěnou po
pelkou. Všude: v úřadech, ve školách roztahuje
se italština, s níž dnes těžký vedou boj Slovinci.
Vlaší vzpírají se sebe menší koncessi, natož sby
přiznali Slovincům rovnoprávnost!

Uherský říšký sněm sestoupí se již
dne 8. (. m., načež již 11. t. m. předloží mu fi
nanční ministr rozpcčet pro rok 1901. Jako příjmy
jsou také vydání rozpočtěna o 8 milionů výše,
nežsli v nynějším správním roce, ale tentokrát
bude státní rozpočet vykazovati jakýsi malý pře
bytek.

Htalský král Viktor Emanuel vybízí
své ministry, aby co nejdříve provedli opravy,
jež jim nastínil hned po nastoupení svého trůnu.
Jedná „se v první řadě o snížení daně ze soli, již
zvláště těžce pociťují méně zámožné třídy obyva
telstva, Kromě toho jedná se o odstranění fiskál
ních prodejů, jež stihaly by dlužníky daní a ji
miž byli zvláště »drobní lidé« do zkázy uvádění.

Perský šach navštívil sultána cařibraa
ského. Do Cařihradu přibyl drahou a odebral se
psk na jachtovyu lod »Irredin=, kdež jej vítal
císařský princ Abdut Kader effendi, s „nímžse
pak odebral do císařského paláce, kdež jej přijal
a přivítal sultán Abdul Hamid v čele svých hod
nostářů, Návštěvě této přikládá se veliký význam

ve světě mobamedánském, který dosud považova,
šecha a Peršany za kacíře a tito naopsk byli nej
většími nepřáteli pravověrných. moslimů.

Milám Srbský objevil se náhle v Buku
rešti na návštěvu svých příbuzných. Na nádraší
jej vítal pouze policejní prefekt. V Bukurešti prý
se sjede s Milanem rozvedená jeho manželka Na
telie Kečkovna. Milan bledá v Bukurešti patrně
»drobné« a chce odtud kouti intriky proti králi
Alexandrovi.

Výlohy Francie na čínskou výpra
va. Dle žluté knihy, kterou vláda při zabájení
sněmovního zasedání uveřejní, obnáší úvěry na
výpravu do Číny úbrnem 70 milionů franků.

V Číně odehrají se patrně v nejbližší době
různá překvapení. Do Taku a Tiensinu přibyl
totiž nejvyšší velitel spojeneckých vojsk, německý
generalisimus hrabě Waldersee, který se očekává
každým okamžikem do Pekingu. Velitelé ruského,
francouzského a japonského vojska chtějí prý se
podrobiti německému maršálovi pouze v bitvě,
jinak chtějí hájiti svou neodvislost. Významno
jest, že v poradě generálů prohlásil ruský generál
Lenevič, že ruské vyslanectví a hlavní ruský voj
opustí Peking a že se tam nechá pouze 2000
mužů na zastoupení ruských zájmů. Rusko, Francie
a Spojené Státy americké nesouhlasí s německým
návrhem na potrestání vysokých státních hodno
stářů čínských, zejména členů čínské císařské ro
diny a Japonsko souhlasí s Německem jen do
jisté míry a pokud bude vina obviněných »sku
tečně dokázána«. Rakousko-Ubry a Italie souhlasí
s Německem. Rusku se nelíbí pstrně rozkaz mar
šála hr. Walderseea, aby Němci obsadili jeden
z císařských paláců v zakázaném městě, poněvadž
usnesení toto pokládají za porušení dřívějších do
bodnutí. Američané souhlasí s Rusy, ale nebudou
činiti Němcům překážky. Zjevný rozpor vypukl
mezi Rusy a Angličany, Vojsko těch i oněch ob
sadilo části dráhy z Pekingu do Taku vedoucí,
Rusko však upustí sotva od svého úmyslu, zmoc
niti se celé této dráhy, která je pro zájmy Ruska
v Mandžursku a Amursku veledůležitá. Zdá se,
že jednota velmocí v Číně povážlivé praská. Za
takových okolností přijede císařská čínská rodina
sotva do Pekingu, oč prý vyjednává princ Čing.
Roztrušuje se zpráva, že princ Tuan byl sesazen
s blavními ochránci boxerů, to však jest patrně
čínská lež, kterou se mají evropští diplomaté
obelstit. Císař čínský poslal německému list, v němž
lituje zavraždění vyslance Kettelera a doufá v uza
vření míru. Podobný list poslán byli jspanskému
císaři; vyslovuje se v něm politování nad za
vražděním tajemníka japanského vyslanectví. Ame
rický jeneral dostal již rozkaz, aby největší část
amerického vojska opustila Peking. — Srážky
s boxery trvají dále. Ve zprávě došlé do gene
rálního štábu se praví: Škadrona aigunského ko
záckého pluku pod vůdcovstvím hetmana Fadějeva
byla dne 19. září odeslána z Omoso, aby obno
vila spojení s plukovníkem Orlovem. Mezi Omo
sem a Chunču při přechodu hor cbarbalinských
narazili kozáci na oddil Číňanů v počtu 2500
mužů. Kozáci napadli Číňany a porazili je na
hlavu. Ukořistili 6 praporů a 6 děl a několik vozů
spíže. Číňané utrpěli velké ztráty a uprchli.

Válka v jižní Africe. »N. W. T.« má
telegram, dls něhož lord Roberts rozloučil se již
s vojskem jihnafrickým. Vojsko anglické, 52.000
mužů čítající, dojista jen ponenáhlu odvoláno
bude z Afriky, aby v jiném díle světa v řemesle
válečném pokračovalo, Po Africe nastoupí Asie,
střídejíc bojiště. — Boerové přepadli v sobotu
v noci anglickou piketu přicházející od Kaffer
kraalu. Jistý Boer měl na sobě úslnou aoglickou
jízdeckou uniformu. Bylo vydáno prohlášení, že
každý Boer, který bude zastihnut v anglické uni.
formě, bude hned zastřelen. Jak se sděluje, při
pravují se domorodci v krajích zautpansberském
a pietersburském k odporu proti Boerům, až tito
vstoupí na toto území.

Zprávy místní a z kraje.
Mezi zprávami dlecésními vpředešlém

čísle „Ubnovy“ chybně stálo: Fr. Lexa, koop. vítko
vický, za faráře do Olešnice. Mělo ale správně státi
za kooperatora do Olešnice.

Cesta J. M.ndp. biskupa do Říma
„Katol. Listy“ oznamují: J. M. ndp. biskup králové
hradecký Ev. Jan Nep. Brynych bodlá se vydati na
cesta do Říma tak, aby tam dne 27. října t. r. do
razil. Zvláštním. oběžníkem vyzývá nejiůst. bisk. kon=
sistoř králové-hradecké diecesány obojího. jazyka, aby
k témuž dni do Říma dorazivše v české koleji v Římě
— via sistina 128 — svého biskupa vyhledali, aby
je sv. Otei představiti mobl. Kéž by horlivost duchov
ních správců aspoň několik diecesánů pro tuto pouť,
jako dodatek k pouti jarní, získala, k čemuž ovšem
potování kněží samých nejlepším pobídnutím Dude.

Mvěcení nové budovy c. k. ústavu
ku vzdělání učitelů v Hradci Králové.
C. k. ústav ku vzdělání učitelů dočkal se konečné
budovy nové, důstojné a důležitému úkolu při
měřené, Nová škole, zdobící nábřeží císaře Fran
tiška Josefa, byla dne 28. září, v densv. Václava,
patrona země české, J. M. nejdůstojnějším panem



biskupem Eduardem Janem Brynycbero slavnostně
posvěcena. Již o osmé hodině očekávalo ducho
venstvo, sbor učitelský, chovanci ústavu a žáci
cvičné školy Jeho Milost před novým ústavem.
Ke slavnosti dostavili se Četně zástupcové všech
úřadů se svými přednosty v čele, zástupcové nd.
kath. kapituly, zástupcové škol, zástupcové c. a k.
vojska, zástupcové korporací i všech stavů. Přá
telé a zástupcové školství přišli i z měst okolních,
rovněž i učitelstvo v četném počtu. Před početím
obřadu zapěli chovanci hymnus »Veni creator
Spirituse. Jeho Milost za recitování žalmuposvětil
nejprve budovu zevnitř. Jemný deštík jako po
žehnání nebeské doprovázel posvátný úkon. Jeho
Milost vstoupil s duchovenstvem do nové budovy,
vykonal svěcení uvnitř a zavěsil posvěcený kříž
v první třídě školy cvičné. Za obřadů těchto nebe
se vyjasnilo. Jeho Milost vystoupil na ozdobenou
tribunu před budovou a v nadšené řeči promluvil
na základě slov sváteční epištoly »K vám tedy
králové jsou tyto řeči mél« o vznešeném povo
lání učitelském. Ukázal na význam křesťanství ve
vzdělanosti národů a na důležitost výchovy ná
boženské, Učitelé králové jsou, králují v srdcích
mládeže a mají duše svěřené vésti ke vzdělanosti,
kteráž jest pokojná, která vede ku blahu časnému
i věčnému. Prosil o požehnání Boží všem, kdo
učiti budou v ústavě novém i pro dorost učitel
ský, naději dnů budoucích! — Ředitel ústavu
poděkoval po té všem, kdo zúčastnili se významné
slavnosti ústavu a vyzval chovance, aby vždy
věrně stáli v povinnostech, aby věrní byli své
práci, Bohu, vlasti a císařil S chovanci provolal
Jeho Veličenstvu třikráte »Sláva«. — Po druhé
vešel pak nejd. pan biskup do nové budovy a
posvětil kapli ústavu, věnovanou. sv. Václavu.
Potom sloužil sám první mši svatou v kapli té.
Chovanci zapěli jednotlivé částky chorální mše
svaté i nadšený chorál »Svatý Václave«. Jeho
Milost zpěvem chovanců byl potěšen a pro
jevil všem svoji spokojenost. Doprovázen učitelstvem
i žactvem ústavu vracel se nejd. pan biskup od
posvátného úkonu. — Kéž zkvétá ústav v nové
budově, kéž požehnání Boží doprovází jej stále
a kéž jest požehnáním »nám i budoucímle«

Na e. k. vyšší realce v Hradci Krá
levé provedlo II. oddělení na sv. Václava introit,
graduale a komanio chorálně, stálé Částky z ordivaria
„Missa in doplicibou“ a Credo 1. Čtyrblasé Wittovo
Pange lingua přednesla septima. Dne 4. října na oslavu
70letého uarození císařova zpívalo III. oddělení:
„Kyrie“ polyfonně od Fr. Koenena, op. 18; „Gloris,
Credo, Agaus, dvojhlavné od Hallera; „Sanctus a Be
nedictua“ čtverhlasuě od J. Rennera op. 37; Offer
toriam od Jos, Schildknechta. Po zpívané měl svaté
přednesl p. prof. Tondl slavnostní řeč,

V bisk. kněžském semináři zpívalina
počátka školního roku bohoslovci po'yfonní čtyrhlasou
mši od Dr. Able a proménlivé částky chorálně,

C.k. zkušebná kommiase pro školy
obecméa měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období listopadové 1900 opatřené náležitými do
klady do dne 15. října t. r.

Jednota katol. tovaryšů v Králové
Hradel sehrajevnedělidne7. října1900v místno
stech spolkových v „Adalbertina“ divadelní bra: Klepy.
Veselonra ve třech jedn:ních od M. Bsluckého. Začá
tek o půl 8, hod. večer. Konec o 10, hod. Ceny míst:
Jedadlo přední řady 30 kr., zadních řad 20 kr. Par
lér 10 kr. Lístky lze vyzvédnouti po celý den před
stavení ve spolkové místnosti.

Dary na „Adalbertinum“ Anonymasna
památku zvěčnělého c. k. dvovního rady Ed. Alberta
120 K, vdp. P. Bonifac Holub, farní administrator
r Metličanech 100 K, vdp. prof. Dr. Kouřil41 K 50h,
rdp. prof V, Frůhbauer a vdp. prof. Jos. Šťastný pol0K

Z diecésní jedmoty cyrilské v Hrad
ni Král. (Pokračování). Od 1. dubna 1900 přistou
ili k jednotě a členské příspěvky avá zapravili pt. páno
ré: Jelínek V.far. v Předhradí 1 K, Bažant A. děk.v
Jadské 2 K, Šťastný V. kapl. v Sadské 1 K, Čihák E.

pl. ve Vrbici1 K, MazáčL. inf. probošt v PoděbradechL K,Kabrhel Jan kapl. v Poděbradech 1 K, Draěner
k. kapli. tamtéž 1 K, Šrámek B. katecheta tamtéž 1
<, Petřík V. farář v Kovanicích 1 K, Hejtmánek J.
). vikář v N. Bělé 2 K, Hladký J. kapl. tamtéž 1 K,
Jittrich Fr. kooperator v Poličce 1 K, Vobejda A.
coop. tamtéž 1 K, Horáček Fr, far. v Banfně 1 K,
(upka A. děkan v Borové 1 K, Procházka J. koope
'ator v Bystrém 1 K, Štemberka J. far. v Staršově
« K, Jelínek V. far. v Koroubví 1 K, Janisch J. far.
r Limberku 1 K, Nenman Ed. far. v Rohozné 1 K,
"remuth V. far. v Jedlové 1 K, Uhlíř Fr. far. ve Svo
anově 1 K, Dvořák V. far. v Telecím 1 K, Kocek J.
». vikář v Pravonfně 1 K, Dvořák J. koop. tamtéš 1
Č, Mokřiš A. far, v D. Královicích 1 K, HákV. kapi.
amtéž 1 K, Lachman V. far. v Borovnici 1 K, Chme
fček V. far. v Čechticích 1 K, Stýblo V. koop. tamša
. K, Jakubec Joa. far. v Hněvkovicích 1 K, Záruba
(. far. v Keblově 1 K, Kolář V. far. v Křešíně 1 K,
anský J. far. v Křivsoudově 1 K, Krejčí J. far. v
sukavci 1 K, Šáda Fr. kaplan tamtéš 1 K, Dvořák B.
ar. ve Viklanticích 1 K. (Pokračování).

Zemřelí v září v Hradci Králové.
[áclav Bata, dělník (nemocnice); Marie Mayerova,
nanž. c. k, setníka; Josefa Šlesingrova z Plotišt, děl
lice (nemoc.); Anna Nechvílová z Holic (nemocnice) ;
an Gabrle, dělník z Předměřic (nemoc); Kateřina
onášova, soukromnice,

Ze Slezského Předmesti u Králové
Iradce. Předseda Jednoty katol. jinochů a mužů dp.

Karel Kotrbelec, farář Pouchovský daroval téše Jed
botě 123 ovazků zábavných cenných knib. — Vole
jíce sa velikomysinýdar šlechotnému dobrodiaci erdečné
„Zaplat Pán Bůb“ vyzýváme pány členy, aby koibovny
laskavostí dp. předeedy rozmnošené hojně používali.
— Rovněž díky vzdáváme dp. Jana Vaněčkovi, dě
kanu Josefskému, býv. svému předsedovi, který da
roval 10 knib. — V neděli dne 30. září přednášel
za velké fčasti jednatel Jednoty vp. Jan Černý, ka
techeta o tbemata: Světlo a tma. Přednáška, až skoro
2 hodiny trvala, vyslechnata byla aš do konce s nej
větším napjetím. Zdař Báb! —

Jednota divadelních ochotníků v
Hredci Králové sehrála dne 23. a 30. záříve
selohra „U bílého koníčka“. Byli jeme sice již dříve
přesvědčení, že ochotníci naši hrají výborně, ale ten
tokráte podali nám důkaz, že nepřestávají na tom, co
jiš se naučili, ale že ustavičně v oboru divadelním
ee zdokonalují. Věickni ochotníci hráli skvostně, a po
každém jednání strhla se bvořlivá salva potlesku. Pan
Lad. Jirotka, v úloze továrníka Bouska ukázal zde
vzácný svůj talent. Pochopil znamenitě svoji úlohu a
hrál tak opravdově, že obecenstvo bylo naneseno jeho
výkony. Nepřeháníme, když z přesvědčení tvrdíme, že
mnohý herec z povolání tak znamenitě svoji úlobu
nesehraje. Pan RŘšička v úloze vrchního číšníka čínil
dobrý dojem. Když vidíme v hostincích číšníky, po
gorujem ten jejich život a slednjem ty elegantní jejich
způsoby, ta mimoděk bychom řekli, že p. Růžička jiš
byl od malička číšníkem. A co možno říci o pí. R. Pau
lové? Zdaž kašdý její pohyb, každé slovo, které pro

úloze, která se jí svěří vystoupí tak mistrně, s tako
vým pochopením, že by mohla směle vystoupiti na
předním českém jevišti. Ona jest vzácnou perlou
kronáku našich oebotníků a nyní v úloze hostinské
u „bílého koníčka“ to opět skvěle dokázala. — Slč.
Nekovaříková hrála také pěkně. Co se nám ale zvláště
zamlouvalo, byly její pohyby a dobře volený kostým.
V úloze mladého, naivního děvčete vyjímala se roz
košně. SI. Kulhánková, chvalně zvámá to pěvkyně hned
na začátku prvního jednání strbla obecenstvo k bou
řlivému potlesku. — Slečna Jiroutková brála dobře a
ačkoliv musela mlaviti nepřirozeným blasem, provedla
svoji úlohu zdařile. Ale hlavní záslahu o zdar před
stavení jakož i divadlo celé získal si pan regisseur
Paul. Ónnejen že vycvičil ochotníky, že mohou tak
mistrně na jevišti vystupovat, ale on také při kaž
dém předatevení hraje jednu z hlavních úloh a sice
bezvadně ©Tentokráte vystoupil v úloze dr. Lovan
ského ; hrál skvostně a činil dojem opravdového umělce,
který také jest si avých velikých schopností vědom.
— Přejeme jednotě k další činnosti mnoho zdaru.

Zčlinerova divadelní společnost
zavítá 15. listopadu do Hradce. Jak jame již jednou
oznámili, těší se společnost tato veliké oblibě. V
Pardubicích, kde nyní mešká, docílila velikých úspě
chů. Společnost čítá 84 členů. Mimo jiné, oblíbené
divadelní hry, pomýšlí řediteletví divadla, sde dávati po
věstné drama „Psohlavci“. Naše obecenstvo zajisté
společnost Zóllnerovu rádo uvítá.

Také češtima. Někteříobchodníciv Hradci
Králové dostali z Budapešti tištěné lístky korre
spondečnís následajícívzornou češtinou:Budapest,
Datum poštovního kolku. Dovoloji si uctivě Vás za
prositi, aby ste se svémy vzorkamy no výstavách v
tomto roku a sice: Hamburk, v záři a říjnu 1900
průmyslná a živnostenskávýstava, V Berline v Října
1900 pro narodgsrumitelní, ošetřování se v Ičení
a uměleckém vaření. v Parizu v Rijnů a listopadě
1900 „Palais Royal“. v Rimě v Listopadé a prosinci.
v Strassbůrgů v Záři a řijsů 1900všeobecné) výstav

opod nejpřiznivějších podminkach účastniti se chtěl.pozorňuji Vaš též na to, ze na žádné Rlsico na
rášen nejste, když požadavky moje jenom y pádů
vyznamenání platné jsou. Vyprošůji ei Vaši ctěnou
rychlou odpověď a znamenám se z Veškerou úctoú
Bondy Mikea. V redakcí „Obnovy“ mošno spatřiti
více takových lístků, které jsme zachytili.

Divokých holubů snad v celýchvýchod.ních Čechách tolik není, jako v Hradci Král. Nejvíce
hnízdějí pod střechon kostela Panny Marie. Jakmile
8e počal kostel opravovati, hejno holubů se uhnízdilo
zase pod střechou biskupské residence, Někteří páni
jsou tak útlocitní, že jim sypou rozdrobený chléb neb
housky. Poněvadá ale veliké hejno divokých holabů
dovede zhyzditi i tu nejlepší budova, což k okrase
města nikdy neslouží, bylo by dobře, kdyby se s města
vypudili.

Poslední číslo „Osvěty“ so vyznačuje
pozoruhodnou pestrostí. Čteme tam samé pěkné vý
razy jako: Sektářeký vášnivec, politické zvíře, po
chlebník, ledajáček, kořala, ordinární civilista, náro
dopisný strejc, mrchoviště jejich zájmů, atd. atd. Slo
víčko „klerikál“ tam ovšem čteme sspoň padesátkrát.
Vždyť kdyby toho slovíčka nebylo, nemohl by p. Hajn
ani svoji „Osvěta“ vyrobit. A proto on je tolik rád,
ře ti „klerikálové“ existují, neboť jinak by se ma po
kazilo řemeslo! Ale jenom to se divím, že časopis,
který alyne takovými výrazy, vidí v „klerikálním“
časopisu „šarnalistickou spustlost“, Ale když to ne
mohu já, zpátečník pochopit, snad si ten „nevděčný
český národ“, který ani „Oavětu“ nečte, o tom udělá
sám úsudek. Ovšem, bude pro pana Hajna velmi lí
chotivý, to přec jinak ani býti nemůže. V posledním
čísle „Osvěty“ teké jsem četl lokálku, kde pan Hajn
naříká, že ten „nevděčný lid“ nechá redaktora blado
vět, a když padne, že ho ani nepolituje. Píše, že je
v tom kůň lépe, neboť když na silnici klesne, aspoň
mn Jidé přijdou na pomoc. Kůň tedy budí v panu
Hajnovi závist; a proto se tu vysvětluje, še se p. Hajn
v 46 konině tolik vyzná,

Vzácná slavmest konala se onehdyv ro
dakci zdejší „Osvěty lida“, Přibyl jim totiš novýodběratel.

Krajinská schůze v Potštýmě. Čilé
krajinská organisace katolických spolkův pořičíorlic
kém uspořádala na av. Václava schůzi sdružených
jednot r Potštýně. Schůze byla obeslána jednotami

u Kostelce a. O., Vamberka, Sopotnice, Cuolavi, Chlea
a Dobrušky tak hojným m členů, še prostorný
sál němohl ani všecky účastníky pojati. Schůsi se

odpoledních slažbách Božích vdp. farář Šín
delář, uvítav účastníky a uděliv slovo pozvanéma řeč
níkovi, dp. dru. Reylovi, jenš promluvil o vlastenec
kém stanovisku českýchkatolíků. Pan řečník vyložil
na základě hiatorie pojem a rozsah českého státního
práva, odůvodnil jeho hospodářskou výhodu a nastí
nil epůsob, jímě lze státoprávní snaby v rámci ra

konské pamě uplatniti. V druhé polovině své řečidovodi!, že právěnáboženatví katolícké položilozáklad
ka samostatnosti české, a že eminentně katolickýkrál,
Karel [V. český stát založil zákony s r. 1348. a 1365,
Samostatnost českou podlomilyválk husitské, nábo
ženské, hádky a velezrádné choutky protestantské
šlechty dovedly český stát na Bílou Horu. Nadobro
pochoval českou samostatnost centralismus Marie Te
rezie a liberalismus Schmerlingův. Četné historické
doklady dodávaly vývodům řečníkovým působivé moci,
takže řeč sanechala v myslích poalachačstra hlaboký
dojem. Po té ujal se slova dp. katecheta Jan Černý,
pojednav „o katolickém a rudém praporu“. Promý
šlená a vzletně přednesené tato řeč byla provázena
četnými projevy souhlasu a byla nadšeně přijata. Vše
obecně bylo želeno, že dosti časný odjezd vlaku nutil
oba řečníky, aby přednášky své ukrátili. Posor
nost a účastnost ehromážděného lídu by snesla ještě
debatu. Mile bylo přijato, če do schůze dostavilo ue
hojně pp. duchovních správců. Zjev tento příznivě pů
sobí na lid, jenš přirozeně vidí ve svém knězi dm:

chovního vůdce a těžce nese, když některý kněs pro„strach židovský“ vzdaluje se lidového houtí, aby
někde „nenarazil“. Krajinské organieaci Kostelecké
všecka čest!

Umartí. Dne 2. října t. r. zemřel v Pardabi
cích pan Vácelav Kučera, redaktor „Stráže Východo
české“ a bývalý redaktor „Obnovy“ v atáří 36 roků.
Pohřeb konal se dne 4. t. m. v Dolanech. *

Osobní. Patronátním komissařemna panství
p. hr. Ervína Schlika stal se p. Karel Hoffmann, les
mistr ve Vokšicích.

Kolem Všestar a Chlumu se v sasvě
cený svátek say. Václava pilně pracovalo v poli.—
Jak bude asi ta práce požehnanou, když se zdehřeší
proti třetímupřikázán Božímu?

Pohanské pohřebiště u Lháně,ra far
nosti Radímské, o němě jsme se již v „Obnově“ jed
nou zmínili, poutá k sobě zraky mnohých archeologů.
Objeveno bylo již 77 hrobů a 110 popelnic. V popel
nicích nalezeny byly různé předmětyjako: Náramky,
bronzové kroužky, jehlice, akleněné korálky, prsteny
a p. Znalci tvrdí, že předměty ty pocházejí s doby
před Kristem. Dle toho se zdá, že krásná krajina Ji
čínská již v šedé dávnověkostí byla obydlenou.

Svěcení kříže. V neděli?dne 23. m m.
svěcen byl na návsi obce Malé Skalice jubilejní

kHa ostavený nákladem 1 Hynka Janko, souseda
zdejšího. Kříž tento (pracován od skalického sochaře

p. Skody)vyniká v pravdě uměleckým provedením i výš
koa svojí; jest nejkrásnější ozdobou obce malo-skalické
a svědkem upřímného přesvědčení náboženského lidu
zdejšího, což patrno byloi přisvěcení. Po požehnání ubí
ralse průvod z chrámu P. veden vdp. p. J. Němečkem
vikářem náchodským za assistence 4 kněží skalických
ku kříži, kde ekalický p. děkan Frant. Pecka v nad
šené řeči zmínil se o přání sv. Otce Lva XIIL by
stavěny byly na eklonka století jubilejní kříše. Uká
zal na kříž, jakošto pramen víry naděje a lásky kře
sťanské, načež byl kříž posvěcen. Kolem kříše stál
krah drůžiček a školáků, pak dobr. hasiči obcí Malé
Skalice a Zájezdu, představenstvo obou těchto obcí
a konečně zástup lidí mnoho set hlav čítající, nejvíce
mužů. Překrásné počasípodporovalo slavnosÉ tak še
zůstane všem vimilé upomínce na dlouho.

- Veliký požár vypukl dne 27. m. m. v cu
krovaru Tellerově v Kutné Hoře. Vzňala se veliká zá
soba (800 vagonů) uhlí.

Při doplňovací velbě poslancedo sněmu,
za města Rychnov a Kostelec n. O., dne 2. t. m. ko
nané, zvolen byl pan Kratochvíl 417 blasy. — Pan
Hajn zůstal na holičkách; dostul jenom 119 hlasů.
— „Čas je tím velice překvapen. Píše v č. 4, že
netušil, že mladočeši jsou tak agilní. A to 580stalo
ješté v okrese, kde p. Hajn je rodákem! Nu vida;1
jeho rodáci nechtěli o něm slyšet, nepochybně že ho
dobře znají!l

Pohřeb prof. dra. Alberta, konánbyl
v Žamberku dne 30. m. m. za hojného účastenství se
utrany obyvatelstva města Žamberka, které se při
odělo smuteční azdobou, a celého okresu, jakož také
za účastenství četných pohřebních hostí z Vídně, z
Praby, = Broa, z Ústí n. Orl. K pohřbu dostavil se
také ministr dr. Rezek, jenž na nádraží byl uvítán
od okr. hejtmana Vojáčka, starosty města Žamberka,
notáře dra, Lifbla a pal od ostatních honorací. Mi
nistr odebral se v průvoda min. rady rytíře Becka a
min. koncipisty Grelfa do zámku býv. poslance bar,
Parishs. Dále byli mezi smutečními hosty dv. rada
dr. Pelc, zdravotní referent ryt. Kořistka, professor
Vroblický, jenž dostavil se jménem české akademie
věd v Prase, pak profesoři dr. Vrba a dr, Hlava jako
delegáti spolku českých lékařů, prorektor pražské
české auiversity prof. Gebauer, konečně býv. říšští
poslanci dr. Pacák, dr. Stránský « Formánek jako
zástupci býv. klubu českých poslanců. Českou tech
uiku v Brně zastupoval prorektor dr. Jahn. Kromě
tobo se dostavili zástupcové více obcí a okresů, de
putace studentských korporací a jiných spolků, pak
obeení zastapitelstvo města Žamberka, členové okres,
zastupitelstva v Žamberce a obecní zastopitolstva sou
sedních obcí. Pobfební průvod hnul se o 3. hodině
odpol. Obřady nad mrtvolou vykoual generální vikář
Dr. Alois Frýdek z Hradce Král. za assistence prof,
Thdr. Domabyle, děkana Poláčka a četnéko okolního
duchovenstva. Šmateční sbory zapěli členové učitel“
ského sboru a besedy řízením ředitele Valtera.



Na pomník $+ vip. Karla Slonka
saslali opolažáci: dp. Aug. Novák, administr. v Do
břenicích 5 K, dp. Jar. k, kaplan v Červeném
Kostelci 5 K, dp. Fr. Wolf, kaplan ve Dvoře Krá
lové 4 K, dp. Alex. Štancl, adoinistr v České Tře
bové 5 K, dp. Em. Teplý, c. k. prof. v Pardabicích
5 K. Zaplat Bůb. — Edv, Kasal, kaplan ve Vamberku,

Z Čermileva. (Vodní drušstvo.) Ústřední
správa vodního drašstva pro Černilov a okolí koná
v neděli dne 14. října o 3. hod. odpol. v sále hostince

p. V. Jindry svoji schůsi s tímto pořádkem: 1. ZmAyv ústřední správě. 2. Jednání o plánech projektní
a firmě podnikatelské. 3. Volné návrhy. učastenství
všech pp. členů velmi žádoucí.

Slavnost odhalení čtné desky
Z Mikulovic se nám píše: Myšlénka, sesaditi pamětnou
desku tichému buditeli, děkanu zdejšímu Jozefa De
votymu, vznikla ve vděčné a zbožné mysli sdejších
osadníků, jelikož až dotud neměl na hrobě dádného
pomníku; dědicové v Pánu zesnulého shrábli, co kde
po něm zbylo a dále se oň po smrti nestarali. Ku
chvále hospodářské besedy v Medlešicích budiž při
čteno, že postavila se v čeho komitétu, ze starostů a
radních všech přifařených obcí složeného, kteří peně
šitý náklad k účelu položení nábrobního kamene a
zasazení pamětné desky do sdi kostelní naproti hrobu
povolili, pořad slavnosti s duchovní zdejší správou
ujednali a pozvání rozeslali. Slavnost na den ar. Vá
clava, patrona téš zdejšího farního chrámu Páně,
odpoledne konaná 8e nad míru krásně vydařila. Nes
četný zástup osadníků zdejších a vůkolních, repre
sentace inteligence z Pardubic a z Chrudimi, depu
tace měst. rady a musea z Chradimi, okr. výboru

přesnbického s p. starostou Markalousem- v čele, jaož i okr. výbora chradimského účastnil se inposant
ního průvodu od školy ku faře, veškorá mládež všech
škol se svými učiteli a prapory, hasičské ebory při
fařených obci (4) s kapelou, k nimž připojilo se n
fary kněžstvo « vadp. vikářem Střebským v čele, a
za hlaholu všech zvonů ubíral se tento mohutný do
tisíců čítající průvod na hřbitov, kdež stanul u brobu
oslavence; na blízku postavena kazatelna, na kterou
vystoupil slavnostní řečník zdejší vp. kaplan Vaněček
a v nadšené vlastenecké řeči líčil úpadek ale i pro
buzení národa českého, ocenil zásluhy buditelů kněží,
zvlášť pak zásluhy oslavence. Řeč ta učinila hluboký
dojem na všecky, který dojem zvýšen ještě, když ka
konci řečník předčítal dušlý telegram Jeho B. M
losti: „K ctitelům kněze vlastence se draží a pořa
datelům žehná biskup královéhradecký“ a druhý te
legram: „Ušlechtilé snahy buditelů buďtež příkladem
pokolení mladšímu. Čest památce a práci Devotyho.
"Společnost přátel starožitností českých v Praze. Sta
rosta Horain a jednatel Černý. Po té vy onal bisk.
vikář Střebský církevní žehnání náhrobního kamene
e křížem a kněžskými odznaky a pamětné desky, po
modlil se s kněžstvem zádušní modlitby za v Pánu
zesnulého oslavence; mezi tím přednesl abor zpěváků
za zařízení zdejšího p.řídícího učitele Lejhance pře
krásné zpěvy. Po skončeném že-hnání odebral se
průvod do chrámu Páně, který do posledního mí
-stečka se naplnil, kde slavnost skončena lita

niemi a požehnáním u přítomnosti veškeré intelince. Takto vykonána krásná a významná slavnost,
terá znovu osvědčila, že náš dobrý a vlastenecký

český lid váží si kněze horlivého, proň obětavého,
s něho vyšlého. Kéž tato páska vzájemné lásky a
„důvěry mohatní a zkvétá v naší milé krásné české
-vlasti ku blahu církve a mileného národa. Slavnost
níma komitétu a veškerým osadníkům byly, jit při
-obou slušbách Boších dopoledne při ohlašování slavnost
vzdány díky nejerdečnější, které slavnostní kazatel v
řeči uvé opakoval a rozšířil ma veškeré účastníky
slavnosti, což i zde ještě opakujeme: Tisíseré díky
výéem,kdož ku zdaru slavnosti naší jakýmkoli způ

„sobem přispětil
Katolická jedmota v Cuslavi konáv

"neděli, dne 14. t. m. veřejnou schůzi ve Velkých Skrov
-nicích. Přednášeti bude pan Alois Vobejda — Pro
„sečský, redaktor „Obnovy“ o otázkách národohoapo
„dářských.

Rolnictve velební skupiny Hradce
iKrálevé, usneslo se na důvěrné schůzi dne 28. m.
-m. v Jaroměři konané, kandidovati za poslance na
"říšskou radu, zemského poslance p. Jaroše.

Stavba nového chrámu Páně v Ná
ehedě Spolku pro vystavění nového chrámu Páně
av. Vavřince v Náchodě věnovali: p. JUDr. Fr. Dvo
řák s chotí v Náchodě 10 K, pak offóra terciářů 7 K 11h,

p Ter. Holá v Broumově 6 K. Po 4 K darovali: p. K.„ vHradci Krá), pí. Kristina Čejchanová v Babí čp.
19.. p. Jos. Čepelka v Starém Městě, pí. Anna Horá
ková v Náchodě, pí. Anna Klimeňová v Dolní Rade
chově čp. 86., p. Jan Maršík v České Čermě čp. 1.,
p. Jan Ptáček v České Čermě čp. 9., pí. Josefa Ště

pánková v Babí čp. 25., 8 Karel Tomek v Náchodě
na Plhově čp. 1. Po r arovali: p. Jan Bíleka pí.Františka Bílkova v Č.Čermě čp. 97., pí. Josefa Bo
růvková r Náchodě, pí. Alžběta Čejchanová v Babí
čp.6., al. AnnaDítěováv Náchodě,Mariea AnnaHa
našovy v Brašci čp. 3., $ p. Bernard Horák v Ná
chodě, pí. Anna Jirásková v Náchodě čp. 37., pp. man
želé Jan a Ludmila Kábrtovi v Jizbici, p. Ant. Mer
vart, tiskař v Krásné u Valaš, Meziříčí, p. Fr. Mikeš
v Dol. Radechové čp. 86 , pí. Anna Vojtěchová v Branné,

. Frant. Zítko v Dol. Radechové, pí. Anna Židová v
áchodé čp. 380. Anonymus dal 1 K 54h a p. Jos.

„Ště án, malíř na Plbově jako 10proc. z ceny za obraz
p. JUDrem Dvořákem v Náchodě zakoupený 40 h. Ve
škerým šlechetným dárcům vzdávají se vřelé díky.

Sociální demokrat Faltis,stárekvemlý

ně p. Ant. Hodka v zaoení přijímal do práce jednohodělníka pouze pod tou podmínkou, stane-li „80 80
ciálním demokratem. Tuk se vnucuje u Červe
ných občanů „přesvědčení“.

Masifostační sjezd obchodnictvaz krá
lovství Českého, Moravy a Slezska v Turnově, dne 30.
m. m. pořádaný vydařil se skvěle, Z řečí, které byly

[rzeseny zvláště zasluhuje pozornosti řeč p. Janapílka, který mluvil o steskách kupectva na zákon o

obchodech s potravinami.V resolucí mimo jiné stojí,
aby zákon tvím zemským stanoveno bylo, še do
sorčími orgány ustanoveny býti mohou pouze osoby
řádné kvalifikované, nejlépe okresní, městští a obvod
ní lékaři, které by svými odbornými vědomostmi a
inteligencí byly sárakon správného sastávání obtíšné

onkce dozorčí, taktního vystupování a naprosté spoehlivosti.
Trutnovské sjezdy bylytedy již odbyty

a sice klidně. Nepřátelští němečtí bratří posekali se
jenom nekrvavě ostrými slovy, na obávané rvačky
však nedošlo. Dík nejspíše četnictva, ješ u valném
počtu staženo bylo do Trutnova.

Z kruhů duchovemských. Dne20.září
konala se v Kostelci n. O. šestá Ččetněnavětivená
volná konference spojených vikariatů: koseteleckého,
rycbnovského, králického a lanškrounekého. Předse
dou konference byl vdp. sekretář Jan Šrámek, který

krátkém proslovu udělil slovo dp. faráři Filipu
Janu Konečnému. Známý slovutný apologeta náš obral
si za předmět své přednášky tbama praktickéa právě
pro měsíc říjen velice vhodné, totiš: „Kterak ko
nati dlužnovnašich chrámích pobo
šnost růžencovou, aby z ní kněz ilid
užitek měli“. Předmět tento, který dp. ferář Ko
nečný úplně ovládá, probrán byl důkladně k úplné
spokojenosti všech přítomných. Dp. faráře blažiti může
vědomí, že velice přispél ku povznešení pobožnosti
růfencové v našich chrámích. Širší pozornosti zaslu
huje nejnovější rozhodnutí z Říma, dle něhož není
nutno každý měsíc tajemství růžencová losovati, ale
postačí pouhé předávání následujících tajemství. —
Druhým řečníkem byl vdp. sekretář Václav Hlavsa,
který podával pokyny z praxe duchovní.
V přednášce této doporučoval vdp. sekretář ducho
venstvu zbraně, jimiž by se v nynější době ozbrojiti
mělo, aby účinuě bojovati mohlo proti svým nepřáte
lům. Zvláště mluvil o chování se kněze ve společnosti,
o modlitbě a stadiu kučze, a knězi co katechetovi a
kazateloví, o působení kněze ve spolcích a zvláště
praktické zbraně doporučoval duchovním správcům
pro jejich osady. I tato řeč s nemalou láskou a pílí
spracovaná a nadšeně přednešená doznala veliké po
zornosti a hlučné pochvaly. — Co se otázky patro
nátní týče, bylo konstatováno, že již 99 vikariatů
projevilo souhlas se resolucí touto. Na to ná
sledováno | usnešení | duchovenstva| vikariatu | po
ličskéko a projeveno jednomyslně přání, aby vy
dánybylyarčitě znějící výnosy, jak mlá
dež k vykonávání pobožností a účastnění se služeb
Božích vedena býti má, a aby při kanonických visi
tacích přestalo vyslýchání obecních starostů o cho
vání duchovenstva. Rovněž souhlas vysloven s usne
šením vikariatu Rychnovského, aby co nejdříve vy
dán byl nestranný životopis M. Jana Husi. Co se
příštích konferencí týče, osnešeno, aby při nich po
dáványbylyzkušenosti z duchovní eprávy,
a oznamovány doporučení hodnékkniby,
po případě stručný obsah nebo pěkná místa z nich
uváděna. Končím slovy vdp. sekretáře Hlavsy: „Bratři,
nenechme padnouti volné konference! ©Všecky stavy
se spojují, a prospívájim to. „Viribus unitis“ budiž
i naše heslo. Scházejmese co nejčetněji k těmto
volným konferencím, podávejme při nich zkušenosti
své, povzbozujme ee a potěšujme v nich. Bratři, sa
gotáři, přistapte k nám nevyhýbejte se spolubratrům
svým!

Když to smolí p. předseda spole
čenstva. Před zahájením sjezdu pekařů na Horách
Kutných roznášeli sklepníci v sále pivo, jeden také
v ošatce housky a rohlíky. Přespolní pekař okoukl
ošatku a spustil na sklepníka: Člověče, nestydíte se
prodávat takové mrzáky? Kdo pak je smolil? Sklep
ník v rozpacích mlčel, za to jeden z domácích pekařů
uchlácholil zvědavce takto: „Holenku, ty jsou od na
šeho pana předsedy“. — — —

Přejet splašenými keňmal.V Habálově
u Jičína minulý týden přijet byl vozem, p. J. Folta,
87. roků starý rolník, otec vldp. děkana v Čáslavia
dp. faráře v Gradinu na Istrii, Koly naloženého vozu
rozdrcena mu byla holenní kosť, proračeno svalstvo
levé nohy a zlomena tři žebra. Vzdor těžkému zra
nění j vysokému stáří“donfají lékaři v jeho vyhojení.

Z Drobovle u váslaví. Po příkladuji
ných obcí i naše občanstvo umínilo si ku konci ato
letí postaviti jako vznešený výraz úcty ku Spasiteli
v obci kříž. Občanstvo míní, p. starosta však mění.
Když chtěli kříž poříditi z prostředků obecních, byl
on první, ač katolík, proti tomu. Ba tak daleko šla
jeho oposice, že zapovídal postaviti kříž ze sebra
ných, peněz na pozemku obecním. Neostýchal se dáti
se zabanbiti židem a evangelíkem, kteří zdarma
k tomu pozemky své vlastní propůjčovali. Ob
čenstvo ovšem intervencí a politického úřada v Čá
slavi naučilo p. starostu lépe znáti paragrafy; než
tím jeho horkokrevnosť nebyla ukrocena. Vede nyní
žalobu nad žalobu. Kříž nákladem přes 100 zl. obná
šejícím postaven a vysvěcen. Krásnou řeč měl dp.
Klapka, kaplan z Potěb, při níž zmínil se o hněvu tak
mnohých proti kříži Kristovu, znamení to vítězství
svobody lidské a rozebrav pak pohnutky tohotu ne
přátelství ukončil akvělou oslavou znaku vykoupení,
při níž ani jedno oko nezůstalo suchým. Křesťansky
uvědomělému občanstvu našemu buďtež vzdány ve
řejně díky, že se terrorismem nedalo od šlechetného
skutku svéhoodstrašiti|

Z Podvysocka. Po výstavníhorečce,která
zachvátila celé Kutnohorsko a která udržovala v nap
jetí všecky podvysocké občany po celý měsíc, zavládl

lid. Nebude ale trvati dlouho. Už začíná nový ruch,
ruch volební. Ač do voleb ještě celého čtvrt roku, už
začíná agitace na všech stranách. Tentokrát střetnou
se mladočeši s radikály. A aby bylo do třetice všeho
dobrého, bned po volbách do rady říšské budou ee
konati volby do okresního zastupitelstva, které možno
budou prudší než-li ty prvé. Už nyní mluví se o kan
didátech do okresního zastupitelstva nových, z jiných
stran. Za agitační heslo béře se obmyšlené zvyšení

vše se uklidní, zvláště uváží-li se, že větší vydání
přivoděno bylo přestavbou nemocnice a stavbouo kres

ního chorobince, který jiš počátkem jara dle do
šlých zprár má býti humannímu účeli svému odevzdán.
Cborobincem postavil si starý okresní výbyr čestný
pomník. Jest si přáti, aby si příští zástopci okresu
pamatovali na účele humanní, na něž dosud tak málo
se věnovalo a věnuje v naší veřejnosti.

Z Kutné Hery. Příchozío letošnívýstavě
Kutnohorské nemálo v poutáni byli skrostnou budo
vou nové c. k. reální školy, která ležíc proti chrámu
svaté Barbory tvoří překrásné jeho pozadí. Letošním
školním rokem odevzdána budova svému účelu po cír
kevním vysvěcení, které předsevzal vdp. bisk, vikář
za assistence vdp. arciděkana za přítomností zástupců
obce a všech korporací Obecenstvem Kutnohorským
zmítá nyní otázka, co s výstavními budovami a
pěkně zřízeným parkem. Dle jedněch versí má býti
vše prodáno a do původního stava uvedeno. Dle
jiných pak [hodlá aspoň průmyslový pavilon zakou
piti obec a proměniti ho v tržnici. Myšlénka tato
jest věru praktická a nebylo by dobře jí šmahem od
vrhovati. Přímlouvalibychom se za ní také!

Z Byzkamce u Kutné Hory. Naše
obec spojena dosud s obcí Křesetickou problášena byla
za novou samostatnou obec. Dne 27. září převzala
již správu obecního jmění a zabájilo činnost svou nové
obecní naše zastupitelstvo. Doufáme, že obec naše ne

zůstane pozadu v probudilé činnosti za ostatnímiobcemi okolními a že občané v čelo jí postavení po
vedou ji k hmotnému i dachovnímu zdaru!

Z Malešova u Kutné Hory. Nemalou
sensaci způsobily před časem náhle se u nás objevi
vší brožury filosemitské o známé události Polenské,
která líčena byla v nich, jsko nastrojená léčka jistého
katolického kněze. Brožury zastrkány byly v listech
procházejících rukou zdejšího poštmistra, žida Adolfa
Vernera. Vyzývavostí touto poplašeno bylo nemálo
katolické obyvatelstvo zdejší a když záležitost tato
dostala se až k uším státního navládnictva, zavedeno
bylo s poštmistrem vyšetřování pro nedovolenou kol
portáž necenenrovaných tiskopisu. Vyšetřování skon
čilo jeho propuštěním pro nedostatek důkazů, že by
byl sám vkládal brožury ty do novin, leč al. poštovní
Hiditeletvo v Praze bylo jiného náhledu a na pošta
Malešovskou vypsalo konkurs. Naše občanstvo přijalo
tuto zprávu se zadostiučiněním nemalým, neboť bylo
potřebí, aby panovačnosť jistého plemene byla trochu
skrocena. Podivné světlo ale vrhlo počínání jistého
pána, který má usta plna antisemitismu, ale když
měl prakticky to ukázati, mlčel.

Od Sázavy z Dolno-Královieka. Už
dávno ničeho se neobjevilo od násv tomto listě. Ne
bylo ani co potěšitelného psáti. Žně byly smutné a
rolnictvo pohlíží se strachem vstříc budoucím dnům.
K tomu bolavá rána zdejších hospodářů — panské utisky
— trvají dále. Jako charakteristika našeho lidu o jeho
uvědomění národním sloužiž tento obrázek. Známá
zdejší velkostatkářská rodina, která pochází z če
ského kmene, ale znenáhla se poněmčila, nmy
slila si, pořádati divadlo pro svoji zábavu. Sezvání
okolní páni, mezi nimi i národní učitel, aby pře
vzali úlohy. Jak by mohli odepřít? Všichni do
jednoho učili se úlobám německým až radost. Když
vše bylo hotovo, pozván k představení i lid. A tento
ubohý lid, který po německu nezná ani ústa otevříti,
nahrnul se do divadla a působil panstva nesmírné
potěšení svojí zdivenou tvářnosti, když po vyhrnatí
opony spustilo se po německu. Nedivili bychom se
prostému lidu, ale divíme se těm pánům, kteří hned

po té v přtentovaných vlasteneckých listech třeba„Podvysockých“ se chvástají svou působností a svým
národním cítěném a tomu, kdo je klepne přes prsty
nadávají ničemů? Věru, že nezavidíme takových akvi
sicí svobodomyslné straně. Snad zavane k nám nový
proud, až dojde ku stavbě posázavské dráby, která
spěje vždy rychleji ku svému uskutečnění. V posled=
ních dnech konala se již obchůzka expropriační a tak
dá Bůh na jaře počne ze se stavbou aspoň trati ze
Světlé k Ledči a z Vlašimi k Dol. Královicům. Už
také vrhá se na tuto stranu hejno epekulantů, kteří
kupují pozemky u řeky a snaží se získati levnou vodní
sílu výkupem mlýnů a tím vodního práva. Upozorňu
jeme majitele, aby se neukvapili náhlými nabídkami
a tak tento kout nehodili do chřtána nenasytného ci
zího kapitálu, který pak vyssál by pot i krev býva=
lých majitelů.

V Deštném u Nového Města n. M.
slavil 28. září t. r. své 40leté farní jubileum dp. V.
Erychleb, čestný děkan a farář v Deštném. Při příle
žitosti té byl zastupitelstvem obecním obce Deštného
jmenován čestným měšťanem pro velké zásluhy, kte
rých za 40letého působení svého jako farář a člen
zastupitelstva obecního o obec a celou farní osadu
získal. Z blahodárné činnosti důstojného p. jubilanta
budiž jen tolik podotknouto, že za dobu farářování
svého v Deštném na 10tisíc zl. věnoval k opravám a
zařízením jak kostela farního tak i filiálního v Je
dlové (Tanndorfa), jakož i že byl duší apořitelny Raif
faisenové v Deštném, která v okolí velice blahodárně
působí. Důstojnému panujubilantu voláme z hloubí
srdce: „Ad maltos adhuc annosl“

Nejde te! Jakým způsobem se chce zdejší
„Osvěta židů“ v Hradci rozšířit, svědčí následující
příklady: — Onehdy přinesla lokálku, že ee „nezná
mý“ pán v restauraci auHatlů ptal po „Osvětě“. —
Pan Hajn myslil, že tím něco docílí — ale seznal, že
se nadarmo namáhal. O „neznámém“ pánovi, který
by „Osvětu“ chtěl, u Hutlů vůbec nevěděli a „známý“
pan Hajn zůstal na holičkách. — Včera opět přišlo
do hostince p.Javůrka několik učitelů s „národním“
učitelem p. Ďoležalem ze Sedlišť v čele. A ti spustili
hned na pana hostinského, že musí odbírat „Osvěta“,
jinak že k němu nepůjdou. Pan hostinský je zkrátka
odbyl, že jako předseda hostinských, nebude proti
usnesení všech hostinských v Hradci jednati a že pro
několik hostů, kteří „Osvěta“ chtějí, nenechá si hosti=
nec zkaziti. Nuže, pane Hajne, zazpívejte si: „Nejde
to“! Náš lid nenechá se otravovati rovolačními listy,
jimiž se podrývá náboženství a rozšiřuje se mravní
nákaza. — Nadarmo se tedy namáháte, nejde to!



P. T. pp. odběratelům.
Jelikož počíná poslední čtvrtletí tohoto

ročníku „Ubnovy“ prosíme o laskavé saslání

nedoplatků.

Různé zprávy,
Z admlajstrace. Někteřípp. odběratelét.

1. si stěžují, še čísla pravidelně nedostávají. Uposor
ujeme, že „Obnova“ se posílá správně a při kašdé
expedici se provádí ještě revise. Nepochybně se dějí
nepořádky na poštách, v místech adresátů,

Prof dr. Ed. Albert. „Vaterland“přináší
feilleton o zesnulém prof. dr. Albertovi, v němž dů“
věrný jeho přítel dovozuje, kterak dr. Albert byl
možem kouservativníbo, křesťanského smýšlení s ci
toje mezi jiným tento pěkný výrok Albertův: „Před
nějakou autoritou musí každý člověk sklonit koleno
a já přece raději je skloním před Lvem XIII. než
předRotšildem|“

„Ólsti“ křesťané se bojí kříže. VAši
byl na helvetské faře kříž. Tamnější helveti podali
na prebysterát žalobu, aby byl tento „pohoršení“

ůsobící kříž odstraněn. Jak chtěli, tak se stalo.
je kříž „pohanům bláznovstvím a židům na po

horšení“, to už av. Pavel poznal a říkal. Ale še se
vyskytnou také křesťané, kterým bude kříž pohorše
ním, toho se jistě nenadál.

Jak hospodářsky pracujeme! Vpo
sledních třech letech 18 českých velkostatků přešlo
v ruce zuřivých Němců Bijeme ee o národnost na
schůzích a Němci nám berou zatím národní náš ma
jetek, aby — majíce v rukou hospodářskou moc —
nás mocí kapitálu germanisovali.

© katastrofé duchcovské jeden se
zachráněných horníků vypravaje: Vjeli jeme ve
středa ráno do šachty a počali jeme se svlékati.
Sotva jsme byli 5 minut dole, zavzní dvě rány
jako z hmoždířů. Posloucháme co to. Jeden ze
soudruhů, jenž již před 9 roky byl svědkem podobné
katastrofy, volá na nás: „Lidičky, rychle k laftšachtěl“
Pádíme, co můžeme, vzduch už houstl, zatajujeme
dech, běžíme do hlavní štreky, kde trochu čerstvého

vzduchu se nadýcbáme a po žebřících lezeme vzhůra.
Bylo nás 28. Většinou jsme se trochu popálili, ne
všsk těžce. Již po druhé jsem smrti anikl“,

Zemská selská jednota nedávnoteprv
v Praze založená se rozešla; členové přistoapili vět
šinou k sdružení zemědělců,jemuž připadne též archiv
a jmění 313 zl.

Sjezd slovanských živnostníků. Na
den sv. Václava sešli se nejen zástupci českých ře
meslníků a živnostníků s Čech, Moravy a Slezska,
jakož i vídeňských Čechů do Prahy, nýbrě i zástupci
Jjihoslovanští a polští, aby takto na prvním sjezdu
slovanských živnostníků z Předlitavsku radili se 0
svých tužbách a stezcích, jakož i nápravě naléhavé a
o položení základů k další společné činnosti. Pan F.
Kratochvíl pojednal o účelu a prospěchu zemských or
ganisací živnostenských — Pan V. Veverka z Prahy
mluvil o natnosti přidělení zákonodárství živnosten
ského sněmům království a zemí. Ředitel p. Fr. Rós
sler z Kladna pojednal věcně o živnost. školství a
vzdělání načež přijaty jednohlasně příslušné resoluce.

„Víc rozumné prosy“ ci přejearciuče
nec Herben pro svůj „Čas“. Tak alespoň čteme v li
„stárně redakce. — Pan Herben snad sám uznává, že
ta „prosa“ v Časunení moc rozumnou. — Jestli pak
v „Besedách Času“ neuveřejní také brožura k obhá
jení Hilenera, kterou napsal Masaryk?

„Čas“ hledá překladatele z norštiny ašvédštiny.
Až dosud potřebovali jen překladatele z hebrejštiny.

© mravnosti novodobépíše nám přítel na
šeho listu z Náchoda: Podivný obraz skýtá to novo
dobé manželství. Jest to až úžasné, když člověk vidí
to sobectví, tu bezcitnost, chlípnost a cizoložatví,
které se tolik rozšiřuje. Pozoruji často, co ve kolem
mne děje a někdy nechci ani svým očím uvěřit. Zde
několik příkladů: Třicitiletý muž oženil se se staře
nou, která již se blížila k šedesátce, k vůli 9000 zl.
Jeden otec dal svoji 16tetou dceru jednomu bohatému
soukromníkovi „jako hospodyni“ za 3000 zl. Řěditel
D. nevěrnou svou ženu vzal za 13.000 zl. zase zpět
< sobě. Jedna lehká dívka zamilovala se do mladého
chasníka, který se s ní právě chce oženiti, jedině za
tím účelem, aby ona svým nepočestným řemeslem
vydělávala peníze. Jeden „vznešený“ pán, o němě i
N. L. psaly, ukradl avému příteli 15.000 zl. a prchl
s jeho ženou do Ameriky. Rozličné jsou tedy stupně
lidské zvrhlosti. — Inženýr Le Play ve spisu: „Or

„ganisace práce“ žádá, aby všechny zásady národo
hospodářské, podrobeny byly zásadám mravním. Ale
byl to hlas volajícího na poušti. Jeho nejodanější

(žáci sě zvrbli. V Pešti je 17.000 úředně zjištěných
-lehkých ženštin r Hamburka 28.000, v Neu-Yorka
100.000. Kolik jich ale není ani úředně zjištěných?
Půjde-li to takhle dále, přivede to společnost lidská
k broznému úpadku! A co dělá proti tomu stát? —
Ten jest malomocným. Jedinou záchranou jest kato
lické náboženství; tomu se má udělit úplná avoboda,
aby se moblo vydatněji pracovat k zamezení zkázy.
Kruhy rozhodující ani si nevšimají těch hnisajících
vředů lidské společnosti, jsou vlažní k náboženství,
nepochopují, že společnost lidská pracuje k své zá
hubě. A přec nápravy jest nutně třeba již nyní, ji
nak bude pozdě!

Hudební skladatel a známý bývalýka
-pelník divadelní společnosti Pištěkovy p. Jindřich

artl, zemřel 12. září r. 1900 ve Vel. Kikindě v Uhrách.

Veliká horlivost. V Žalavěbyla minalý
týden dražba svršků, které náleželyjednomu hospodáři.

dyš byla dražba skončena sháněl se vyvolávač, jenž
dražbu konal marně po svém evrchníku a klobouku,
Hledáno dlouho a konečně shledáno, že dobrý ten

svrchník a klobouk.
Žid vrahem. V Solivěna Slovenskasavraž

děn byl předsedatamnějšího křesťanského potravního
spolku od žida — kramáfe.

Záhadné smízení. Generálníprokurátor
Manon v Paříži, stařec to 80letý, smisel. Týš byl vře
lým přítelem vlastizrádce Drojfass a také byl původ
cem jeho osvobození.

Zvamení doby. V poslednídoběmnoží se
v Berlíně samovraždy mladistvých děvčat takovou
měron, že až sama berlínská policie nad tím trne.
V předměstí berlínském Kčpenicku našls policie sa
jediný týden 4 děvčata, která otrarou sebe usmrtila.
Obyčejně jsou to případy, kde nezkušená děvčata po
citují následky bříšného života a pak sábají si 08
život sama. V Praze nejsou věci o mnoho lepší. A pal
se pořáde nadává na ženské kláštery. Kdyby jich bylo
více, nebylo by tolik samovražd mezi děvčaty.

K ulevení útrap válečnýchposlal ofsař
Vilém vojínům do Číny — 6000 dechových harmonik,
aby si mohli zahráti. — Takový nápad se může sro
diti ovšem jen v hlavě Vilémověl

Přípitek přeštický. Dp. Fr. Blahovee,farář v Čachrově, píše, že přípitek jeho nebyl v „Nár.
Listech“ podán uprávně. Pravil,že připíjí dra. Gré
grovi jako „kněz liberální, řídící se božským učením
našeho Spasitele: co nechceš, aby ti jiný činil, nečiň
ani ty jemu,“ coš v „Národních Listech“ bylo vy
necháno; pravil dále, že není přítelem liberalismu,
a soublaeí jen s takovým liberalismem, jaký hlásá
professor dr. Bráf, „Národní Listy“ vzaly tedy z pří
pitku dp. far. Blahovce jen to, 00 wejim hodilo.

Jak se hospodaří s církevním ma
jetkem. Ministerstvo orby pronajalo na 10let ně
mecké šidovské firmě Schlesinger kácení lesů v obrov
ských revírech v Pozorittě v Bukovině, náležejících
řecko-východnímu církevnímu fondu. Firma ta vyrábí
z tohoto dříví resonanční desky na hudební nástroje
a zasílá je do celóho světa. Ve smlouvě stojí, fe do
pily nesmí bez dozoru lesního úředníka jmenovaného
fonda přijíti žádný kas dříví, neopatřený značkami,
aby byl řádně zapsán a také zaplacen. Nyní vyšlo na
jevo, že firma dostávala do pily denně až padesát
obrovských jedlových kmenů podloudně, bez značek.
Podvody ty děly se po celých 10 let. Náboženský
fond je okraden o statisíce zlatých! Na krádežích
těch brala podíl celá řadalidí, hlavně úředníci firmy,
vesměs to bukovinětí prohnaní židé Pelz, Sinkenthaler,
Goldechlag, Neuwirth, Ilg, Vogel a Abraham Sawetz.

V „Labských Prondech“ plýtvared. Fr.
K. Schnepp stále srým jménem. Na každé stránce na
lezneme několikrát jeho jméno; a jak so umí sám chvá
Jiti! Nazývá se přímým a slašným člověkem, pocti
vým žarnalistou atd. Obecenstvo patrně o těch jeho

„výtečných“ vlastnostech nic neví aproto on to musí
pře nepenti jinak by se to snad vůbec nikdo nedovědě

První den po sv. Václavě přijelapo
kladna matiční 3188 K 67 h. Přejeme Matici, aby
slibný počinek tento byl začátkem lepších dnů nej
přednějšímu našemu národnímu ústava, který, jak
známo, vydá denně průměrně na 1600 K má Ji dostati
nejnalébavějším závazkům. Byly dny, kdy nečinil příjem
pokladny matiční ani 16 K. Míetní odbory úsilovně
se přičiňují, aby finance matiční byly napraveny. Mnohé
odbory pořádají sbírku Svatováclavskou na vlastní
sběrací listiny dům od domu, i doporučujeme, aby
zvláště ve větších městech příkladu toho bylo hojně
následováno. Upozorňujeme však, že sbírka třeba vd
vésti co nejrychleji a samostatně mimo příspěvky
členské, aby evidence byla umožněna. Které odbory
sbírají v různých obcích, nechťoznámí výboru matiční
mu ve kterých obcích sbírka provedena.

Svatémn Františku Seraf. 6 října)zasvěceno je v Úecbách, na Moravě a ve Slezsku 32
chrámův a to v Čechách 20, na Moravě 1t a v Tě
šínsku jeden. Dle jednotlivých diecesí: v prašské,
král.-hradecké a badějovické po4, litoměřické 8, olo
macké 7, brněnské 4 a v Těšínska jeden.

Co chce dle Tolstoje žák? Chcevol
nost pohybu ve škole, aby mohl dle vůle avé mluviti,
tázati se, vypravovati, vybírati si učivo, jíti ze školy
pryč a přijíti do školy kdykoli. Tof ovšem nevázaná
volnost, při níž řádná škola, jež musí vyhovovati pří
tomným poměrům, stala by se naprosto nemožnou.
Jinak to vypadá v rueké stepi a jinak v zipadní Evro
pě. Ovšem, veškeré evropské vzdělání vůbec a školství
zvláště je Tolstojovi zjevem oblndným.

Čím je člověk v novinách Kdyšze
člověknarodi, je vědy „zdravý silný bošík“;
uteče-li rodičům,je „milý, dobrý syn, jemuě je
všecko odpuštěno“; hledá-li inserátemnevěstu,je
„mladý muž z nejlepší rodiny“; stratí-litobol
ku s penézi,je „ubohý chudobný dělník“; ae
bere-li v hospodě někomu nový klobouk a nechá mu
tam místo něj svůj rozbitý ,nalejvák“ — „je dobře
známý pán, který zajisté si nezpůsobí
nepříjemnost atd., a kdyš umře,je „věrný pří
tel a choť“ šmabem všech ostatních lidí na světě.

Počet koní. Dle úředníchstatistik jednotli
vých zemí a států je té doby v Evropě 88,369.136 koní.

Hypoteční zadlužení Evropy, VEvrop
ské státy, vyjma Anglie, ČernéHory, Turecka a Řecka
mají 67 miliard franků dluhů, to značí 65 tisíc mi
lionů korun. Číslo takto pro obyčejného člověka ne
pochopitelné. Suma ta v tisícovkách papírových na
sebe složena na jeden sloupec byla by na 5700 metrů
tlustá. Skoro o čtvrtinu vyšší neš nejvyšší hora evrop
ská — Montblank!

Amerika. Vystěhoralec, jenž ae vrátil z
Ameriky do Vídně, píše „Arbeiterzeitangu“: „Nale
zne-li kdo v Evropě ještě jen stéblo, jehož se může
chytiti, chraň se všech choutek vystěhovati se do
Ameriky. Vše, co se čte a slyší v Evropě o tom, že

místa, neb že dokonce zbohatli, je humbugem; ame
rická chvástavost a nepravý stud nešťastných vystě
hovalců, kteří se neodvažují přiznati se, že se jim ve

„slaté“ Americe vede hůře, než v Evropě, jeou příčí
nemi takových lží, šířených ku prospěchuamerických
vykořisťovatelů a ku škodě ubobých vystěhovalců“.

Také matka. V Jeaíkovicíchu HradceKrá
lové porodila v těchto dnech 24letá svobodná doera
statkáře Anoa Procbázkorá v bytě svých rodičů bo
šíčka, jejš vlak hned po porodu zardousila a mrtvola
v lese a Jílovic ukryla, Dva školáci, kteří v lese hle
dali houby, melou mrtvola nalezli a příšeťný svůj ná
lez oznámili, Četnictvo krkavčí matko, která jest tělce
uemocné, vypátralo; Procházková po svém usdravení
dostane se k soudu.

Listárna redakoe.
Náchod. Přijde vše během času na řadu.
Hora Kutná — Zpráva jest již zasta

ralou. S radostí by se bylo uveřejnilo, kdyby to
došlo dříve.

Semily. Došlo již pozdě. Uveřejníme v příš
tím čísle. ,

Hněvkovice. S radostí uveřejnímevpříš
tím čísle. Do tohoto přišlo již pozdě.

- Upozornění.
Prvé číslo V. ročníku „Časo

vých Úvah“ vyjde k vůli snazší
mu účtování teprve až 1 ledna
1901. Prosíme pp. abonenty, aby
do Vánoc čísla nereklamovali.

Administrace „Čas. Úvah“.
Čís. 65972.

Vyhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá způ

sobem ofertního řízenízadlatina dobuod 1. Jedna
do 31. prosince 1901 dodávání různých potřeb
pro zemské úřední budovy č. p. 6, 8, 11 až
15 176.259 a 518/Ill w Praze, pak pro zemské
ústavy, totiž:

porodinec a nalezinec, ústav pro choromy
slné a donucovací pracovnu (káznici) v Praze,
ústavy pro choromyslné v Kosmonosích, Dobřa
nech, Horních Beřkovicích a v Opořanech, po
lepšovnu pro mladistvé kárance v Opatovicích,
donucovací pracovnu v Pardubicích a polepšovnu.
v Králikách,

Ofertní řízenímá zahrnovati dodávky topiva
sukna, plátna a jiných tkanin, přizetkal
covské, výrobků provaznických, potřeb
čalounických a obuvnických, potřebkar
táčnických, výrobků voskařských a myd
lářských, lihu, petroleje a oleje různých
druhů, lučebnin a potřeb lékařských, slámy
ložní, zboží železářského, pak jiných růz
ných potřeb, konečně potravin zejména
pečiva, masa, mléka a másla, zboží kolo
niálního, octa a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich drub a jakost jsou
podrobně udány ve zvláštním výkaze, ve kterém
přibližně množství celoroční potřeby každého
ústavu zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz jakož i ustanovení zemského
výboru ze dne 16. září 1896 č. 56.846, týkající
se zadávání dodávek hmot pro ústavy zemské
vůbec potřebných a obsahující též základní pod
mínky, kterýmž každý dodavatel z předu podro
biti se musí, jsou vyloženy k volnému nahlédnutí
v obvyklých bodinách úředních v podacím pro
tokole výboru zemského a v úředních místnostech
ředitelství (správy) každého z řečených ústavů,
i byly zároveň dodány všem obchodním a prů
myslovým komorám v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž jde,
ucbázeti se mohou tél družstva menších živnost
níků, zejména těch, kteří dle řádu živnostenského
k výrobě jsou oprávněni.

Koždému oferentu pak zůstaveno právo,
ucházeti se o dodávky pro jistý ústav neb pro
více ústavů určitých, po případě pro všechny,
jest mu však spokojiti se s tím, svěří-li se mu
dodávky, o něž se uchizel, jen částečné,

K ofertám nutno použiti blanketů k účelu
tomu zvláště vydaných, jež i u ředitelství (správy)
každého z dotčených ústavů obdržeti lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složena u král. čes,
zem. pokladny v Praze; oferty pak řádně vyho
tovené a potřebnými průkazy, pokud třeba též
vzorky opatřené (obledně kterýchž v ofertách vý
slovně udáno budiž, zda-li oferent navrácení ne
přijatých, ovšem na své útraty si přeje čili nic),
buďtež podány do 29. října 1900 do 12. ho

poledni u výboru zemského království
eského.

Z výboru zemského král, Českého.
V Praze, dne 18. září 1900.



i Česká největší rakousko-uherská továrna na

l harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 4 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 26; v Brmě, Renuergasse č. 18; ve Vídmí IX. Harmoniegasse 8.
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Bližší ve stavitelské 8! levná, jakost výborná,
kancelářiViktora Wein- =

hongstav HradciK " Libuše, Práce, Hostýn,pevněvázanépoK 130 XTUTO
= Následkem klesnuti cen vlny ©

koupil jsem výhodně veliké množství moderních soukenných
látek, na obleky, svrchníky, zimníky, dámské žakety a kos

tymy, které opět velmi levně odprodám.

Obchodní dům se sukny
„VĚ J. ŠPALEK, HRADEC KRÁLOVÉ..

- Wdlilé partio pro pp. obchodníky a krejčí za báječnou cenu!
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| P. T. obecenstvu Hradce Králové a okolí
oznamuji tímto zdvořile že jsem žřídil

A dílnu pro opravu velocipedů 2X%

ašicích strojů jakož i půjčovnu velocipedů
v Hradoi Králové, ve Svatodušské ulici, v domě pana Ant. Potrofa, v těch samých místnostech 00 aš dosud byl

pan J. Herbryoh.

Maje zastoupení firmy V. Michl ve Slaném, největší to továrny české na velocipedy, jsem s to každému dodati stroj krásný
a za velmi nízkou cenu při výhodných podmínkéchplatebních, — Opravy velocipedů a šicích strojů obstarávati bude montér, který jest
v oboru onom obzvláště zkušeným, o čemž se zajisté každý přesvědčí.

Doufám, že přízeň P. T. obecenstva sobě i při tomto pobočním podniku získám. Upozorňuj dále, že dílnu svoji pro sta
vební zámečnictví povedu nezkráceně dále a zaručují každému rychlé obsloužení při cenách jak známo nejnižších.

Prose o laskavé vénování přízně oběma podnikům mým znamenám se v plné úctě

Frant. Paulík,
obchod velocipedy, půjčovna velocipedů a stavební zámečnictví v Hradci Král,
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Všem, kdož nad úmrtím mé vroucně milované nezapomenutelnématky,

vyučuje

MariePertusini-ovéroz. Hájkové Iaxel Eraale,z Tisové u Vys. Mýta,
absolvent pražské konservatoře

způsobem jakýmkoli soustrast projevili a jejího pohřbu se súčastnili, zvláště dů- v Hradci Králové, Komenského tř, č. 940

na duchovenstvu farnosti heřmanické, uherské a farnosti okol- PEB Příhlásí-lise více účastníkůnajednou,jest
n vysoce váženému pánu, p. vysokomýtskému hejtmanovi Mařán- honorářnižší."BB
kovi s ohoti a p. okr. starostovi Cejpovi, slavnému úřednictvaj knížecí .
Thurn-Taxisskéknižecí správy v Litomyšli,p. [t. pánům nájemcům
velkostatků, p. t. úřednictvu hospodářekému, lesnímu a továrnímu,
slavným sborům učitelským, p. t. obecnímtzastupitelstvům Pisoyé,
Uherska a obcí okolních, p. t. sborům dobrovolných hasičů, všem pá
nům rolníkům tisovským, uherským i z dalekého okoli a vůbecjvšem,
kdož jakýmkoli projevem úctu ku drahé zesnulé osvědčili a nezměrný můj žal
zmírniti se. snažili, vzdáváme tímto své nejupřímnější díky. Zároveň vzdávám svůj
vroucí dík slovutnémupánu, p. MUDru. Bartschovi z Vys. Mýta, který po
celou dlouhou a trapnou nemoc drahou zesnulou s nevšední ochotou obětavě
a nezištně ošetřoval.Odplatiš Bůh všem!
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Národní hospodář.
Socialní nemokracie a rolnletve.

rakouská pod velením vídeňského žida Dra.
Adlera sjezd ve Štýrském Hrudci. Téhož dne
byla zahájená debata židem Dr. Ellenbogenem
s Vídně, kterak má jalní demokracie zí
skati si rolnictvo. Žid Ellenbogen pravil
krátce asi toto: „Úlohou sociální demokracie
jest, rolnický lid vésti k tomu, aby se naučil

po souiáluě-demokratickumyslet a cítit. Ztoo důvodu musí se sociální demokracie obra
ceti v přední řadě na ony živly na venkově.
které jsou myšlence socialismu nejvíce pří
stupny, totiž na zemědělské dělnictvo, čeleď
a chalupníky. To již dávno socialní demokra
oie u nás činí. Kdo stopaje činnost socialisti
ckého tisku, najde často v listech červených
články adresované na čeleď a zemědělské děl
nictvo.

Účelem těchto článků i obsah jejich jest:
Rozeštvat a poštvat čeleď na hospodáře. Po
něvadž je dokázáno, že šádoý pořádný člověk,
který jest spokojen stím co má a vydělá, po
něvadž vidí a nahlíží, že se přeci nebude ni
kdo s ním dělit ani za něho pracovat, ještě
nikdy do armády socialní demokracie nenaru
koval, proto je dosud známo a dokázáno, že
do červené armády dali se verbovat jen tací
lidé, kterých zásada jest: Nic nedělat a dobře
se mít, ovšem na účet jiných. Ale bohužel do
sad nikde se nepodařilo program ten uskuteč.
pit a jen několik málo jest šťastných lidí na
světě, kteří tak činiti mohou a to jsou: Ge
nerálové a agitátoři socialní demokracie. Proto
panstvo již dnes nic nepracuje a žije buď
z nemocenské pokladny, nebo ze stávkových
a agitačních fondů mezi dělnictvem pracujícím
nasbíraným, anebo jako pan „redaktor“ v ně
jaké redakci socialistického plátku, kde si
ovšem páni prsty pro práci neulámou. Žid

„Ellenbogen doznal tu, že socislní demokraté
na sedláky obraceti se nemohou, jelikož jsou
dosud myšlénce socialismu nepřístupni, nechtí
ge dosud dělit o grunty a nechtí dosud praco
vut místo čeledina.

Poslyšme však dále, co vykládal žid Ellen
bogen. „Socialní demokracie musí pracovati
k tomu, aby lid na venkově porazil hráze sta
rých zvyků a předsudků. K tomu cíli je tře
ba, aby stát převzal školství, aby zavedeno
bylo přímé všeobecné tajné blasovací právo
volební, aby venkovský lid byl poučován a
osvěcován. Naši řečníci musí se vyhýbali olás
kám ná ale sa to musí vší mocí polí
rati ohlupovací činnost klerikálů. Poněvadž ven
kovské obce jsou východiska a agitace mezi
lidem rolnickým, jest třeba věnovati pozor
nost záležitostem obecním. K tomu cíli zapo
třebí jest zakládati nákapní a prodejní družstva
rolnická, prohlášení lesů, luk, pastvin, vodní
síly za majetek země, obcí, rozvoj rolnických
společenstev na demokratickém základa“.

Zatím přestaneme, abychom opět kousek
židovské moudrosti ztráviti mohli. Socialním
demokratům leží v žaludku nejvíce „ohlupo
vací“ činnost klerikálů, Pravda, naši předkové

o celá staletí drželi se toho, co katoličtí kněží
Je učili, víry Kristovy a všech vznešených
nauk náboženství Kristova.

Vezměme jen dvě přikázání Kristova: Mo
dli se a pracuj. To rozhodně socialní demokraté
do svého krámu potřebovati nemohou. Anebo:
Čeledín jest ve svém svědomí vázán, aby ho
spodáři svědomitě pracoval, jeho majetek opa
troval, jako by byl jeho vlastní. To vše, co
katolický katechism učí, je socialním demo
kratům „ohlapnjící“. Oni blásají, že čeledín
je nad hospodáře a že pán se musí řídit po
dle sluhy. Velmi lákavá jsou slova žida Ellen
bogena, vé kterých praví, že lesy, luka, past
viny, vody mají patřiti zemi a obci! Podle
toho nejdříve budeme očekávati, až žid Rot
šild zřekne se svých rozsáhlých honebních
revírů a lesů v Alpách, které nechal velkým
nákladem ze všech stran obestříti hrotovým
drátem, aby do nich nikdo vniknouti nemobl.
Totéž připovídali sedlákům ve 14. století Ta
borité a v 16. století Luther.

Konec konců všuk byl, že Taborité byli
porabáni a že v selských povstáních 16. století

adlo na tisíce sedláků mečem. Konečně vy
kládal žid z Vídně, Dr. Ellenbogen ehromá
žděným červeným občanům následnjící: Aby
zrušeny byly veškeré výsady velkustatkářů,
fideikomise, propinace, volební právo do vel.

kostatkářské kurie, By právo honitby a lovení ryb postoupeno bylo obcím, ve prospěch
zemědělského dělnictva zřízeny buďtež poji
Šťovny pro stáří, nemoce, neschopnost k práci,
zrušení čeledního řádu, zřízení inspektorů ze
mědělských, právo ku zřirování dělnických
spolků, kterým by patřilo rozhodovati o mzdě,

době pracovní, o sporech s hospodáři. Máme
na tom dosti.

Kdyby mělo býti všecko provedeno dle
vůle žida Ellenbogena, pak by nejvíce to pla
tilo na příklad v Čechách pro židovské nájetace
velkostatkářských dvorů. Proto máme silně
podezření, že všecky tyto blahodárné recepty
šída Ellenbogena pro jeho Souvěrce neplati,
jinak by za krátko židovští nájemci dvorů

museli běhat bosi a jejich ráchelky NE si nemohly koupit ani jeden rávoj a po nádherných

Iandanrech, ve kterých uyní jezdí, bylo byveta.
Nemysleme si, že tyto zásady a vznětlivá

besla nenajdou v čeledínstvu a zemědělském
dělnictvu ohlasu. Budou-li se šířiti pomocí
agitace sociálních demokratů na venkově, pak
nezbude hospodářům nic jiného, než atíkat ze
statků, nebo nechat vše ladem, až co sami
spracovat mohou, anebo si kupovat společně
stroje, aby co možno nejmíň lidských sil bylo
zapotřebí. Po výkladech žida Ellenbogena, přišel
na řadu říšský poslanec z Mnichova, známý
předák socialní demokracie v Německo pan
Volimar a o tom si promluvíme příště.

Literatura.
Kalendář „Štít“. Spěcháme s posudkemo no

vém kalendáři prve, neš bude úplně rozebrán. Na
skladě zbývá pouze 1500 výtisků, ačkoliv teprv před
14 dny byl „Štít“ vydán. Skvělý tento úspěch jest
také odůvodněn slíčnou zovnější úpravou a bohatým
obsahem. Jakkoliv první teprv pouť letos nastoupil
„Štít“ po vlastech českoslovanských a před avým vy
dáním byl stižen kratou klatbou pokrokářského ti
sku, přece si vynutil příslušný respekt a zařadil se
do třídy kalendářů, které přečte s prospěchem a se
zájmem i vzdělaný katolík a při tom přece nemusíte
skrývati ho před dětmi do zásuvky, aby se nepoka
zily. Kalendář „Štít“ má nám vraceti ony zašlé téměř
časy křesťanské domácí výchovy, kdy kalendář konal
po vlastech našich dílo osvětové a mravní.

Po úvodní básní Vl. Hornofa naleznete úvodní
slovo o účelu „Štíta“, jeně hodlá „zachycovati ne
přátelské střely, kterými novověký blud a novodobá
zkáza až ku smrti jiš poranila ardce tak mnohých.
Chce však „Štít“ hájiti teké časný blahobyt a maje
tek křesťanského lidu, aby nebyl ochurován chytrá
ckými vystávači“. Proto také nenaleznete mezi inse
raty ani jeden „divotvorný“ balsam a nekřesťanskou
firmu. Jsou tedy inseráty „Štíta“ mnohem pozoruhod=
nější při evém skrovném počtu, nežli celé spousty
„míchaných“ inserátů.

Na předním místě upoutá naši pozornost pou
tavá povídka „Pan Vavřinec Měcholupka“, která jest
pravou ozdobou „Štíta“. Jest to věrná podobizna
různých místních a okresních veličin, které pro své
polovzdělání bývají loutkou v rakou chytráckých ne
katolíků a nekřesťanů, brojíce proti vlastní své víře
a.své krvi, V poutavém ději vtroušeno jest hojnost
věroučných pravd, oděných populárním rouchem, tak
že neodložíte „Stíta“, dokud byste osudy páně Mě
cholupkovy nedočetli až do konce. Psychologická črta
p. Dra. Vác Řozníčka líčí návrat vzdělance k Bohu
a ku štěstí. Jest to typický zjev moderní doby, která
rozmrhavší víru a mrav svých předků, vrací se opět
kajicně ku útulnému krba starobylé zbožnosti a po
ctivosti. Talentovaný spisovatel, p. VI. Hornof v črtě
„Za bludičkou“ parafrasnje biblická slova Spasitelova
o zrnu, padlém mezi trní. Lidová tvorba zastoupena
jest sbírkou pověstí národních, jež sebral a pečlivě
sepeal p. řid. Vinc. Paulus. Poučnou stránku pěstují
četné rady pro hospodáře, obvyklá kronika denních
událostí, cestopisná črta p. Dra. Mrštíka „O české
jubilejní pouti do Říma“ a popis památek města
„Polné“ z péra p. děkana Poimona. Výbornou statí
jest úvaha „o oprávněnosti antisemitismu“ z kniby
p. dra. Neuschla vyňatá.

Chvíli příjemně ukrátí četné anekdo'y a humo
resky: „Vykarýroval ženu“ od Čáslavského a „Pan
adjunkt“ od Prosečského. Obrázků jest hojnost a vše
cky jsou provedeny slušně, takže předstihojí o 100
procent obvyklé mazanice v našich kalendářích. Ti
talní obrázek „Pán Ježíš u Marie a Marty“ má svou
cenu a hodí se dobře za rámeček v křesťanských ro
dinách. Poznemenáme-li ještě, že redakci pořídil
obratně p. prof. Dr. Beneš, pověděli jsme stručně vše,
co jsme byli povinní o „Štítu“ říci.

„Štít“ jest do jisté míry dílem veškerého du
chovenstva diecésního, ježto byly při vydání reepek
továny pokyny a rady, zvláštními dotazníky sebrané,
jak se to jeví n. př. ve správných udajích o trzích,
proto není pochyby, že nebude ani jedné farní osady
v diecósi královéhradecké, kam by „Štít“ nepronikl,
an při svém výborném obsabu jest zrovna tak levný
a za takových podmínek jest expedován, jako všecky
jiné kalendáře. Kalendář „Štít“ byl též vlídně přijat
lasy časopiseckými, zvláště „Aletheia“ v č. 7. věno

vala mu lichotivou pozornost. —yl.
Nový život, měsíčník pro vědu umění a zábava

Redigaje Karel Dostál Lustinov v N. Jičíně. Poslední
dvojité číslo obsahuje mnoho krásných illnatrací,
Úchvatné dílo Baarovo „Farská panička“ jest dokončeno.

O Moravě, cyklus přednášek pořádaný morav
sko-slezskou besedou v Praze v květnu t. r. Kdo se
sejímá o poměry na Moravě, bude mu tato knížka
zvláště vítanou.

Sebraných spisů Karoliny Světlé vyšel sešit
66. obsahující pokračování rozkošných povídek: „Kres

bys Ještědí“. Cena seš. 15 kr. Nakladatel J. Ottov Praze.

„Náš Domorv“, oblíbený a nejlacinější čseký
obrázkový čtrnáctidenník zábavně-poučný pro lid, na
nějš lze se kdykoliv předplatiti na »dreseu: „NášDo
mov“ v Záhřebu. Předplácí se poloročně jen %K 40
b, celoročně 4 K 80 h i a poštou. —

Vlast, časopis pro poučení a zábavu. Redaktor
Tomáš Škrdle. Vychází 15. každého měsíce. Vyšločís.
12. Obsah: Cesta do Vídně a po Haliči. Píše Tonýš
Škrdle. — Před obrazem Královny nebes. ň
R. Stapavského. — Pepička Kopřivova.Napsala Vlast
Pittnerová. — Dějiny socialního bnutí v sejmíchko
runy Českéod r. 1840. do r. 1900, — Řašo ordko.
Napsal Jan Vyhlídal. — Naše slavnosti. — Herce
govské lidové obrázky Svetozara Čoroviče. Se svole
ním autora ze srbětiny přeložil Jan Třeštík. — Život
i smrt hudebního umělce Bedřicha Chopina. Napsal
P. Josef Ptašinski. — Školský Obzor. PíšeJ. B. Žďár
ský. Literatura. — Drobné a jiné literární důlešité
zprávy a úvahy. — Zprávy spolkové, — Na sklosků

VI roku (1899.—1900.) — Předplatné na „Vlaf“,
roč. XVI. obnáší: ročně 10 K, půlletně 6 K. Redakce
a administrace „Vlasti“ jest v Praze, v Žitné ali
č. 670-IIL,

Zájmy strojvůdce, odborný časopis za osvěd
čené redakce Bohuslava Kučery výehásí x Praze. č
sopis ten plní výborně avůj úkol a mobl by býti vzd
rem jiným odborným listům. Poslední číslo 28. obsa
huje více zajímavých statí, které mohou zajímat ne
jen odborníky ale i širší veřejnost.

Konferenční řeči v Notre Dame v Paříži..
Z frančtiny přeložil Method Zavoral, kapitulár stra
hovský. Nákladem knihtiskárny benediktinů rajhrad
ských v Hrně. Cena 50 h.

Praktický výklad středního katechismu.
Napsal Fr. Kalvoda. Vyšel sešit 3. a 4. Cena i K.
Na skladě má knihtiskárna rajhradských benediktinů
v Brně.

Zrnka pravdy.
Jazyk němého jest cennější než jazyk lhářův.

*+

Dvou druhů lidí jeat litovati: těch kteří hledají
a nenalézají a těch, kteří hledají a litují.

„ *„
*

Pravým mudrcem je, kdo se od kašdého učí.
+ .

+

Jen na stromy, jež mají plody, hází se kamením,
*. +

“

Boj se toho, kdo se bojí tebe.
(Perská přísloví).

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 29. září 1900. 1 hl.

přenice k 13'20—1360 žito k 13-30—15-60, ječmena
k 900—10 30, oves k 600—5-70, prono k 9:60—1000
vikve k 0:00—00:00, hrachu k 19-50—2000, jáhly k
19:00—0 00, krup 18 00—44'00, bramborů k 2 20—240,
jetelového semínka červeného k 106-00—130:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-0—00-00, máku k 29:00
olejky k 00:00—00 00, lněného semene k 16-00—18:09
100 kg. žitných otrub k 10:00, pšenié, otrub k 1100,
1 kg. mánla k 2-20—2'60, 1 kg. sádla vepřového k
1'44—1*60, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—0'00, jedna kopa cibole k 3:00
4'00, jedna kopa drobné zeleniny k 0:60 —2-00

V Králové Dvoře n. Lab. dne 29, září 1900
pšenice 1440 0000, žito 16:00, 13-60, 12:40, ječmen 0'00
oves, 5-80 600, brách 00.00 00-00, čočka 00:00 00:00
vikev 00:00 0-—, jáhly 00-—, 00-— kroupy 00— 00—
brambory 2:80 2-40, vejce (kopa) 4:00 0-00, máslo 240
2-32, tvarob 28 h, maso hovězí k 1-28, maso telecí
k 120, maso vepřové k 1'36, maso skopové k 1*12,se
no k 8.00, sláma k 6-00, k oves 12-60.

Zerty a vtipy.
., (Úheetaké trochu práva. Žena: „Ale, muži,
jaký to máš škaredý zvyk. Každou noc mluvíš ze
spaní zcela hlasitě“.

Muž: „Nezlob se — a popřej mi trochu té řeci
alespoň v noci, beztoho mne ve dne ani k slovu ne
připustíš“.

Divný příslušník. Četník: „Kde jste pří
elašným?“

Pobuda: „Prosím poníženě, to já nevím“,
Četník: „Přece budete věděti, kde se nejčastěji

zdržujete“.
Pobuda: „To bych, prosím, musel být přísluš

níkem slavného — krimináln“.

Kominický žert. Mlynářka: „Jděte k šípku,
umouněnče, já vám to nevěřím, že mne máte tak rád“.

Kominik: „To vásatojí jen hubičku a budete
to míti černé na bílém“.

V rybářském krámě. Prodavačka: Coa
přejete, pane?

hě Příchozí: Chtěl bych se podívati na nějakéhoupa.
Prodavačka (volá do vedlejšímistnosti):Pojď

sera,muži, ten pán chce viděti hňupal
Obchodník: Tak, slečinko, cukr, kávu, koření

a Švestky, vše máte již pohromadě; máte enad ještě
něcona srdci?

Kuchařka: Ano, ještě půl kila husího sádla.
Ochotná. Malíř (k selce na venkově, vstoupiv

do zabrady): „Namaluji si odtud, když dovolíte, vaši
chatku“, — [ s pánem Bohem, mladý pane, namalu
jou, a moblí by nám také přemalovat tuhle vrata,
když už v tom jsou“.



Ludvík Úplné výbavynověstám.
wHradoi Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

JZáclony. Opony (draperie). Žíněnky.

Český závod pro výbavy prádlové.
Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama.
Košile pro p. t. kněžstvo.a důstojnietvo s měk

kýma náprsenkama,

Dámské prádlo, košiledenní a noční,ranníkabátky,kalhotkyatd.
Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. Veškeréprádlo

se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek
lněných neb bavlněných, jakostí osvědčených.

M- Velkývýběr vyšívání.

Levně, ihned, správně

všechoy r“ rokuroy,poptárky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen
E*raha-II., Eliščinatřída1080.

Na venek obratem pošty.

2SAS-5-5===-=-======„rIrIa o|jrdj « 7s 5 ©E
DDD0B

OOOO00000000000000000000 Bag“Hampolecká=“ - JosefoBO

eškerépůvodníšicí stroje 8 s I K L X Št ěpán
A)

ro domácnost a živnostníky :sávod
doěvá pod 6-letouzárukou,též na splátky A Jodny- poslacovačský

' P Dámské lodny. T Pardubicích
k 6, imník have- . » A ,Al bert.E. Sťtouzrač, Kokostěovělvinyvlevnýchoonáchdo-|| S opravujeakošínovětest

Svitavech poračnje Ahvaodky« voškorédo
VS. veon KAREL KOCIÁN, oboratohospadajícípráce

Cenníky zdarma. Cestojící se přijímají na stálý plat a na provisí. soukenický a první zasílatelský závod v de 6 dernějíím Biní :

© w Humpolci. | levných.ODOOOOOOOOOOOO000 Vzorkyknahledeutéframko. vU VV VWWUF

VARHANY| ir VelkývýběrU
a O soustav | zlatýcha stříbrnýchskvostů,svatobních

provádífirma darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
Mělzrova v Kutné Hoře. drahu doporučuje v nejkrásnějším prove

Závodmůj, který jest nejstaršímv Čechách, dení a levných cenách se zárukou
založ. již r. 1889., rozšířil jsem za spolupůsobení mých

synů,kteříbohatýchzkušenostínabylivevšechobo- JÁN K ALIS
nh etavby varhan v E návodechciziny, nastavbu varhan pneumatických a elektromagne- v
tických.Osvědčeníse mnou postavenýchvarhan hodinář a zlatník v Rychnově n. K.
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší =
zárukou,že mohutytosl. patronátníma farnímúřa- přísežný znaleo 0. k. okresního soudu. — (km -om
dům co nejvřelejiodporučiti. Varhany ostatních sy- k ky na žádání zašle. KEM NENSA kann
stemu s přesnýma lehkýmchodemse provádív každé Obrázkové coenníky po
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá

stavbajakoži sebemenšíopravase provádípod Borooroooo+0o00000000 0 © Antonín Sucharda,vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky , ,

FRANNŠEKJIROUŠ,—$ | Zá ALA era
harmonií na požádání zdarma a franko.

9 další přízeň prosí 2 eškerých potřebnmění církevního) též zhoto

Antonin MOLZOr.| „ya jubářskýs mnělétrhání || DOZUKnA ča VÍNOopr, , ,

OI v Slatiňanech % posla jeAPolchromojeZá oa raní dnyručí,jako cenách nejmír

h doporučuje uctivě své chvalně známé práce 3 nějších. 8 úctou veškerou
kostelníjako: »« Antonin Sucharda.

9 oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice, $lavice, mřížky a £. d. +

dekorační malíř ©slohučistěgothickéma renaisančním. $

v Novém Bydžově nýchv mémzávodudobrznujenálešitou
dříve v Hradci Králové znalost v oboru tomto. ©

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímu vrácení,

odporučuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

male kostelů9
"při trvanlivé malířské technice,

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

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

ADOODOCOOODOI

Plány a rospočty shotovují sdarma.

©o
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©
+
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: Velké množství podobných prací sholoveo
o
+
+
4
%
© | mm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm
©
©

+
+
©
+
+
©
+
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Mřesíní listy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabízí

Biskopská. knihtiskárna,

První Královéhradecká továrna nábytku. © « © Stavební truhlářství

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
PRE-Illustrované cenniky, rozpočty a nákresy na požádání franko. “fjij



Rv

poučná i modllební kniha
i zpěvník

pro diecési královéhradeckou

MB“zasílá se "E
"v různých vazbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
>

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

BGtarénáměstí čís. 79.

doporučuje se P. T. duchovenatvu a pa
tronátním úřadům

pro malby ohrámů a
zlacování oltářů PS

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dlezaslaných malých podobisen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co najmírnější. 209

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích's přiloše.

nými rozpočty.
ŽERILIIILIIIICIICILILL JELICIICIICIILILICIICIRICI

Vademecu
seu Brevis Synopsis

materiáram et cásuum In cura animarum freguen
tlorum. Ad usum potissimam clericoram et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos au

ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran 541 — 8%.— Cena broš. K 320, poltou

K 3m.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso

ení 86 naskytajících, ze všech oboru vědy theologické. Dodatek podává v aathentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo

2| vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o censurách
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.

podrobný index usnadňuje hledání v pochyb.nostech.

Biskupská knihtiskárna.
S SO SRORSVS SPALST KR

TNKKOLACNKSSAAREG68684
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Zasláno.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.
Pisárna a dílny: Bubna 612=VII, Sklad: Velká

Karlova ul. č. 80. (Budova sv.-Václ. záložny).
Socha Panny Marie s Ježíškem,

kterou jste zhotovil pro Žitňoves, všeobecně se
Mbila. Osadníci mojí přejí si míti též takovou
sochu v Březně. Račte jí tedy zhotoviti, aby mo
bla býti v den sv. Václava posvěcena. Doufám
že my bndeme úplně spokojeni. Jsem předemjist,
Že nas práci ušlechtilou překvapíte.

S veškerou úctou
P. Jan Popelka,

farář,
V Břežně, dne 7. září 1899,

K osvětlování acatylénovému
nabízí

z KARBIDž
nejlepší jakosti za původní cenu

JINDŘICH JELÍNEK,
mydlář v Hradoi Králové.

Pánům interessentům
"nabízím a dodávám v dobrém bezpečném obalu na

všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

mramorové pračky
(t. zv. ruční valehy na prádlo) vlastního

vynálezu „Patent Hlaváček“
z karrarského mramoru Jemné hlazené a v elo

gentních dřevěnýchrámech zasazené, jež předčí bez- |

vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše i oboru pracích přístrojů dosnd stávající. Ceny
jsou: I. velikost zl. 260, IL. zl. 3:50, 111.zl. 460.
Dále skvostně leštěné izrcadlovýmleskem)

B“ mramorové plotny na stoly, pulty

(s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderního skysobu, řádně sezazené kredence, umývadla, noční
telky atd. Též upozorňuji na svůj hojně záso
bený sklad

soch a pomníků
v nejlepším provedení ze syenitu, labradoru, žuly,

porfyru, mramoru a j. Vše sa ceny levné.
Cenníky a vzorky zašlu na požádání ihned franko.

K lask. zakázkám doporoučí se co nejlépe
C.k. výhr. priv. sochařský závod a výroba

patentnioh mramorových praček atd.
Václav Hlaváček,

Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VII.
DioB Do BirBrod-»———>
Theoreticko-praktická rukověf

Vůorált Římskéhoro bohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněší, ředitelekůru, varhaníky a přátele círk. zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno c. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č. 26.743 jako pomocná
kniha při vyačování hudbě na ústavech učitelských,

Stran 250 velké 8,- —Cena výtisku brožo
raného 8 K, vázaného v ozdobné eeloplátěné vazbě

3 K W hb,poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mí
sálu a rituálu, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech,různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ko všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanii k

nejsv. Srdci Páně aj.
Četné pochvalné kritiky z péra odborníků: řed. Neš

very, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. a. B. a j.
Kniha má achválení nejd Ordinariátů královéhradeckého,

budějovického, olomooekého.

Vahledemk množství notové tasby, čeným Ulustracímstarého notopisu je cena velmí levná.

Bísk. knihtiskárna.

——

Péřové Boa
od zl. 160 až do zl. 12.

Flanelovéblůzky 4“
,9 sukně 2%

Dětské flanelové i barche
tové šatečky

všech velkostí nabízí ve velkém výběru

PETR KOPAL 4 SPOL,
Specielní závod

zbožím ozdob. a galant. pro dámy i pány
v Hradci Králové,

velké náměstí.



Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Earel Zavadil,
wlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše sliněv ohalzlacenéa stříbřenézačseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
sevněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
našlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporačuje se tedy k za
ko a opravě kalíchů, monatrancí, ciborií, relikviářů,
f jk na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,

tácků na křest, avícnů,paciikálů, schránek na Nejsvě
tájší, patenek atd. co nejvíce.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 612,-VII Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chvaině známé:

Sochy, olláře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříde,
lasatelny, spovědnice, křístelny, konsoly, svícny,
ustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty beuplatně a franko.

Vyzsnamenán na výstavě v Hradoi Kr.
r. 1694 zlatou medailí a diplomem.

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten

holetých zkušeností,ruče za nejlepší obelahu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vsácné přísně ctěného obecenstva. snameném
ce v hluboké úcté oddaný

Josef Čáslavský,
subní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

prácekostelní P
v Syohrově (Čechy) založena roku 1853.

Fotografie s nákresy u velikém výběru na přání k na
; hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! ©Plánya rospočtyse neúčlují
Provedeno ke 300 oltářů.

Křesťanský závod
cím zboží

w Hradci Králové
Čč.146.

Ku každému období | Bavlněné a lněné

Tovární sklad linoleo
vých koberců a ameri

kánského plátna.

největšívýběrtu- ici- | gradle na slamníky.
s zozemských, Cremové

s anglických a ran- a bílé záclony.
- lněných hedrábn a Trvanlivé deštníky,
e* átek j alanečníky,šněrova
B| v přeskvostných pro- čky a vějíře plesové.
9| vedeních a časových Pláštěnky nejno
e vzorů. vějších tvarů.
=| Tovární výběr čer- | Nejnovější vzory ka
E| ných modních ismut- | šmírových a hedváb.
E| kových látek čistovl- | ných šátků na hlavu.

% něných. Veškeré podšívkové
Přehojnývýběr ko-| "boží za tovární

a borců ceny.
| z nejprv. osvědčených| Bílé prádlo pro
s továren. pány.
E| Přeskvostný výběr po- | 74 poškeré čistě olněné

. Úolné K tor při ahedvábnésbošíručím.plné garnitury při
| krývek stolních i lo. | Veškeré prací novo

žních. Hiny.a Anglické batisty
rozmanitých, právě

vyšlých vzorů.

mam

»


(Jižpřes4000oxempli.bylorozebráno.)|

kalendář„„Stít/“,

AÁUjIOA0UUM|ZBEUMIZPOd

panovníků a

Řezníček.
sané dějiny Židů v Čechách, na Mo

vlád k Židům. Dále obsahuje všechny důležité udá
is tento, jediný

jest ve všech knihkupectvích a

Právě vyšly nejoblíbenější

české vimperské

kalendáře
—— . nakladatelstvím

JoStelnbronera ve Vimperku..
Kalendáře k dalekověceky ji roč

níkynoří obrázkovouúpravou «okným oboekom.
Velký Marianský kalendář pro lid katolický,redi

pováa Monsignorem Ad. Rodlerem, sídelním kanovníem v Českých Budějovicích, cena 1 K.
Malý Marianský kalendář, cena60b.
Velký Wárodní kalendář pro časa věčnost,cena1 K.
Malý Národní kalendář pro časa věčnost,cena00h.
Kalendář k uctěnínejev. Srdci P. Ježiše a P.

Marie, redigován Monsig.Ad. Rodlerem, sídelním ka
novníkem v Č. Budějovicích, velké vydání, cena 1 K.

Kalendář k uctění nejev. Srdci P. Ježíše a P.
Marie, malé vydání, cena 60 h. ,

Svatá rodina, red. Monsig. Ad. Rodlerem, sídelním ka
novaíkem v Č.Budějovicich, velké vyd., cena 1 K.

Svatá rodina, malé vydání, cena ©0b.

Kratochvilnýslablkářaveselýkal.obrázkový..cena .
Veselý kalendář obrázkový, malévydání,cena60h.
Relník, kalendář pro zábava, poučení a k ušitka na

šich hospodářů, redigován Jos. Damkem, členem země
děl. rady pro král. České a majitelem zlatého zásluž

ného kříže E cena 1 K. decky příslVejens el. Kalendář pro vše příslušníky:

olonský oci, jako stálé vojsko,sálokníky, semskou:obranu, domobranu, jakož i vysloužilce a všechny přá
tele voj. stava, cena 1 K.

Český hasič. Věnovaný zábavě a poučení hasičů, Je
jich rodin a všech přátel hasičstva v zemích koruny

České, cena 1 K. katolíky, jajiché den 8Svatvečerní kalendář pro katolíky,jejic en 4
vota schyluje se k večeru a pro každý domeček.S vel-

slaka! P zvý č.. ý Všudybyla Vševěděl.Novinka! Pr česk a
Obra-korý kalendář českého lidu pro město a vemek,cena 1 K.

Obzvláště odporučujeme

„Velký zábavný kalendář“
ze všech ročních knih na četbu nejbohatší. — Vyšel na

rok 1901 ve třech dílech, z nichž každý je povýn pokladem obsahující zajímavě a užitečné čtení; díl.
ozdoben jest více jak 100 pěknýmiobrasy a tro
sebe jednu kníhu. Cena 1 dílu 2 K.

Objednatí lze přímo v nakladatelství J. Steln
bremera ve Vimperka (Šumava) aneb v každém

knihkupectví.

pro

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.

Táž na spátky bez svýšení cení

ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kuloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaračeným obsahem, všude:
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi,

uměláh nojiva Á ý ( H R Á N Poštornéa kyselinu sí- . a Lísko u
rovou u Rostok.

Ústředníkancelář V PRAZE Jindřišská ul. 27.
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Mateřský národ.
Co se ve Vídni napracojí a napotí, aby

to přivedli k nějskému smíru Čechů s Němci,
a nikam s tím nemohou. Kdyby však četli
evangelický časopis „Hus“ z Čáslavi,
už by byli dávno 8 prací tou hotovi. Píše „Has“
doslovně: „Pryč od Říma“, to by byla i pro zá

podoslovanské národy cesta k míru mezi 86u a k dorozumění 8 německým ná
rodem mateřským, jehož řečí Slované
ovšem neroluví, ale jehož duchadýchati musí.
(„Hus“, září 1900, čís. 9. str. 137. dle čl. Ev.
Kztg.) Takové počteníčko předložili tedy
páni pastoři Pelíšek ze Semtěše a Kozák z Čá
slavi v časopise „Hus“ českému lidu! Aby ně
co takového napsal nějaký jiný list, jaký křík
by pro to povstal! Ví-li pak o tom n, př. p.
Dr. Klouda = Pardubic, který na Dobeníně a
pod Košumberkem tak nectně mluvil proti
církvi katolické, jakožto nepřítelce národa,
atd. atd.

My katolíci češti musíme se proti tomu
mateřství německého národa obraditi. Nemluví
s nás žádná národní zášť. Naopak! Právě my
chceme žíti i s Němci v pokoji avšak jako
s bratřími, ne pak jako nějaké nižší plémě
pod nadvládou jejich. Ohražajeme se proti to
mu z mnohých ohledů.

Předně národ německý nám nikdy mat
kou nebyl. Dokud k nám chodili Němci vnu
covat nám s křesťanstvím i jazyk svůj, tu 8e
obrácení takovému Čechové bránili. Teprv
když přišli svatí Cyrill a Method, a když Če
chová poznali, že se o nio nejedná, než o ná
boženství a vzdělanost, počali Čechové
křesťanství si oblibovati. Mateřskou lásku nám
prokázali tito dva velikáni; ti jsou otcové
a původci křesťanské osvěty Čechů.

Je pravda, že se národ český během stře
dověku dostal ve spojení se říší německo-řím
skou, a žesják vzdělanost jeho nabyla rázn
západních nářodů. Ale říci, že za těch dob
byl národ náš pěstován národem německým,
jako matkou, je Hoi nepravdu. Vzdělanost zá

adních národů měla za matku a pěstitelka
atolickou církev obřadulatinského.Tou

matkou byli na západě pěstování národové
všickni. A ne němčina, ač říše mívala za hla
vu panovníka německého, ale latina byla řečí
vzdělanců celého západu. Ale při tom nikomu
— leč právě Němcům — nenapadlo Čechům
bráti jejich jazyk. Není možno ovšem, aby
národové vedle sebe, ba jako u nás mezi 86
bou bydlící, jeden od druhého se neučil, a
obyčeje i mravy se nemísily. Když pak zalo
žena byla universita — vysoká škola — v Pra
ze, jest pravda, že z počátku nebyla výhradně
českou, ale nebyla taky německou. Karel IV.
— jsa též císařem říše německo-římské —
chtěl učiniti Prahn středem Earopy; a proto
universita byla přístopna a učila všecky ná
rody vůkolní, ale jazykem latinským. Jestliže
tu kdo „učil“, byla to Praba. A hrozilo-li tím
právě nebezpečenství poněmčení, staral se Ka
rel IV. o protiváhu, dávaje „jazyková nařízení“
ve prospěch národa českého a saloživ nové mě
sto pražské s obyvatelstvem českým a nařídiv,
aby se synové knižat volících císaře učili ja
syku elovanskému atd.

A právě za těch časů byla velká naděje,
že Poláci vlivem těch, kteří k vůli učení a

dvoru v Praze bydlívali, přijmouzaek spisovný jasyk český, a právě Karel IV.obnoviv
s. dovolením papežovým v Emaosích — na
Slovanechbohoslužbuslovanskou,— staral se
o sjednocení Slovanů, a měl ten dalekosáhlý
plán, že Praha se stano středem celéEuropy,
až by totiž východní Slované s Římem zase
byli sjednocení. Dle plánů — úmyslů — to
hoto otce vlasti měla Praha býti matkou
národů evropských.

Takto je dle pravdy. Ale pakpřišlo to
Pryč od Říma“ v 15. a 16. století. A plány

Karlovy sřítily se v nivec. Zdánlivě „vytlonk
li“ husité němectví ze země, ale roztržkami
náboženskými pustla universita i národ. A ač

koliv — což připouštíme, ač násilí žádného
schvalovati nemůžeme, — husitství mělo též
ráz národní a němectví snad soslabilo, tož
právě zase husitetvím připraven byl národ
pro „dýchání ducha německého“. Luter — Ně
mec, jenž Čechy tapil — stal se učitelem mno
hých Čechů, a s luteránstvím tábl se sem dach
německý, a knížky německé objevovaly 88 v
rodinách měšťanských, z hradů mizela čeština
nadobro a celé kraje se poněmčovaly; vše pak
koronováno zvolením německého Fridricha za
krále Čechů. Mrazivý „duch německý vanul
e Hradčan do celé země“; ale pozor, věda,
umění a mrav hynul, národ divočil čím dále
tím více.

To bylo to mateřství — ale macešské
mateřství — německé, jehož nás Pán Bůh
chrániti račiž.

Jsou to ovšem známé věci, jež se v „Ob
nově“ nepíší po prvé, ale dnes, kdy se ti By
nové „Husa“, helvetští pastoři, neostýchají
berlínské mateřství našemu národu na mysl
uváděti, jeme k takovému opakování nuceni,
ač dnes už každé dítě ví, že jen připojením
k Římu v 17. století zachráněn byl zbytek ná
roda našeho.

Je pravda, že tenkráte vinou odbojných
protestantů německých jazyk vyhlášen byl ve
dle jazyka českého za zemský, ale vyhubení
českého nikdo nechtěl; výslovně to prohlásil
Ferdinand III., který rád zpívával v Praze
píseň: Svatý Václave.

Ale „německý duch“ nechtěl více mizeti

mnozí unaveni tak, že si znechaotili věrouku
vůbec, a tajně započalo i v duších „katolíků“
bujeti protestantstvím německým zplozené ně
mecké rozumářství a humanitářství (domnělá
lidumilnost bez Boha)

Rozumáři čili „osvícenci“ — freimanři —
začali obklopovati trůny a za těch časů začal
z Vídně tím více vanouti duch německý. Ta
„mateřská“ láska Vídně k nám, která nás po
sud dochem německým oblažiti chce, zplozená
roztržkami náboženskými; jest jistě — ne-li
husitismus,tož Luterovou pravnučkou.

V Berlíně kralaje pravý, uvědomělý
Luterán, a z Berlína vane ten „německý duch“
právě tím „Pryč od Říma“. A tam vycházející
časopis luteránský radí, aby Čechová odpadli
od katolicisma, neboť jen tak dojde ku smí
ření s Němci. Známe to smíření. Známe to
z Poznaně, kde už pomalu dětem polským ja
zyku z úst vyškubávati budou. To je ten „ně
mecký dach“, to je to „mateřství“, to je to
smíření!

A proto se nebojíme tvrditi, že tímto
článkem ukázali páni pastoři své srdce. Ať
jsme třeba s Prušákem „smířeni“, jen když
nenáviděný katolicismus bude zničen. A takoví
pánové hlásají, že „klerikálové“ jsou nepřáte
ly vlasti, ti klerikálové, kteří chtí, aby náro
du českému zachováno bylo dědictví cyrillo
methodějské, ten základ a pramen vzdělanosti
naší. A ve spolku s pastory aspoň wduchov
ním spojení, láteří leckterý střeštěný doktor
Žvacil na církev katolickou. On je snad jen
slepý, ale pastoři vědí co píší a kam tibnou.

Ale Bohužel! Liberalismus mnohé „vla
stence“ tak zaslepil, že ani nejhorší národní
Skandál jimi nebne, když se děje na straně
protikatolické. A naopak, na vše cyrillo-metho
dějské a svatováclavské útočí aneb útočiti ne
chávají. Proti němectví prý vystupují, ale du
cba německého vědomě neb nevědomě slepo
tou svou živí a gesilojí. Právě v září t. r. do
stalí se po více desítiletích, kdyš už nikdo na

to nemyalel, Němci na radnici jednoho městamoravského. A proč? Inu proto, že slepí čeští
liberálové na místo, by bráuili Čechy proti
Němcům, vrhli se na — katolíky. A pramálo
bylo slyšeti o tomto nejnovějším čkandálu ná
rodním. Stropili ho „svobodomyslní“, a o těch
se nesmí, leč s chválou mluviti.

A ta uejnovější naše „lidová strana“ pá
nů masaříkovců! Ta to je právě, která radila,
aby národ český necbal marného se bránění

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pdlek v poledne.

Němcům, ale raději k nim se přimknul. Je to
jak patrno, zase jen mateřská péče odpadlíka
a nyní evanjelíka, Masaříka o ubohý lid če
ský, aby nezblběl, ale raději dal se vésti ná
rodem mateřským. A „Čas“, list těchto „evan
jelíků“, stal se právě denníkem. Je vidět, jak
víc a více objímá nás ten „mateřský národ“.
Vinu toho nesou čeští liberálové, slepí odpůrci
všeho svatováclavského. Pomoz nám Pán Bůh!
Jiného nám už nic nezbývá.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 10.října.

(Prof. dr. A.Bráf a nastávající volby do říšské
rady. — „Čas“ jako demník. — Doplňovací volby
do obce pražské. —' Ženský výrobní spolek a jevi

ště „NárodníhoDivadla“./

Některé politické listy směru mladoče
ského pojala v poslední době starost, co dělá
p. prof. dr. Bráf. Bystrý a prozíravý tento po
Jitik a jeden z nejpřednějších národohospodá
řů našeho národa se pánům najednou ztratil.
Rozneslo se totiž, že důsledný a věcný tento
muž poděkoval se i z výkonného výboru stra
ny staročeské a že se také zřekl všeho proni
kavějšího vlivu na řízení „Hlasu Národa“. Ny
ní začíná býti po něm soháňka.

Prof. dr. Bráf byl z parlamentního života
vytlačen v neblahých zmatcích, při nichž r.
1889 sedláci Staročechům mandáty pobrali.
To stalo se také prof. Bráfovi a sice předně
z toho důvodu, že jest zetěm dra Fr. L. Rie
gra a za druhé proto, poněvadž mandát ten
potřeboval něměckorybenský šenkýř pan Ho
vorka. Vytlačení to nesl prof, Bráf s lehkým
srdcem, an pří nejmenším chtění mohl za ně
dostati v náhradu mandát z kurie velkostat
kářské. Že však mandát od velkostatkářů ne
chtěl a nevzal, jest jedním z význačných rysů
jeho vynikajícího politického charakteru a roz
hledu, pro kteréžto jeho znamenité vlastnosti
začíná býti nyní po něm ve vážných politi
ckých kruzích scháňka a poptávka. Jedná 50
totiž o to, zdaž by se prof. Bráf, nejsa nyní
nijak u žádné politické strany úzce angažo
ván, neodhodlal přijmouti kandidaturu do říš
ské rady a sice ná býti kandidován na zá
kladě svých vědomosti a znalostí národoho
spodářských a sociálních. Pro takovouto kan
didataru vhodná skupina jest již také vyhléd
nuta.

Pokud však naše informace sáhají, jsme

přesvědčení, že by pol Bráť při své příslovečné a příkladné vlídnosti, se kterou každé
mu v ústraty přichází, také i deputaci kan
didatara nabídnouti mu přicházející co nejla
skavěji přivítal, ale za její pozornost by se jí
zajisté nejvděčněji asi poděkoval. Pochybuje
me, že by se na ten časa za nynějších poměrů
odhodlal opustiti své zátiší, z něhož se stále
rostoucímasílícím kruhem stejně smýšlejících
vynikajících činitelů připravuje půdu potřeb
nou nedaleké budoucnosti, kteráž v našem ve
řejném životě na sebe dlouho čekati nedá.:

Na kruh ten, jehož mluvčím jest nymí
zatím pouze měsíčník „Aletheia“, začínají we
připojovati nejenom čety starších intelligentů,
ale hlavně silná část akademické mládeže sdílí
jeho náhledy a ve smyslu jeho programu při
pravoje se k veřejnému vystoupení, jehož prv
ní zásadou bude odstraniti s veřejného života
všechny živly nedostatkem vědomostí a mrav
nosti a konečně avými hmotnými poměry k ve
řejaé působnosti nepostačitelné.

Za přítomných poměrů však, třebas že
jiš cís. rada dr. Fořt zcela moudře za všeobec
ného souhlasu volal po součinnosti a kandi
daturách všech nejspůsobilejších mužů, dá 8e
prof. Bráf sotva vylákati ze své nynější vy
čkávací posice, v níž na politickém zvelebení
a šesílení české věci tiše více může svým vli
vem a svými zkušenostmi dokázati, než-li by
mu bylo možno dokázati v tom chaosu, který
ze příštích voleb nepochybně vyjde.



Průběhu nastávajících voleb bude jeho
strana podle všeho přihlíšeti pasivně, neboť
volby ty jsou jenom nezbytným a přirozeným
důsledkem politiky mladočeské, za niž nesou
zodpovědnost v nejpřednější řadě vůdcové její
a ti ji mnsf také dlesvých schopností a pro
středků dobojovati.

Potom teprve, až 8e to stane, bude mož
ným zdravý smír a politické dobodnutí se
všech k veřejnému působení spůsobilých mu
žů na základě programu příslušně revidované
ho. Zatím v rozjetá kolesa mladočeské politiky
zasahovati nebylo by politickým. Jest totiž
možno, že bude od teďka za rok všeobecně
uznanou potřeba „nových mužů“ a proto bylo
bylo by nemoudro, aby nyní lidé budoucnosti
předčasně vystupovali, když Mladočeši nic více
co pokaziti a zadati nemají a nemohou a když

nedá.
Proto budou asi jinak chvalitebné hlasy

a rozhledy proziravějších Mladočechů po zí“
skání nových platných parlamentárních sil do
Vídně, při čemž by byl prof. dr. Bráf akvisicí
nanejvýš cennou, snahou marnou. Není po
chybností, že by byl mezi různými stranami
a vládou znameniton zprostředkující sílou a
velice zdatným činitelem, ale v ohledu tom
nemá prof. Bráf žádnou příčinu nějakou vděč.
nost mladočeské politice projevovati a nyní ji
z její zodpovědnosti, rozpaků a nesnází po
máhati.

* *
o

Bez odporu pozorahodným bylo během
osledního roku jevící se čilé žurnalistické
nutí strany realistické, resp. lidové. Strana

ta změnila bývalý svůj týdně „vycházející or
gán „Čas“ v obdenník a ten od 1. října změ
nila v denník. Z dosavádní své tiskárny od
stěhovala se k panu Beaufortovi, kterýž zcela
klidně pod jednou střechou tiskne mladoče

skon „Českou Revui“, Radikální Listy“ a nynías“.
7 „Čas“ do nedávné doby byl listem nej
příkřeji protikatolickým. Zaujímal nejostřejší
stanovisko protestantské a filosemitské. Nená
leží nám důvody toho zkoumati, poněvadž si
vyhražujeme pro sebe také svobodu a volnost

řesvědčení. Ať si redakci jeho vedly příčiny
yskální anebo zásady jiné, počítali jsme vždy

jenom s její projevy veřejnými. Proto nás na
nejvýš překvapilo, když tento list protestant
ského a filosemitského stanoviska jako denník
najednou svým protestantským a židovským
čtenářům a pastorům odporačoval čistě kato
lickou „Obrázkovou Revui“ jako slušný list
rodinný.

Přes to, že stanovisko všech katolicky
smýšlejících Čechů oproti „Času“ zjadnala si
redakce jeho sama, tak že jest všeobecně jas
né a známé, nešíříme se o jeho překvapující
pozornosti vůči katolické „Obrázkové Roevui“
a zůstaneme v reservě, jak si dále povede.
Jenom to sluší poznamenati, že „Čas“ od ti
sku nejblíže mu stojícího byl jako denník při
jat s nevrlostí a nevlídně.

Zatím strach z něho nejde žádný! Vý
sledky hnutí strany realisticko-lidové zůstanou
asi jenom „na papíře“.

+ .
*

Blížící se doplňovací volby do sboru obec
ních starších král. hl. města Prahy začínají
zvolna čeřiti poměry pražské. Většina na rad
nici zasedajících pánů, kteří ještě nedávno je
vili bojovnou náladu, začíná krotnouti a hází

FPEUILLETON.
MUDr. Jan Melichar,

nejstarší žijící buditel a spisovatel český.
Podává Karel Skutečský.

(Pokračování.)

»Při takových nevyřízených snahách neztra
til jsem naděje na uskutečnění takových škol a

pasoval jsem dále na hospodářské knize: „Zády nejpotřebnějších a nejdůlešitějších vědomostí
hospodářských ve čtyrech dílech, z kterých napo
tom něco málo v »Rolníku« vytištěno bylo, jako
i celá osnova i plán zmíněných škol v červenci
1866 v Mor. Orlici«.

Toho samého roku ucházel jsem -se v dopi
sech s některými té věci dbalými muži o zařízení
školy rolnické pro okres Velkomeziříčský, Novo
městský a Ivančický, načež v únoru měli jsme
v Brně schůzi, jejižto výsledek jsem v březnu v
Mor. Orlici uveřejnil a která také zařízení bospo
dářských škol ve Velkém Meziříčí a Ivančicích za
následek měla. — Kdo se o tom více dočísti chce,
tomu odporučujeme naduvedený spis.

Z Chrudimě odstěhoval se Melichar do Pra
by a odtud po roce do Slaného, kdež společen
ské poměřy našel horší chrudimských. V blízké
Peruci setkal se s bývalým přítelem let student
ských, knězem Vondrou. S tím pojal úmysl za
říditi jakousi hospodářskou školu pro zan=dbané
hochy a dívky. Že provedení této myšlenky za

flintu, jíž ani nemá, do žita. Dobří ti lidé je
ště dříve, než-li nějaká strana mimoradniční
o nových kandidátech na radnici promlavila,
začínají vzpomínati na blabé doby pohodlného
kompromisu, což znamená, že panstvo pojímá
zvláštní úctu před voličstvem.

To však ve své většině nejeví doposndnijak pronikavou účast ve starostech o blaho
obce, což může míti za následek, že buďto
krátce před volbami vypukne účast ta sílou
elementární, anebo že voličstvo ponechá pá
nům na radnici „starou 8 norou“. Na Novém
Městě mluví se o kompromieu již hlasitě, na
Starém Městě jest doposud ticho. Jak poměr
stojí, jsou nyní Staročeši všade v nevýhodě.
Na Novém Městě prý kuje se proti nim, pře
kompromisní touhy, liga Mladočechů s radi
kály, kteréžto spojení mohlo by zvítěziti, kdy
by s ním šlo úřednictvo; na Starém Městě
pak popularita a obliba dra Podlipného, za

dy volby ve prospěch Staročechů zde řídících
činitelů žida Kolina u pana Kopeckého, šíře
známých z nedávné soudní historky o koncesi
paní Roubičkové na noční kavárnu proti eta
roměstské radnici.

Katolická strana doposud nijak v před
volební přípravy nezasáhla, ač všechny strany,
nedojde-li ku kompromisu,8 její hlasy počítati
masí. Kompromis ji ovšem ozbrojí a zbude jí
pouze to, co se jí musí dáti t. j. co jí nelze
vzíti.

o *
+

Trapným překvapením pro veškerou in
teligenci v Praze bylo, že na poslední valné
bromadě „Ženského výrobního spolku“ byla
provedena debata o tom, proč se divadelní
kusy slečny Elišky Krásnohorské nedávají v
„Národním Divadle“. Jakkolivěk chováme ve
Škerou příslušnou úctu ke slavnému „Ženské
mu výrobnímu spolku“ vůbac a k jeho vážené
předsedkyni, zasloužilé apisovatelce sl. Elišce
Krásnohorské zvláště, proto předce nemáme
valnou hromadu spolku toho za povolanou tri
bunu pro referování o sonkromé literární čin
nosti a plynoucích z ní poměrech těch kterých
členek slavného jeho výboru. Tak by naše ve
řajué poměry zabíhaly příliš daleko do osob
ních záležitostí! Ve stanovách „Ženského vý
robního spolku“ zajisté že se nenachází mezi
jeho účely také ton, že jeho účelem jest mezi
jiným také zásobovati jeviště „Národního Di
vadla“ divadelními kusy, jež řiditeletví bez
odporu dávati musí. Litujeme, že dámy, jež

kt nteT tu provedly, daly se tak příliš dalekounésti!

Drobná obrana.
Hádá podle sebe. Realistický „Čast

oceňuje vlastenectví chorvátekého biskupa tě
mito slovy: „ArcibiskapSarajevský Stadler,
jenž nedávno dostal nejvyšší důtku za chor
vatský státoprávní projev, je předmětem stá
lých národních ovací. Zase se vydařila jedna
klerikální spekulace s vlastenectvím“. Ježto
každý hádá podle sebe, lze věřiti, že také pro
fessor Masařík a jeho stoupenci vedou speku
lace s vlastenectvím. V otázce židovské se jim
spekulace již podařila.

Má krátkou paměť. „Čas“ se diví, že
by mohla četba Massarykových spisů přivésti
studenta k sebevraždě, jak jsme to na základě
původního dopisu v „Obnově“ uvedli. Pan
——————

možné považováno bylo, důkazem jest, že Meli
char přítelem Vendrou vybídnut, zúčastnil se
dražby velkého statku se vším příslušenstvím v
jedné vesnici blíže Slaného. »Měl jsem« tak vy
pravuje, «asi čtyři dvacetníky v kapse, kuráže plný
pytel a s naději na cizí podporu jechal jsem
k dražbě a skutečně jsem stetek koupil; ale k pro
vedení tak šlechetného záměru to přece nedošlo,
Když se obyvatelé obce dozvěděli, jakou školu to
zaříditi míním, vyhrožovali nám zastřelením, a
poněvadž přítel můj Vondra ani já neměli chutě
život obětovati, prodali jsme statek s výdělkem
50 zl. a nabyli jsme nové zkušenosti, že zamý=
šlený podnik síly jednotlivce přesahuje |“

V Slaném neměl Melichar dloubého stání a
přestěhoval se do Skutče, kde také zažil neblahý
rok 1848 a zúčastnil se polníbo tažení Skutečské
gardy. Otec našeho Melicbara a čtyři dospělí sy
nové kráčeli nadšeně před řadami mladých mužů.
Však došli jen do Chrudimi, neb zde slyšeli, že
chrudimští, kteří o den dříve ku Praze táhli, na
cestě přepadení byli, mnoho jich zraněno, zbraň
jim pobrána, rozutikali se, přese všechny domlu
vy svého vůdce, domů. :

K roku 1855 dlužno zapsati jednu okolnost,
která dobře charaklerisuje obětavost Melicharovou.
Roku toho v Polsce řádila cholera a Melicher
dobrovolně se přihlásil za výpomocného lékaře,
nasadiv tak i vlastní život ve prospěch bližního.
Za výborné služby tem vykonané dostalo se mu
od vlády pochvalného dekretu.

Roku 1856 přijal Melichar místo vrcbnosten

Herben zapomněl, že p.professor a vůdce mlá
deše, Massaryk, obromnějmění po 86
bevrahovi, jenž se zastřelil po přečtení jeho
učeného spisu „O sebevraždě“ a z vděčnosti

p prolessoru jmění své odkázal. Byli jsme nůceni oživiti trochu osláblou paměť p.Herbe
novu, aby nezakrýval fakt zajištěných |

40 . “
Politický přehled,

V době, kdy národ český se připravuje
k volbám a kdy němečtí zarytí nepřátele všemi,
byť i nejhanobnějšími způsoby tupí vše, co jest
českého, jen aby kousek práva se nám od vlády
nedostalo, bude snad zajímati, když podáme zde
kousek statistiky, jak mnoho platí země koruny
českédo státní poklady. »Tyto tři zemé (Čechy,
Morava a Slezsko)e, odvádějí státní po
kladně neméně než 191,014.448 zlatých či
stého důchodu, což činí 45'4 procent veškerého
čistého příjmu státního; a sice platí Čechy sa
motné: 123,175.659 zl., Morava 50,615.922 zl.,
Slezsko 14227.907 zl. Na každého obyvatele
zemí těch připadá tudíž 21-89 zlatých, kdežto
průměrem v Cislejtanii na jednoho občana toliko *
17:61 zl. státních daní připadá. Naproti tomu vě
nuje stát na veškeru správu Čech jen 19,735.862
zlatých, na veškeru správu Moravy jen 5,987.270
zlatých a na veškeru správu Slezska jen 2,167.828
zlatých. — Celkem tedy na veškerou správu ze
mí koruny české pouhých 27,890.960 zl., čili
pouhých 146 procent veškerého Čístého důchodu
Srovná-li se kvota, jakou by země ty spravedlivě
říši odváděti měly s kvotou, jakou skutečně od
vádějí, vychází na jevo, že ročně přeplácejí sumu
59.672.468 zl., aniž by měly naději, že jim
z ní kdy čehož bude navráceno. Nuž, ptáme se:
jakým právem odsuzují se země koruny české ku
takovému neslýchanému tributu? Proč nemají pla
tit jen ve spravedlivém poměru na potřeby říše
jako všechny země ostatní, proč nemá jim nikdy
býti z ohromného toho tributu něco navráceno
pro jejich vlastní potřebu? A odpověď zní: Po
něvadž jsou zde zarytí němečtí nepřátelé a škud
ci, nepřátelé této vlasti, kteří nechtějí a nechtějí
o právu těch zemí koruny české na samostatnost
ani slyšet a raději odsuzují veškeré (tedy i své
německé) obyvatelstvo těchto zemí k hospodářské
bídě a břemenům neslýchaným.

Velební rach se horečně vzmábá. Ná
rodní socialisté sbírají honem na denní list, což
jest prý při volbách nevyhnutelné. Orgán červe
ných občanů +Právo lidus bude vycházeti dvakrát
za den. — Herbenův »Čas“ útočí ostře na stranu
mladočeskou. — Schůze různých stran jsou nyní
každý týden. Kandidáti rostou jako houby po
dešti. V Praze do redakce „Práva lidu= přišel
onehdy Alašinelář, známý to kořala, a hlásil se
také o mandát. Ten sice nedostal, ale za to —
vyhazov! Výkonný výbor ústaváckého velkostat
kářstva v Čechách konati bude 17. t. m. v Praze
schůzi, již bude předsedati hr. Osvald Thun. Bu
de se v ní jednati o návrzích, podggých za úče
lem svolání všech ústaváckých velkostatkářů v Če
chách.

Nemec ministra dra. Rezka se zlep
šila. Lekaři tvrdí, že po neděli bude moci opět
přijímati relace úředníků.

Papírový seubej. Hrdina kapesníhono

spolku rakouských průmyslníkůp. Pastrého na
souboj. Zdali na nože podle italského způsobu,
či na bambitky s hlavaí nahoru otevřenou po
způsobu maďarském, čina kordy, není povědomo.
Příčina byla dána jím samým. V Trutnově obvi

(O
ského a obecního lékaře v Křižanově u Velkého
Meziříčí na Moravě, kde až dosud žije. R. 1882
stal se lékařem obvodním. V Křižanově rozvinul
bned rozsáhlou činnost. V pohorském malém mě
stečku tor nebylo ani potuchy o jakémsi národ“
ním uvědomění, proto ve schodě s učitelstvem «
kněžstvem tamním, jakož i s několika občany,
zařídil čtenářsko-pěvecký spolek, zbudoval ochot“
nické divadlo, otevřel velikou knihovnu svou ka
ždému kdo jen čísti chtěl, Melichar založil Křiža
novskou záložnu, která sice s nepatrnými podíly
započala ale čítá se dnes mezi nejznamenitější pe
něžní ústavy na Moravě, Zásluhy o tento ústav
byly uznané udělením čestného diplomu následu
jícího znění:

»Valná hromada vzájemné záložny v Křiža
nově při své a5leté činnosti vděčně vzpomínajíc
zásluh Vašebo Blahorodí, kterých jste sobě jako
zakladatel její získal, neĎ jen Vaším působe
ním salošena byla, usnesla se projeviti Vám své
upřímné díky a věnovati tenťo čestný diplom,
snažně prosíc, byste i na dále jejím příznivcem
zůstati ráčil. V Křižanově, dne 19. března 18934.

Založením ochotnické jednoty Melichar ve:
lice prospěl k národnímu uvědomění v Křižanově
a okolí, takže tato jebo činnost Němcům byla
trnem v očích a tito se vynasnažovali jemu vše
možně škoditi a jej konečně-zničiti, čírož. Meli
charovi také uškodili. | (Pokračování.)
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ňovsl jmenovaný spolek, že ochromoval němec
kou obstrukci, nadbíbeje vládám. Tomu se pre

Pferschoví adresovaných. Pan Pfersche odpověděl
hrubě, pan Pestré ještě hruhěji, a naposledy Pfer
sche vyzval Pastrého na souboj. Věc však skonči=
la náramné nekrvavě: Paplrovým protokolem, kte
rým pan Pfersche prohlásil, že se přesvědčil o
bezdůvodnosti svého tvrzení a jeho sok odvolal
své tvrzení, že pan Pfereche se dopustil lži.

Společné ministerské konferemee,
v nichž se rokovalo o doplnění železniční síré
bosenské, skončily opětným úspěchem Uber a vy
padly tedy opět na škodu Dalmacie.

Arcibiskup Dr. Stadler u sv. Otee.
Sv. Otec přijsl bosenského arcibiskupa Stedlera
velmi laskavě a přijav od něho dar, pravil srdeč
ně: »Mne jsi obdařil synu můj a sám nemáš
nazbyt l« Audience trvala přes 20 minut. K du
chovenstvu Stadlerovy diecese pravil papež: »Va
še činnost v Bosně je tuze znesnadněna; musíte
zópasiti s různými konfessemi a národnostmi,
avšak spása Bosny je v Ježíši Kristu«. Potom
vyptával se papež arcibiskupa, zda se již z po
slední své choroby zotavil a dostav přisvědčivou
odpověd, pravil: S pomocí Boží a modlitbami
sv. stolice je můj Stadler opět zdrávl«

V Srbska panuje veliké roztrpčení, že
»Pester Lloyd« napomínal Rusko, aby se nemí
cbalo do záležitostí srbských a drželo se úmluvy
s Rakouskem z r. 1897. ——Srbský tisk odsuzuje
toto jednánía vidí jenom v Rusku nej
lepšího a upřímného přítele. — Král
Alexandr by se rád vzdal trůnu. — Chce žíti
osamotě, aby mu jen srbský národ vyplácel 9000
franků ročně. — Ovšem, bude-li s tím královna
Draga spokojenou. Vždyť co ona řekne, jest krá
lovi svatým,

Vopovídání = Tramsvaale. V Berlíně
konala se v neděli schůze vypovězenců transvaul
ských. Schůze účastnilo se 12 osob ze 60 vypo
vězenců německých, kteří 15. června byli na roz
kaz Robertsa v Johannesburgu nejprv zatčení a
pak vypovězeni. Jeden z nich, Petrsen, líčil vý
mluvně surovost a libovůli, s jakou si Angličané
při vypovídání počínali. Po léta v Johannesburgu
usedlí Italové a Němci, rakouští i uherští státní
občané, byli bez příčiny vojáky náhle zjímáni,
od žen a dětí odtržení a mocí přes všechny pro
testy své britskou lodi »Hawerncastle« do Vlis
sing dopraveni. Za čtyřicetidenní plavby dávány
jim za potravu jen brambory a zkažené maso.
Ochrany německého konsula vypovězení marně
se dovolávali. Ostatné jeden z vypovězencův viděl,
jak na schůzi vyprávěl, 6. června v letobrádkové
čtvrti pretorijské anglické vojáky, jak strhli ně
meckou vlajku a nobama ji pošlapali. Na jich žá
dost u zabraničného úřadu německého, aby tento
naléhal v Londýně na odškodné, nedostalo se vy
povězencům ani odpovědi. Usnesl: jsme se proto
na schůzi zmíněné, státního tajemníka br. Bůlowa
znova urgovati, aby konal také proti Anglii po
vinpost svou. ©

Válka v Čímě. Dle některých anglických
časopisů sděluje se ze Šanghaje, že čínský
tisk potvrzuje zprávy o tom, že 'Li-Hung
Čang slíbil Rusku odstoupení Mandžurska, pakli
že své vojsko odvolá a také ostatní mocnosti po
hne, aby svoje vojska odvolaly a o mír jednati
počaly. Rusko ze všech mocností má v obsaze
ném Mandžursku nejlepší postavení a také vy.
hlídky nejlepší, že nebeská říše poměrně s nej
menší bolestí dá se tuto amputovati. Shoda mo
cností počíná se znova viklati. Hlavní akcí na
ten okamžik jest výprava na Paotingfu. Toto
město bylo hlavním středištěm a oporou boxerů
a proto má být vyhlazeno. Všechny mocnosti
nesouhlasí s touto výpravou. Američané se jí vů
bec něsúčastní. Strategické váhy dobytí odlehlého
města míti nebude. Spojenecká vojska dobyla v
poslední době měst Ninčvang, Aužančan, Lhaojang.
Ruské vojsko dobylo Mukdenu. Princové Tuan,
Cenghi a Tung se považují za původce nových
nepokojů. Všude nalepeny jsou plakáty, vybízejí
cí boxery k novým vraždám cizinců. — Německý
generál Waldersec bydlí v Pekingu, v paláci cí
sařovny — vdovy.

Zprávy místní a z kraje.

Zprávy diecésní. Vyznamenání: p. P.Bonif. Holub,O0.S.B.duchovní správce v Metličanech,
jmenován bisk. notářem, p. Frant. Douda, farář v Do

aličkách, obdržel exposit. canon. Ustanovení: p.
Jos. Klepl, kapl. Nechanický, za katech. do Jaroměře,
p. Jan Bauer,kapl. v Litomyšli, za administr, do Mo
rašic, p. Karel Brandeis, kapl. v D. Oujezdě, za kapl.
do Zruče, p. P. Petřík, kap!. Mladočovský, za kapl.
do D. Oujezda, p Josef Mencl, kaplan Morašický, za
kapl. do Mladočova,p. K. Volenec, kapl. v Krucem
burku, za koop. do Vrbice, p. Jos. Neumann, kaplan
v Teplicích, za katecheta do Trutnova, p. Jan Zítko,
admin. vNasavrchách, za koop. do Trhové Kamenice,

. Josef Truksa, koop. Trhov Kamenický,za kapl. do

jjanova, k Jos. Profous, by: Bojenovský, za kapli.do D. Královic, p. Václav Hák, kapl. Královický, sa
kapl. v Potěhách. Neomysté: p. Václ. Lankaš, zs

kapl. do Karli, k Frant. Strnad, za kapl. do Litomyšle, p. Karel Havren,za kaplana do Proseče. Na

odpočinek vstoupili: p.Josef Deji, farář v Pře
ychách, p. Josef Bednář, farář ve Studenci, p. Ant.
mečník, farář Štěpanický. Uprázněná místa:

Přepycby, fara patron. kníš. Colloredo Mannsfeld, od
1. října, Štěpanice, fara patrov. hraběte Harracha, od
1. října, Morašice u Litomyšle, fara patron. kníš. Thurn
Taxis, od 18. září b. r.

Přednášky. V Nové Pace v katol. jednotě
bude přednášeti v neděli dne 14. října b. r. dp. Dr.
Reyl „O pravém vlastenectví“ — V Častolovicích
bude přednášeti v neděli dne 21. t. m. panredaktor
Vobejda-Prosečský o tbematě: „Náš odvěký boj a bu
doucnost naších snah“. — V Pardaobicích v katol.
nár. jednotě bude přednášeti vlp. katecheta Černýz
Hradca Králové o otázce sociální, dne 14. t. m.

Divadelní hra „Klepy“v tovaryšské
Jednotě došla pěkného úspěchu hmotného i mrav
ního. Palma večera náležela si. Novohradské v hlavní
úloze a p. Beránkovi. SI. Chmelařova vytvoř:la ve své
roli ucelenou povahu dobrosrdečné matky, rovněž po
zorahodnými byly výkony all. Šplícbalových a sl. Ná
hlíčkové, ačkoliv teprv nedávno vstoupily na prkna
divadelní. Úkol pp. Dvořáka, Dvořáčka a Sejčka har
monicky se družil k celkovéma zdaru. V meziaktí
provedl hudební kroužek několik zdařilých skladeb.
Obecenstva sešel se tak značný počet, že nezbývalo
ani místečku prázdného. Jednota bude nucena při stálo
vzrůstající návštěvě obecenstva hrávati ve velkém sále,
kdeš užijeme více pohodlí.

Posvícenská zábava v Adalbertinamko
nati se bude v neděli, dne 21. října Učinkovati bude
vojenská kapela 42. pěš. pluku. Začátek v 7 hod. večer,

Jaké oblibě se těší hradecká ob
chodní akademie vidnoz následujícího:Z lo
tošních 52 absolventů umístěno bylo, v době dvou
a půlměsíční celkem 45 z větší části do bankov
ních a průmyslových závodů. Místa byla opatřena z
části spolkem absolventů „Olivou“ z části ústavem
samým. Důkaz to, že bradecká akademie prosperuje,
majíc dobré základy i vedení a že téže oblibě se těší
spolek „Oliva“, jebož přední snahou je doporačovati
síly routinované. Spolek zasluhoval by však vedle
mravní i poněkad větší hmotné podpory v kruzích ob
chodních a apelluje se tato na ně, aby členy jeho se
staly. Přihlášky za členy přijímá starosta pan Jiří
Tolman, prokariste neb jednatel p. K. Balíček, úřed
ník záložny obě. v Hradci Králové.

Hradecká voda je drahá, alejen pitná.
Labská je zadarmo. Proto divné je,že páni podnikatelé
staveb nerozkáží svým zřízencům, aby při bourání
starých budov, dříve než motyku zasadí, zbořěninu
náležitě pokropili. Jíti kolem takového zbořeniště při
letošním sochu jest pravou obětí. Netoliko na oděvu,
ale hlavně na zdraví. Prach zdvihá se ta v obrovských
kotoučích, a ten pasanti musejí vdýchati. Bylo by
žádoucno, aby městský úřad všiml ei toho nešvaru.
Va všech větších městech stavá nařízení, jímž se na
kazuje polévání zbořenin. —

Pornografická literatura ss u nás
vzmáhá. [ v Hradci jeden obchodník, jméno zatím za
mlčajeme, „věnoval“ celou svou skříň různým pohlav
ním zdravovědám; sebeochranám žen i mužů (— které
kupují a čtou na sanoze mladí hoší —), a hanebným
pohledním lístkům. V Německa se u podobných ob
chodníků zavede policejní inspekce a obchod, s tako
vým zbožím se zakáže. Ó liberální Rakousko! Co tvoje
svoboda nemasí všechno snést!

Hlasy = obecenstva. VředemměstaKrá
lové Hraice v pravdě možno nazvati vykřičený ho
stinec „u kašinky“ v bezprostřední olízkosti Klicpe
rova divadla. Neřesti, které se v tomto hostinci pášou,
sáhají až do krajností. O olní obyvatelstvo rašem jest
v noci pastými výkřiky, oplzlými písněmi, hádkami a
často také se strhne tam rvačka, Nevěstky vábí k sobě
každého, kdo jde kolem a také venkovští rolníci dají
si často říci a zanášejí své peníze do domu nepravosti.
Majitelé okolních domů si stěžují, že se tam nikdo
nechce stěhovat a v tom smyslu byla také podána
stížnost k obecnímu úřadu. — Kdykoliv bylo na ten
brloh prostituce žehráno, řeklo se, že to musí býti
k vůli vojákům. Kdyby tomu bylo vskutku tak, pak
by to vrbalo prazvláštní stín na representanty města,
že k vůli vojska se udržuje brloh nepravostí zrovna
uprostřed města, což zajisté na cizince neudělá příz
nivý dojem. Ale což jestli se nevydržuje „kašinka“
k vůli někomu jinému u vojsko slouží jenom za vý
mlura? Nerozhodaje-li zde snad výnosnost hostince
aneb něco podobněhoř — Ale ať toma jiš jakkoliv,
býti to nemá. Jest to smutné, že icizinci si toho

masejí povšimnonti. Doufáme, že na stížnost, kterányní byla obecníma představenstvu dodána, konečně
bude vzat zřetel.

Při evičemí, Jeden důstojník, patrně Němec,
cvičil v útery nováčky. Poněvadž to dobře nešlo,
vysvětloval jim jednotlivé pohyby „vzornou češtinou“.
Pravi): „Nohu dal štrekovat nemusí zad opice vohy
bat, než komandovat sweil“ Jestli tomu nováčkové
rozuměli, nevíme.

Z dlecésníjednoty cyriliské v Krá
lové Hradel. (Pokračování).Bárta F, farář v Za
hrádce 1 K, Stock E., kaplan tamže 1 K, Vlasák A.,
far. ve Zhoři 1 K, Sehnal J., b. vikář v Bělohradě 2
K, Menčík J, děkan v Jičíně 2 K, Weis Jan, farář
v Chotči 2 K, Říha Fr., farář v Lovíně 2 K, Přibyl
J., professor v Jičíně 1 K, Příkop Fr., prof. v Jičíně
1 K, Kovařík A., prof. v Jičíně 1 K, Groh J., kaplan
tamže 1 K. Plichta Fr., kapl. v Bělohradě 1 K, Do
hnálek Fr., far. v Libštátě 1 K, BenešB., kpl. tamfe
1 K, Hůlek J., far. v Lomnici 1 K, Knies Jow., kapl.
tamže 1 K, Salfický Frant., kaplan v Ložanech 1 K,
Fiedler J., děkan v Nové Pace 1 K, Rameš V., kapli.
tamše 1 K, Malý J., kapl. tamtéž 1K, Burghard Fr.,
kapl. tamže 1 K,Mrštík Víno., far. v Nové Vsi 1 K,
Kouba Váci., kaplan tamže 1 K, Vaníček J., farář v
Oubislavicích 1 K,Boukal Ant., farář v Pecce 1 K,
Schroffer Fr., . tamže 1 K, Lopoměský J., kapl.
tamtéž 1 K, Vaněk J., far. v Popovicích 1 K,Dittrich
Fe., fer. v Radimi 1 K, Tejkl Fr.,koop. tamže 1 K,
Broš J., far. v Železnici 1 K,Balcar F'r., far. v Lu

žanech 1 K, Kopecký A., b. vikář v N. Hradech 8K,
Nováček )., kapli. tamše 1 K, Dvořák Št., vik, tajem
ník v Rychmborka 2 K, Elitzer J., koop. tamše 1 K,
Bečička J., adm. v Skatči 1 K, Němec J., kap!. tamě>
1 K, Macek V., far. v Hlinska 2 K, Habal J, kapl.
tamže 1 K, Schůnberg St., far. v Chlumu 1 K, Šimon
M., far. ve Svratce 1 K, Kostkan J., koop. tamtéž 1
K, Selichar J., far. v Kameničkách 1 K, Mimra Fr.,
far v Ranné 1 K, Richter Ot, far. v Kamenici Pasté
1 K, Sabala J., koop. v Proseči 1 K, Tichý J., bísk.
vik. v Ostražně 2 K, Kulbánek Fr., kapl. tamže 1 K,
Tůma Fr., ředitel kůra tamše 1 K, Churáček J., far.
v Samšiné 1 K, Klepl J., kapl. ve Velíši t K, Kohont
V., farář v Němyčovsí 1 K, Sladomel J., far. v Sla
tině 1 K, Hanzl Fr., farář v Hradištka 1 K, Pičman
Ant., far. ve Veselí 1 K, Vohnonat Fr., děk. v Žluni
cích 2 K, Šádek J , děkan v Kopidlně 2 K. Vatátko
AL., far. v Král. Městci 1 K, Němeček V., far. v Kně
šicích 1 K, Kuřil Fr., far. v Chotěšicích 1 K, Novotný
V., č. kanovník a b. vikář v D. Krapé 20 K, Dre.C.
Calka Al., koop. tamže 1 K, Bříza J., far. v Lačicích
1 K, Jůsl Č.,far. v Libici n Chotěboře 1 K, Rrakner
J, kapl. tamže 1 K, Koten Fr., far. v Čachotíně 1 K,
Vaněk V., b. vikář v Záboři 20 K, Preclík Fr., děk,
v Církvici 1 K, Friedrich F., far, v N. Dvorech 1 K,
Sládek J., far. v Sedlci 1 K, Hovorka J., far. v Kaňka
1 K, Spurný V., far. v Suchdole 1 K, Kleprlík V, b.
vikář v Rychnově n. Kn. 4 K, Novák Al., far. v Kře
Beticích 20 h, Klus Fr., v Košicích 40 h, Elias Jos.,
far. v Sudějově 60 h, Sedláček J., far. v Salopiskách
60 bh,Tanchmann Frant., v Radboři 40 h, Čenský J.,
far: v Konárovicích 40 h, Petr Jan, far. v Třebonínů
40 hb, Rosa Fr, far. v Krchlebích 20 h, Mára Mat,
far. v Zbýšově 40 h, Krunert Bl. far. ve Velimi 1 K,
Pátek J. far. ve Vrbici 1 K, Hovorka Fr. kapl. v Ro
kytnici 1 K, Mazáč L. inf. probošt v Poděbradech 20
K s ne1 K, jak v minulém čísle stálo. © (Pokrač.)

Koncert českého tria, dne 6. t. m.v
Chradimi pořádaný měl skvělý úspěch. V pravdě amě
leckými výkony bylo obecenetvo velice nadšeno.

Svěcení kostela v Miletině. Přívětivé
město Miletín, pod starou naši Zvičinou, rodiště to
nezapomenutelného našeho básníka, Karla Jaromíra
Erbena, odělo se v sobotu dne 7. t. m. slavnostním
hávem. Ze všech domků vlály červenobílé prapory,
ulice"byly pěknězameteny a u brány fkterou dívky mi
letínské pěkněvyzdobily, shromáždili se před 4, hod.
odp. osadníci s vadp. megr. Haklem avdp. far. Šubrtem
v čele, aby uvítali svého velepastýře, nejdůstojnějšího
pana biskupa královéhradeckého, který by posvětil
nově přestavený a rozšířený chrám Páně. J. M. ndp.
biskup přijel o 4. hod. Jménem vikariátu přivítal jej
vedp. msgr. Hakl. V řeči své uvedl, že přestavba a
rozšíření kostela provedla se ponejvíce ze sbírek, kte
rou po více let obětaví osadníci kenali. Byla to prá
ce neúmorná, která svědčí o zbožnosti zdejšího lidu,
který se nedal zastrašiti útoky nepřátel a klidně,
tiše pokračoval v šlechetné své snaze, — Vldp. farář
Šubrt uvítal ndp. biskupa jménem svých farníků.
Jménem obce uvítal ndp. biskupa pan radní Frant.
Rachota. Drůžička Františka Munzarová, žákyně V. tř.
přednesla srdečné uvítání jménem školních dítek a
podala J. M. ndp. biskupovi pestrobarvou kytici. Pří
tomni byli také zástapcové patronátního úřadu, zá
stapcové škol, jakoži kněžiredemptoristé ze Sv. Hory
vipp. Ševčík, Pivnička a Plešek, kteří v Miletíně z4
počali právě svaté missie. Ndp. biskup poděkoval za
srdečné nvítání a projevil svou radost nad osadníky,
kteří šlechetné té práce se ujali. Svěcení kostela za
počalo v neděli o půl 7. hod. ranní. Všechny zpěvy
při svěcení provedlo osm bohoslovců z Hradce Králo
vé, řízením předsedou diec. cyrillské jednoty vldp.
profes. dr. Mrštíkem a vlp. vicerektorem Orlem, —
Mezi svěcením měl J. M. ndp. biskup kázání před
kostelem. Veliký zástup zbožných osadníků jej obkli
čoval. Ta radost, že mohou dlíti na blízku svého ve
lepaatýře, zářila každému s obličeje. Ndp. biskup mla
vil o významu svěcení chrámu Páně a vysvětlil co
jednotlivé obřady znamenají. Chrám, kde se koná nej
světější oběť, kde se rozsóvá slovo Boží a udílejí se
svaté svátosti, jest také stánkem živého Boba, a proto
musíme ei kostela vážiti a s úctou do něho vstapo
vati. Jest mnoho nepřátel církve svaté, kteří by ra
ději viděli, aby lid do chrámu Páně nevstupoval, kteří
sami šíří blody a mluví o zničení církve katolické,
ale zapomínají, že církev sv. není založena lidmi, jest to
dílo Boží, které ani brány pekelné nepřemohou. Vy
padá to tak, jako když šílený člověk chce mocí pro
razili hlavou zeď ale konečně sám klesne. Proti cír
kvi uvaté bojovati jest prací marnou, neboť pravil
Pán Ježíš: Já s vámi jsem až do skonání světa. A
národ, který si náboženství neváží, chce ničiti to, co
postavil Bůh, padá hloub a hloub, jest nešťastným,
rozervaným a šíří se jako morová rána mravní zpust
lost. — Dále děkoval ndp. biskup zvláště vldp. fa
ráři Šubrtovi, který má největší zásluhu o přestavění
a rozšíření chrámu Páně a zvláště vřelými, úchvat
nými slovy děkoval všem těm, kteří jakýmkoliv způ
sobem, byť i nepatrnou obětí ku šlechetné práci při
spěli. Při těch slovech fzarosilo se oko mnohých a
kdyš ndp. biskup ukončil, tu rozcházel se zástup
s mocným pohnutím. — Po ukončení svěcení násle
dovala slavná mši svatá u nového hlavního oltáře,
kterou obětoval sám ndp. biskup. Miletínský cyrill
ský sbor za řízení tamnějšího obětavého pana říd.
učitele zapěl mši sv. „Thomae Aguinatis“ od Mitte
rera. Proměnlivé částky, kromě offertoria zpívali
chorálně bohoslovci. Offertorinm od dr. Witta zazpí
val miletínský ebor čtverhlasně. Credo od Perosi a
Benedictus od dr. Ahle zapěli opět bohoslovci. Mile
tínská cyrillská jednota by mohla býti vzorem mnoha
obcím, kde se buď vůbec nic anebo jen velice liknavě

církevní hadba šbaje. Zpěvy při mši svaté bylyopravdu úchvatné. Slavnosti bylo přítomno okolní
duchyvenstvo s msgr. Haklem, zástupcové úřadů obec.
zastupitelstev a škol; také pan místodržitelský rada
Steinfeld z Hradce Král. přijel. Hořická odborná škola
sochařsko-kamenická zastoupena byla panem arcbi
tektem Cechnerem a p.odb. učitelem Vondráčkem.
Zvláštního uznání a díků zasluhuje škola ta tím, že
novému kostelu darovala vzácný hlavní oltář, na kte
rém se již sedm let pracovalo. Mimo to vypracovaia



sdarma dva portály a kamenné ozdoby na zadní okno.
Odpoledne vysoamenal ndp. biskup sasloušilého fará
že vldp.SŠabrla, uděliv mu expositorium canonicale.
Při té přílešitosti sapěli bohoslovci národní českou
píseň „Kde domov můj“. Kdyš na to J. M. ndp. bi
skup odjížděl, přistoupila k němu malá drůšička M.
Stonerová, která prostinkými slovy mu vzdala díky,
že obec miletínskou avoji vzácnou přítomnosti oblašil.
U kočára, do něbož ndp. biskup vsedl nakupil se zá
stup obyvatelstva, a když již zavznělo poslední „sBo
hem“ a velepastýř za hlaholu zvonů odjížděl, ta lid
ještě dlouho aetrval na místě a obracel toužebné
sraky v tu stranu, kde ndp.biskup odjel. Tak skon
čila krásná tato slavnost, která zajisté všem v milé
vzpomínce utane.

Ku stavbě dráhy x Jičína do Tnr
mova. Ve dnech 25.. 24. a 25. října rozhodovati
bude doplňovací komise v příčiněpřípojení dráby k
nádražím dráhy severozápadní v Jičíně a jihosevero
německé spojovací dráhy v Turnově.

Obee, jakých pořídka. V okresu Ho
žickém rozkládá se as čtvrt hod. zdélí vubec Červená
Třemešná. Má dle posledního sčítání 427 obyvatel v
78 příbytcích a jest přifařena k Miletínu. Vyniká tou
zvláštností, že zde úřední sluha vyjímaje doračování
civilních listin, neměl po 1%roků příležitost doračo
vati ni jediné, jakékoli žaloby, nadtož pak provésti
soudní zábava. Obec Červená Třemešná dá i ostatním
úřadům ze všech obcí okresu Hořického nejméně práce.
— Šťastná obecí

Místní edbor Ú. M. Š. v Chocniodevzdal
jako sv.-Václavaký dar pokladně matiční 580 K 30 h.

četa Choceň darovalo 100 K a ob. záložna 80 K.
Na pomník + dp. Karla Slonka

ve Vamberku, obdržel podepsaný následující obnosy:
Vip. Frant. Frydrych, kaplan Holohlavy 10 K, vlp. J.
Hvězda, kaplan Chrasť 10 K, vlp. Karel Prochácka,
c. k. gymn. professor R-udnice 4 K, Jana Frydrycha
rodina Zářečí 10 K, Frant. Pánek Zářečí 10 K, Váci.
Uhlíř Zářečí 10 K. — Nejmenovaný Zářečí 10 K, pí.
Anna Krsková Vamberk 7 K. — Nejmenovaná Zářečí
4 K, p. Jos. Hušek Vamberk 2 K. — Sbírka pí. Trka
lové z Vamberka 67 K. — (Podrobný výkaz uschován.)
Sl. F. Dršmíšková z Vamberka 1 K 40 h, ul. Soko
ová z Doudleb 10 K, sl M. Martincová Bílá Voda,

lessko 2 K. — Sbírka obce Merklovice, odvedla al.
Číslavková 15 K 20 h, paní Dvořáková Merklovice 1

K, pí. Kuocová Vamberk 1 K, paní Marie Melnická
Vamberk 4 K. — Sbírka obce Lupenice, odvedla sl.
Freiwaldová 43 K. — Sbírka obce Peklo, odvedl pan
starosta Frant. Zeman 17 K 04 h. — Nejmenovaná z
Doudleb 6 K 30 h, dp. Kubánek, kaplan Rychnov 32
K, dp. V. Bezdíček, kaplan Kostelec n. Orl. 5 K, dp.
Kubánek, kaplan Rychnov 25 K, Charvatová Merklo
vice 1 K 10 b, dp. Stan. Hlína, zám. kaplan Náchod
2 K. - Úhrnem 319 K 14 h přijal Jos. Frydrych, t.
č. pokladník záložny Raiffeisenovy v Zářečí.

Z Chlem u Kostelce n. Orl. Katol.-hospod.
polit. spolek „Lípa“ pořádá dne 14. října 1900 vý
stavka ovoce v hostinci p.Bartoše. Odpoledne o 2.
hod. bude přednášeti p.Hd. uč. Štěpán o ovocnictví.
— Přátelé ovocnictví, jakož i pp. obchodníci budou
vítáni.

Z Hmčvkovie. Vypřítomnédobě pozorovati
lse čilého dncba mezi duchovenstvem katolickým,
aby chrámy P. byly důst. stánky Božími. Takové úpravy
potřeboval i náš farní chrám Páně, který hlavně proto,
že nemá žádného jmění, nalézal se ve stava v pravdě
zuboženém. Poslední léta působením nynějšího duch.
správce a blahovolností příslušných úřadů mnoho po
třebného nákladem náboženské matice bylo pořízeno
a chrám Páně slušně uvnitř opraven. Avšak mnoho
scházelo ještě k doplnění oprav. Za tím úče
lem založene v naší farnosti jednota ustavičného se
klanění nejsvětější Svátosti Oltářní, čímž kostel náš
získal krásných bohoslušebných rouch, která nám da
rovala ústřední jednota v Praze, berouc ohled na chu
dý lid i kostel náš. Jednou z největších potřeb se
jevila oprava oltářních obrazů, které teprvé před 15
roky byly malovány ale provedení bylo tak nedostateč
né, že i neodborník je odsuzoval co stánku Božího
nedůstojné. Odkud ale vzíti potřebný k tomu peníz?
Učinil proto duch. správce mezi farníky dobrovolnou
sbírku, kterář, ač lid zdejší nezámožný a hospodář
ské poměry stísněné, dosti slušnou částku vynesla.
Věda však ze zkušenosti, že práce kostelní v ceně mno=
hdy se až přemrěšťují,ohlížel ee duch. správce po malíři,
který by krásně a umělecky a přece levně obrazy ty na
maloval. A ta vzpoměl si na obětavého a pilného kněze
malíře dp. Ed. Neumanna, faráře v Rohozné, o němě
již mnoho pochvalného v časopisech se dočetl. I obrá
til se na měho s prosbou, zda by i pro náš chudý
kostel vymaloval oltářní sbrazy sv. Bartolomějena
hlavní a sv. Václava na vedlejší oltář. Důst. p. farář
ochotně práci tu přijal, neboť jeho emahou je, pokud
mu Pán Bůhživota a zdraví popřeje, venkoveké, chu
dé kostely církevními uměleckými malbami opatřo
vati. S tou největší radostí svěřil duch. správce mal
bu obrazů rukoum uměleckým a spolu pro čest a
chvála Boží tak obětavým, věda předem, že obrasy ty
budou pak ozdobou chrámu Páně. A nesklamal se v
nejmenším! Máme již oba obrazy v kostele našem,
kteréž, jsouce provedeny věrně dle předpisůcírkev
ních a umělecky, jsou chrámu Páně k pravé ozdobě.
U nás každý obdivoval krásnou tu práci a zdá
se, jakoby obrazy mluvily k erdci zbožnému,
A cena? Dp. farář za tuto tak krásnou, namábavou
a uměleckou práci žádá, hledě k tomu, še se abírky
obrazy se pořizují, cenu velmi skrovnou. Nemoha
duch. správce i farnfci vděčnost avou a dík jinak

projeviti, volají z té duše: Pán Bůh sám důst. panaaráře, Eduarda Nenmanna při zdraví a síle na dlou
ho zachovej, aby ještě mnoho ke cti a chvále Boží a
k ozdobě našich stánků [Bořích mohl pracovatil

Vypsaná cena ma palíče. Kostelecn.0.
byl « posledním čase místem častých ohňů i požárů,
které založeny byly rukou sločinnou. Tamní městská

nnirvšvypsala nyní cenu 600 K pro toho, kdo objevípaliče.
Podvodn eyklista. Do sportovníhozávo

dů p. Ad. Freun 4 Aatoupil onshda v Pardubicích, vstoupil onehdy

maš, oblečený v uniformu závoděího od 74. pěšího
pluku, který předatavívse pod jménem Josefa Slavíka,

vypřjši si zde kolo předstíraje, že by rád navštívilsvě známé v sousedních Rosicích. Přísně vojenské
držení těla, jakož i uhlazené způsoby, jaké jsou pří
snakem inteligentního člověka, učiníly na majitele
sávodu tak příjomný dojem, že tento neváhal ani
okamžik a kolo v ceně 260 koran domnělému závod
čímu Slavíkovi ochotně zapůjčil. Závodčí však na
místo do Rosic, zajel do Chrudimi, kde kolo u temní
ho obchodníka p. Fr. Keáska za 40 korun zastavil
a odjel vlakem z Chradimi. Do Pardubic se však ng
nevrátil. Týž závodčí vylákal podobným způsobem
kolo v Třebechovicích. Nyní stíhá jej četnictvo. Jest
štíhlého vzrůsta, pod nosem má řídký rasý knír,
chatrné zuby a má být totožným s uprchlým vojen
ským sběhem Jos. Feifarem z Onstí u Nové Paky.

Krkavčí matka Vminulémčíslejsmepři
nesli zpráva o A. Procházkové z Jeníkovic, která za
vraždila své nemanželské dítě; —za několik dní potom,
stal se podobný případ u Tarnova. Anna Řeháková,
18letá to dívka porodila chlapečka a zahodila ho hned
do Jizery. — Podobné případy jsou dnes již na den
ním pořádku. Nemine dne, aby denní listy nezesna
menávaly vraždu novorozeňat. Toť černá skvrna na
sklonku „osvíceného“ století!

Židomi!. Pan starosta L. v D. rád chodí k
židovi Herzovi se poradit. A žid také ochotně rady
udílí. Pan starosta si zpívá něco, s Erbenovy „Sva
tební košile“, ale trochu jinými slovy: Já pro mou
drost k židovi šel — a on mi všdycky vyprávěl —
že na světě je Špatný lid — všakvýjimku že činí žid,

Odročená dražba. Na zakročenídr. Ro
senbachera z Prahy měla býti dne 6. t.m. prodávána
ve veřejné dražbě továrna — barevna bratří Stárků
v Jaroměři v odhadní ceně 210144 korun. Pod tato
cenu prodáráno býti nemělo. Dražba ta byla však
jakýmisi machinacemi na neurčito odročena. A tak
celá továrna již plná tři léta zahálí a zaháleti bude.
Okolí na škoda to není, poněradž otravovala svými
sápachy vzdach v městském parka a svým hřmotem
činila v létě v dívčí škole vyučování nemožným, je
likož při otevřených oknech nebylo ani velmi hlasité
mlovení slyšeti.

Naši pokrokáři a židovstvé | Dostal
se nám do rukou dopis, zaslaný redaktorem „pokro
kového“ časopisu „Nové Hořické listy“, p. Vlasákem,
židoví Popprovi.„Pokrokový redaktor žádá
šida o podporu pro svůj list. „NovéHořické
listy“ po způsobu jiných „pokrokových“ listů s bez
úzdnou záští napadají katolické duchovenstvo a pod
plaštíkem státoprávním kryjí svoji nahotu, totiž „ušlech
tilé“ zájmy židovstva. Redaktor Vlasák se nazývá
„českým mučedníkem“, který pro „vlasť a národ“ jest
často žalařován. — Spíše by ale mohl o sobě říci, še

mmřennickou korunu dostal za hájení svých šidovskýchpřáte

Výtržník. Dne 1. října t. r. odpolednezpů
nobil Josef Tauber, známý rváč, ženatý, 40 r. starý,

říslušný do Vysoké Srbeké u Hronova, bytem na
Plhově v Náchodě, velkou výtržnost. Nadával a vy
hrožoval veřejně vůkolním sousedům, jmenovitě pp.
K. Tomkovi, Janu Hejslarovi „že je potluče“. Z obavy
před Taubrem, poněvadž jest všeho schopen, poslali
ohrožení sousedé pro stražníka. Avšak Tauberse i
tomuto opřel, jemu vynadal, ba dokonce i raku naň
vstáhl, udeřiv jej pěstí do hlavy. Teprr sa pomoci
druhého přivolaného strážníka byl Tauber, který již
pro různé delikty vícekráte byl trestán zatčen a do
soudní separace odveden. Byl jiš dodán krajskému
soudu v HradciKrálové.

Soudce obhájcem farářevým. Píše
se nám: V obci Z. měl dp.farář nepokojného souseda,
který ustavičně vyhledávalpříčiny ku sporům. Farář
dlouho snáše) příkoří, «ž konečně, když soused onehdy
před farou počal faráři hrubě nadávati, podal žalobu

ro urážku na oti. — Přelíčení konalo se dne 6. t. m.
bžalovaný se přiznal a svědci to dotvrdili. A tu po

vetal soudce a v delší, době cítěné řeči napomínal ob
žalovaného, jak se má každý chovati k duchovnímu
svému správci. Mezi jiným pravil: „Pan farář jest
první osobu v obci, vy máte hájiti jeho čest osobní i
čest úřední. Vy ani nevíte, jak těškého přečinu jete se
dopustil. Myalíte, še je na to malý trest? — Obža
lovaný byl dojat, še ae slzami v očích dp. faráře před
svědky a obecním představeným odprošoval. — Ochotně
podepsal protokol, že nikdy ani slovem ani skutkem
proti cti dp. faráře jednati nebude. Myslíme, že na

menutí soudcovo bude míti daleko větší účinek, než
Řasby obžalovaného stihl trest. — Trest satvrdí, la
skavá domluva napraví.

Osvětou k svobodě! V bídnémstavu se
nalézal minuiý týden opuštěný žebrák Prášil z Pracho

kách u silnice blíže Podhořan (v okr. čásl.), aniš by ho
kdo s úpalu slunce ve dne a citelné zimy v noci vy
svobodil, uč páni statkáři podhořanští, odkojování
prý osvětou Husa v Semtěši vycházejícího, o něm
věděli. Ještě větší muka zakusil nebožák na smrt
nemocný, když k večeru na svátek sv. Válava přihnale
se hrozná bouře s krapobitím. Dovlekl se s nadlid
skou námahou pod most silniční, ale v krátkosti mu
sil své tělo zamořenézase vléci zpět; neboť spousty
vod valily se tady. Tak klesl opět na louku jsa pro
močen a ležel tam aš do drahého dne do večera,
kdy prý na nátlak sousední obce odvezen ve vose
do obce drahé, tu přeložen na vůz jiný a ve
sen s touž proceduroudo katastru obce třetí, odtud
do čtvrté, páté, až dostal se k nám, do své domovské
obce. Jest-li mu bylo dříve sle, nyní na voze
hrozně vymletých cestách mu bylo ještě hůře, že se
podobá mrtvole. V domovské své obci naložen ko
nečně na vůz a vezen do nemocnice. — Což páni
statkáři v Podhořanech nemohli ho, jak se o něm do
věděli, ihned dovézti do nemocnice a takto nechali ho po
4 dny opnštěného trápiti? Se zvířetem lépe se zachá
sí než s člověkem — obrazem Boha. Pak hlásají se
v národě fráse o šlechetnosti, lidství, milosrdenství,
národnosti, svobodě, bratratví, rovnosti! Zde k tomu
illnstrace. Tak milí páni pracuje se nezbytně sociální
demokracii do ruky!

Osební. Dne 20. září t. r. slavíl vldp. Frast,

Knob, bisk. víkář víkariatu Polenského v EAbyslavůč. konsist. rada, bývalý c. k. inspektor školní, ov
TOleté narozeniny. Členové Jednoty katol. jiš večer
před tím uspořádali zastaveníčko svému zakládajícímu
člena a příznivci. Veškeré vikariatní duchovenstvo
bralo na slavnosti svého nejbližšího představeného
vřelý podíl.V den slavnosti dostavilo se do Přibyslaví
a ve chrámu P. uvítalo vldp. vikáře, jeně v 9 hod, 60
ubíral se srdcém pohnatým nejdražší oběť mše svaté
přinést Pánu Bohu; v kostele čekalo ho milé
překvapení: Vikariatní duchovenstvo, slavné c. k.
okresní úřady, el. patronátní úřad, sl. Jednota katol.,
školní mládeš školy měšťanské i obecné vedená p. t.

. učitely a ředitely, « mnosí z předních osadníků oče
Ktrali příchodu svého vikáře a duchovního aprávce.
Kázání měl vldp Joa. Šimek. Na to přistoupil vldp.
vikář k oltáři Páně, provázen jse duchorenstvem a

sloužil slavou mši sv. Po té mu přednesli žácičtšťanské školy, vedeni svým ředitelem vctp. Em.
čerou krásné a přípednéblahopřání.Dachovenstvojej

doprovodilo do far. domu, kam následovali isásupcové výše jmenovaných sl. úřadů ael. Jednoty katol.,
aby přednesli oslavenci svá blahopřání, načeš nřineslo
duchovenstvo krásné tabló a věnoralo je svému vldp.
vikáři, jemuž tím způsobilo radost přemilou. — Za

jisté že elavnoat tato zůetane všem P t. účastníkůmv milé paměti a přispěje k utužení bratrské lásky
všeho duchovenstvavikariatního, talícího se k svému
milovanému vikáři. Kéž se všickni ve sdraví dočkají

toho dne, aby mohli oslaviti jeho Doleté jubileumněžké! —

Z Kouřími. Holnictvo naše bude prvým,
které radovati se bude z výsledků sdrušování, tak
radostného ohlasu teď všude nacházejícího v řadách
polabských hospodářů. Obilní skladiště blíší ae k své
mu zakončení a bude co nejdříve odevsdáno svému
účeli. Dražstvo bude ve skladišti provozovati komi
sionářeký nákop a prodej nejen obilí ale i všech
ostatních potřeb hospodářských. Zvláště upozorňují
se členové, aby co možná nejdříve učinili objednávky
dobytčí soli. Doufáme, že tímto záslužným dílem ko
nečně přetrženaaneb aspoň na nejmenší míru omeze
na bude ona škodlivá činnost dosavádních přítelíčků
rolnictva, kteří zvláště v dobách tísně diktovali bo=
spodářům ceny pramiserné za polní výrobky. Kéž i
v ostatních okresích by konečně od rad a řečí při
kročilo se k skutkům!

Z Uhlířských Jamovie. Málojest kra
jů, k jehoš hmotnému i duchovnímu povznesení by
se tak málo pracovalo jako kraj náš, A jak potřebí
jest tohoto přičinění patrno n. př. z posledního úřed
ního výkazu politického okresu kntnohorakého, k mě
muž okres náš patří. Uvádí se tam, že na politickém
okresu kutnohorakém počteno bylo 787 notorických
pijáků kořalky, z nichž procento největší náleží Uhlíř
sku-Janovicku. Věra smutné to případy. Ale není di
vo, když okres náš jest téměř zcela v rakou — židů.
Kdy se najde osvoboditel! — Stavba dráhy vedoucí
k Ratajům stává se vždy častěji dodavatelkou krimi
nálu kutnohorského. Povdatný „trhanský“ živel se či
ní. V poslední době dodán byl ksouda Fr. Čejkovský
z Čes.Brodu pro zločín násilí na 18leté dcerce bo
stinského p. Šuláka z Rataj a drahého dne po něm
K. Wiedner pro zločin vyhrožování a ublíšení, který
spáchal na partafira Píchoví a jeho v jiném stavu se
nalézající manželce.

Schůze ve Chrasti. Kralováhradecké po
litické družstvo tlakové pod ochranou sv. Jana Nep.
pořádá ve Chrasti veřejnou spolkovou scbůsi v neděli
dne 31. října b. r. o půl 4. hodině odpoledne.
niti bude p. redaktor J. Kratochvíl s Prahy o poli
tické situaci. —

Posvícenská „zábava“ v Blednéu Král.
Hradce konalo ae v neděli, v pondělí a v úterý; ko
nec pak korunován byl krvavým výstupem. Sousedé
Tůma a Horák se pohádali a když Tůma vystřelil na
svého protivníka, přiskočil tento k němu, vytrhl mu

puška z raku a tak jej sbil, žeby v beznadějnémstavu dovezen do zdejší nemocnice. Horákbyl zatčen
a dodán do vasby ku zdejšímu krajskému soudu.

Různé zprávy,
Na sjezdu slovanských živnostníků

v Praze bylo mnoho mluveno o vzájemném podporo

vání a zlepšení živnosti. — Pyl poručeny sjesdy,výstavy atd., —ale lépe by bylo, kdybyse bývalovíce
mlavilo o zřízení informačních kanceláří, které by velice
vydatně mohlypůsobiti. Informační kanceláře by spro
středkovaly zakázky a obzor působení šivnostnictva by
se rozšířil a nemusely by se ohromné sumy peněs po
sýlati ročně do ciziny.

Otázka pro počtáře. Dle zprávy podané
letos na sjezdu českých socialních demokratů v Bu
dějovicích, rosmobl se tisk socialistický úžasnou mě
rou. Všech listů českoslovanské sociální demokracie
je r. 1900 jiš 88 a do roka se rozšiřojí v 9,346.600
exemplářích. Z toho je listů politických 11 s ročním
nákladem 7,077.200 čísel, listů odborných 17 s ná
kladem 1,500.000 vědecký list 1 se 1600 odběrateli
a růsné listy 4. Roku 1886 měl politický tisk 8 če
sopisů s ročním nákladem 80.300 čísel; r. 1898 činil
roční náklad politických listů jiš 5,600.000exemplářů.
Dle toho vzrostl politický tisk české sociální demo
kracie za poslední dvě leta o 29 proc, aza posledních
15 let se téměř zdesateronásobil. Téměř 10 milionů
výtisků socialistických časopisů by mohl u nezkuše
ného vsbuditi domněnku, že pracujícím třídám sku
tečně se stav zlepšil. Prozatím ovšem mohou to říci
o sobě redaktoři smíněných časopisů, a když se těm

dobře vede, je proletářspokojen, ježto všecky avérozumy čerpá ze svých novin. Čo té záplavě řeknou
jednou tiskárny, jest jiná otázka. Do dneška dělá se
ten rámus na dluh. Národní dělníci mají prý jiš
20.000 sl. dluhů za krátkou dobu svého trvání, pro

češ nelze Bochbonntů že se nemůše ani tisk sooialních demo obejíti bez deficitu. Kdo ty detoity
platí? Křesťanésotva!



„Jizeram“ přineslv č. 76. tato „duchaplsou“
deskou větu: „V těchto dnech vzdychá a pláče kašdá
s děv,jejíž věnováno jest rekratovi,— —“

Věk hamaníty Fůr 40 Mannoder fůr 6
Pferde — pro 40 mužů nebo 6 koní — stojí na ná
kladních vosech cís. kr. rakouských železnic. —

Odkud peníze? Na budějorickémsjesda
soc.-demokrat Krapka konstatoval, še strana nemá
žádných příjmů, že nemůže sebnati aní 20 z/. měsíčně,
jež potřebuje k hrazení společných útrat spojených s
vedením strany ve Vídni. A teď najednou počala vy
dávati nový denní list ve Vídni, kde sociální demo
kracie česká dnes síly dádné nemá. Uváší-li se, še
denní list vyžaduje veliké fondy, nutno tázati se, od

kud že pojednou české eociální demokracie vzala peníse, když před několika dny měla dle vlastního do
snání pokladny prázdné?

Kazatelka objevujese v pastorskémtalára
kašdé neděle na kazatelně protestantského kostela v
Brothertorna v Anglii. Jest to první zástapkyně krás
ného pohlavív Evropě, která stojí v čele náboženské
obce. Byletotiž jednohlasně obcí zvolena za pastora.

Vznešená kmotra. V „N. F. P.“ čte se
inserát tohoto zuění: „Inteligentní aločna, jež by
"ráda přestoupila na katolickou víru, hledá vznešenou,
-distingovanou kmotra“. K tomu podotýká „Vaterland“:

Dotyčná šlečna chce patrně svým přestoupením na
Řatolictví udělati dobrý obchod a požádala tadíž za
jeho sprostředkování největší vídeňský obchodní list“,

Blahobyt v Errepě. Vtomtostoletíopu
stilo přes 80,000.000 lidí Evropu, aby hledalo výživa
v jiných dílech světa.

Nocby v mobozpečí. V Módlinga v Dol.
Hakousích jest v jednom parku pomník blaníka An
sengrabera. Těchto dnů ae tam objevil nápis: „Ži
dům vstap se sapovídá“. V Budapešti ukradl totiž

Ea pojnberger sochu Ssechenyího, aby jí ve Vídniprodal.
Příjmy pamovníků. Die výpočtu anglic

kého časopisu „Society“mají denního příjmu: pre
sident spojených států severoamerických 400 5),, fran
couzský president (800 zlat., belgický král 4800 zlat.,
italský král 19.200 gzlat., anglická královna rovněž
19.200 alat., německý císař 324.000slat., rakoneký
císař 80.000 slet., torecký sultán 48.000 zlat., raský
car 72.000 zl.

Na Kácovska (okr. Kutnohorský)má děl
ník, pracající na panství císařském 16, až 25 kr.
"denního příjmn.

Lord Roberte odměněnbude prý sa své,
v jižní Africe prokássné hrdinství hrabšcím titulem,
snačným peněžitým darem a podvraskovým řádem.
Spravedli-é dějiny přisoudí mu jednou — provas.

Největší závody v Německu. Podle
posledního ačítání lidu dle povolání a živnosti pro
vedeného, v německé říši bylc celkem 296 závo
dů, z nichž každý měl přes 1000 dělníků a všecky
tyto velkozávody čítaly dohromady 563.628 dělníků a
465.265 koňských sil pohonu.

| Badikální prestředek, VCařihradězpo
sorovaly slavné policejní úřady, še by na setkání
perského šacha se sultánem mobli se dívati lidé a0u
sedních tří domů s horních poschodí. Aby pohledy
plebejskými setkání padišaha se šachem zneucténo
nebylo, nařídila turecká policie, by horní poschodí
smíněných domů byla ihned sbořena. To se také stalo,

O dopisnicích, které králornaNataliepo
sýlala do Bělehradu, aby prý pohaněla královna Dragu,
zosopealy se N. L. několikráte a přirovnávali Natsliík lánovi, že ona není o nic lepší nešli on. Také
„Hum. Listy“ přinesly v sobotním čísle obrázek v tom
emyslu. — A zatím se dokázalo, že jest to bídná lež

© meta propuštěné komorné. Natalie nikdy dopisnicedo Bělohradu nezasýlala a celé to její „provinění“ zá
leží v tom, že zrazovala Alexandra od nepředloženého
sňatku, neboť bývalou svou dvorní dámu, Dragu Ma
šínovou dobře zná, že jest to žena, která si libuje
v„s iobářetsí a umělým způsobem ai chce sfskati
přízeň. — Ostatně, příští doba anad vše vyjasní a
pravdivost Natalie se potvrdí.

Policejní konfident a majitel ne
věstimce žid Busch v Praze jel minalý týden po
Marisnském náměstí s při tom týral svého koně tak
nemilosrdně, že se až kolemjdoucí pozastavovali. Když
"mu jeden pán vytkl, aby koně tak netýral, rozjitřený
Busch mu sprostě nadával s ku konci pravil: „Víte kdo já jsem? Já jsem pan Busch s Plat
nýřekéulice Zavolejtesi třebadesetatráž
níků,mně seuic nestane“. — Toto drzé počí
nání žida — konfidenta mělo pak dohru předsoudem |

Oloupema o srdce. Na policejní úřad
v Brně, dostavila se v sobotu večer choť jednoho obchod
níka a udala, že její dceřiuloupeno bylo urdce, Úřadník,

Jjené myslil si právem, še jemu i policii do tohopra
mic není, kroutil hlavou ještě více, kdyš zmíněná
pení žádala jej o policejní intervenci. Také skutečně
se tomu opřel žádosti této vyhověti, řka, že policie

ři uloupení srdce dívky těžko zakročuje a sašantro
ní dívčina ardéčka, třeba stalo se bez vědomíro

dičů, jest věcí soukromou, která nepodlehá žádnému

portsratu trestního zákona nebo policejních předpisů,a sni pověstného patentu z roku 1854. Paní mínila
však, še policie neznámého lupiče ardce její dcery
stihati musí a na tom stále a stále trvala. Věcvy
jaenila se teprve v dalším hovoru, s něhož konečně
úřadník sesnal, če sedmileté dceři obchodniceuloupil
asi devitiletý hoch na ulici srdce, ješ zavěšené měla
na zlatém fetísku kolem krku. Pomoc policie paní

pro „uloupené srdce“ stále naříkající pak ovšem alí

Práce žem. Vofrancouzský, továrnách pra
e celkem 80.000 žen. Z těch dobrá dvětřetiny tonev bahně nežestí. :

Nástupce prof. Alberta. Nákteréněmecké

krajinské listy přineslysprávu, že pro „obsazení místaprofesora chirargie při vídeňské universitě, osiřelého
umrtím prof. Alberta, mají ae státi rozhodnými nejen
vědecké ale i politické ohledy“.

Zimní hospodyňský kurs v Chru
dimi. V uvášení skvělých výsledků, jiché dodělal
se ukončený letní bospodyňský kara a nutnosti, aby
téš rolník, jenš dceru svou v létě doma potřebuje,
mohl ji dáti odborné vzdělání, usneslo se kuratoriam
střední hosp. školy, jež řídí současně kursy hospo
dyňské, aby pořádán byl v nastávající zimě pěti
měsíční zimní kure hospodyňský pro dívky. Do školy

příjímány býti mohou dívky, které dozábly 14 roků.Jučování počíná 10. listopadu a trvá do 10. dubna.
Novimářské kachny. Olomoucký „Pozor“

přinesl vylhbanou zpráva, že prý vydavatel „Nového
Života“ P. Karel Dostál Lustinov byl saspendován.

Skoro všechny české listy zprávu tato otis Jy a „H.
N.“ k tomu připojil ještě několik frásí, které Mají vy
snívati jako soncit; ale kdyš P. Dostál zaslal „Pozo
ru“ oprava, v níž vyvrátil lšivou správu tu, neotiskl
to žádný z těch listů, — a to jen aby lež zůstala
v platnosti.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Ku spolku pro vystavění nového chrámu Páně av.
Vavřince v Náchodě,přistoupil důstojný pán P. Jonef
Musil, kaplan v Náchodě, za řádného člena s příspěv
kem 100 K alošiv ihned 10 K, dále feložil p. Jan
Šeída, měšťan v Náchodě na splátku odkazu po svém

otci k Janu Šmídovi, majiteli domu v Náchodě pr.600 K, splátku v obnosu 60 K. Dále odvedli: p. r.
Jirásek, v Pavlišově č, 30, 30 K, p. Karel Rousek,
v Náchodě, 10 K, pak terciáři v Náchods offóra 7 K
46 hb, veledůst. p. P. Alois Kopecký, bisk. vikář v
Nových Hradech, 5 K, pí. Marie Langtová, ve Sla
ném na Kladska, 4 K 60h, p. Václav Krůger, 4 K,
p. Václav Rabeš, v Bělovci č. 91, 4 K. Po 2 K da
rovali: p. Václav Dvořáček, v Kramolně, p. Josef
Glugar, ve Vysokově čp. 65, důst. pánP. Ferdinand
Gottvald, katecheta v Náchodě, p. František Malina,
v Náchodě, p. Václav Maršík, pod Rozkoší, p. Fr.
Mikšíček, v Mal. Poříčí, p. Josef Špátenka, v St.
Městě čp. 62, p. František Tichý, v Pavlišově čp. 67.
Šlechetným dárcům vzdávají ae nejvřelejší díky!

Hotel „Pap“ v Karlových Varech kde k
Milán bydlel, nyní id jmenuje AAotelPap

Výkau za září,
Členové polit. družatva tiskového h

sv. Jana Nep. splatili příspěvkysvé A čína: nou
Skuteční po 10 K: 84, 101,

p Ete: í po » 101.,313., 806,, 653

Přispívající po 5 K: 21., 207., 209.,321,
359 (2 K), 400 (3 K), — 26 K —.

Dary na Adalbertinum od pl. tit. pánův:
Duchovenstvo vik. Dolno Královické

ho (sa 100 int.) — 126 K 25h.

Po 20 K: Váci. Kalaš, děkan v Hněvčevai, 30 K.
Po 10 K: Jos, Elitzer, Al, Dr řák, Fr. Jeřábek

Jan Vaníček(Josefov).—45K, : 2
Po 6 K: Ford. Žofák. Celkem 2ř1 K 26 h.

Žerty a vtipy.
Ne homě. Lesník k svátečnímu střelci: Pane,

jaké pak máte patrony“. Máte snaddesítky?
Sváteční střelec: „I ne, já mámteďuž jen

samé dvacetikoruny“,

. „Před svatbou. Pan farář k nevčatě: „Berete si
ženicha = přinucení nebo lásky 7“
„„ Nevěsta: „Velebný pane, abych pravdu řekla,
já ani sama noevím“.

, Proč má nos? Pan učitel vykládá žákům o

pět smyslech člověka. Pak vyvolá Vocáska a ptá 20
o na to: „Vocásku, proč máš uši? Vocásek: „Abych

alyšel“. Učitel: „Proč máš ústa?“ Vocásek: „Abych
m K Učitel: „A proč máš nos?“ Vocásek: „Abychamrka

Sváteční střelec. Příteli, nemohl bys ma nad
bánět trochu svěř?

Přítel. I ano, dáš-li mi dvě zlatky, budu ti
dělat třeba zajíce,

Zrnka pravdy.
Kde vévodí poubá hmotná síla, tam nekvete nic

ušlechtilého.
" .

“
Žádná anaha bez mravního sákladu nenese

dobré ovoce.
+ +

+

V chudých chatkách často spíše najdeš vzděla
nost, neš v palácích velmožů,

Národní hospodář.
Proč nemá sušené ovoce odbytu.

Za let velmi úrodných nevyplácí se prý ovo
cnictví proto, že ovoce čerstvé nemá slušného
odbytu a sušené nikdo vůbec nechce koupit.
Proto prý sadařství se u nás nechválí. Tyto
nářky jsou oprávněné. Jen že málo kdo pře
mýšlí o tom, proč naše ovoce sušené odbytu
nemá. Kdo potřebuje sušené ovoce, chce míti
zboží úhledné, bezvadné, chutné, jakosti dobré.
A my dodáváme ne sušené, nýbrž uzené zboží,
tvrdé jako kámen, neúhledné, nechutné, neú

pravné. Porovnejte bednu amerického sušenéo ovoce 8 pytlem našich sušených pečítek,
polepšínek, dulísladkých, buláček atd. a bned

budete míti správnou odpověď,„oč nemá Sušené ovoce naše odbytu. Z té příčiny bude za
jisté prospěšno, když o sušení ovoce poněkud
obšírnéji pojednáme. Kdochce míti ovoce první
jakosti k účelům kuchyňským, nesmí sušit
ovoce neloupaného. Tak zvané tabulové ovoce
se tedy baď rukou nebo strojem loupacím
olóonpá,stopka a jáderník odetraní — hodí se

to vše k výrobě vína ovocného anebo octa.
Pak se jablka pokrájejí na části, nejsou-lí

říliš drobna — a bned je vložíme do solné
ho roztoku (10 gramů soli na litr rody , abyneshnědla. Tvrdé neb ještě neúplně zralé hrašky
tabulové se oloupají, v páře neb slabě slazené
vodě uvaří na polo a pak teprve saší. Kdo
nemá k tomu zvláštního kotlíku, nechť ovoce
pokrájené dá do kuše. Obyčejný kotel se na
plní do čtvrtiny vodou, a když se voda počí
ná vařit, postavíme koš na třínošku do kotle
tak, aby se hrušky nedotýkaly vody. Aby pá
ry neunikaly, přikryjeme kotel a obložíme na
hoře vlhkými hadrami. Když je ovoce polo
měkké, opatrně koš vyzvédneme z páry a krá
janky rozložíme na lésky v sušírně již vyto
pené. Ovoce se klade na lésky tak, že celé
plody (jablka, hrušky, slívy, třešně atd.) kla
deme vedle sebe dutinou stopkovou vzhůru.
Ovoce peckovité nikdy nesušíme se stopkami.
Krajánky jablkové klademe střechovitě, asi
tak jako břidlici na střeše, ale nebromadíme
je nad sebou. Ovoce pokrájené na polovice a
celá jablka jáderníku zbavená (propíchnntá)
pokládáme vedle sebe tak, aby nejširší plo

chou ležela na lésce. Před nasypáním prvníhoovoce má býti sušírna již vytopena, ale ne
přetopená,aby ovocenáhlenezhnědlo,nýbrž
podrželo přirozenou svou barvu bledou. Já
drnaté ovoce ge nasypuje dole a znenáhla
postupuje do vyšší polohy. Ovoce peckovité
však naopak napřed dáme nahoru, aby nepu
kalo, do teploty asi 609C. a pak postupuje dolů
do teploty 90—100"C. Lésky se vyměňují kaž
dých24 min.přiovocijádrnatém,v 30min.pří
slivách, v 15 min. při třešních. Při výměně
se ovoce přebírá a řádně již usušené plody
odbírají. Ovoce nesmí bíti tvrdé, tmavé, nýbrž
houbovité. Když sušené ovoce rozmáčkneme
a nevytóká šťáva, jest náležitě usušené. Suše
ní náležitě konané trvá u jablkových kroužků
38—4,krajánky jablkové sušíme 4—5, jablka

propichaná 8—9, krájanky hruškové 5—6,rašky půlené 8—9, celé hrušky 9—10, slívy
16—18, třešně 4—6 hodin. Ovoce usušené ně
kolik dní rozložíme v suché místnosti vzdašné;
načež je zabalíme do beden anebo pytlů a ulo
žíme v suchu. Občas ovoce provětráme a
plesnivé odstraníme.

Literatura.
Lidové rozpravy lékařské. Pořádá MUDr.

Lad. Haškovec. Roč. I. vyšlo č. 11, obsahující poučné
dílo: O dýchání nosním a následcích jeho porušení.
Nakl. J. Otto v Praze.

Český jinoch. Časopis pro dospělejšímládeš

českoslovanskou.Red. po Václav Můller. Nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba) v
Praze. Ročník VL Číslo (20 stran) po 10 k.

„Rajská Zahrádka“, obrázkový časopis pro
mládež, vydávaný knihtiskárnou Cyrillo- Methodějskou
v Praze, dospěl k ročníku X., jehož vydán právě 1
sešit. Zdařilý obsah i vkusná úprava svědčí o pečlivé
snaze vydavatelstva, aby časopis ten stále se sdo
konaloval.

Struéný návod pro farní beneficiáty k přiznání k osobní daniz příjmů vydal dle usnesení volné
konference čtyř vikariátů ve Slaném, tiskem Vlasti
mil Hálek, farář v Liboci u Prahy. K nastávajícímu
přiznání pro r. 1991. jest důležito, aby duchovenstvo
zvláště v uvádění položek. tak zv. služebních vydání
jednostejně dle pokynů oné volné konference postu
povalo. Spisek možno objednati zasláním 40h v pošt.
známkách na farní úřad v Liboci u Praby, po pří
padě korresp. lístkem, načež přiložen chek.

Obce, právo a moe od Filipa Knopfa. Dílo
toto jest výbornou pomůckou jmenovitě pro starosty
obcí. Nakladatel J. K. Kober v Praze.

Listárna redakoe.
Venkovský učitel. Díky; v příštímčí

sle uveřejníme. Další zasýlejte,
Jaroměř. Uveřejnímev příštím čísle.
K. v N. — Ne.
Něm. Brasnice, Vys. Veselí, Břez

brad. — Odloženo do příštího čísla.

"Tržní zprávy.
V Hradoí Králové, dne 6. října 13900.1 bl.

pšenice k 13-20—1880 žito k 18-10—14*50, ječmena
k 9'00—10'20, oves k 600—6560, proso k 9:00—10-50
vikve k 0:00—00-00, hrachu k 16-50—20-00, jáhly k
19-00—000, krup 18'00—44-00, bramborů k 4 50—3-00,
jetelového semínka červeného k 100'00—116-00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 28:00
olejky k 00-00—0000, lněného semene k 17-50—18:00
100 kg. žitných otrab k 10:00, pšenič. otrub k 11*00.
1 kg. másla k 1-40—2-80, 1 kg. sádla vepřového k
1"44—1'60, tvarohu k 0-28—0-36, I vejce G h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jedna kopa cibule k 340
4'00, jedna kopa drobné zeleniny k 1-10—2-40

V Králové Dvoře n. Lab. dne 6. října 1900
pšenice 14-00 13'80, žito 14-40, 13-80, 19-10, ješmen 9-00
oves, 5-50 6:00, hrách 00.00 00-00, čočka 00-00 00:00
vikev 0000 0*-=, jáhly 00-—, 00-— kroupy 00-— 00-—
brambory 2-60 2-40, vejce |kopa) 4-00 0-00, máslo 3-73
2-50, tvaroh 28 h, maso hovězí k 1-38, maso telecí
k 1-20, maso vepřové k 1-56, maso skopové k 1-13, 60
no k 8.00, sláma k 600, k oves 1260.



(Zaslánn.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Janu Nep. v Hradce! Králové
bade

ve středu, dno17.října1900, o 2.hod.odpol.
v dieoásním spolkovém domě „Adetbertina“, Jiřkova tří

da č. 500 I. v Hradci Králové.

Účast pp. důvěrníků a členů bude velmi
vítána.

Dr.František Beyl,
fednate'.

Dr.Jam Soukup,
předseda.

(Zasláno.)

Svatojosefská jednota
w Poličce

vzdává tímto vroucí „Zaplat Bůh“ nejmenovanéma
dobrodinci dvou set K na přestavbu spolkového
domu. Rovněž srdečně děkoje táž jednota vldp
Janu Letošníkovi, místoímu děkanu za dar veli
kého počtu nejcennějších knih. Při té příležitosti
osměluje se opětně táž jednota úpěnlivě prositi
P. T. vld. pány, jimž prosba a prosebné šéky na
jaře zaslány byly, aby těchže šéků laskavě po
užili a aspoň K. na náš chudý spolek vzpomněli.

Fr. Dittrich, Ant. Vobejda,
t. č. předseda. t. č. místopředseda.

B. Šimáček,
t. č. jednatel.

>
Josef Krejčík v Praze,

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká

Kářlova al. č. 30, Budova av. Václavské záložny.
Odporučuje uctivě své chvalně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
lasatelny, zpovědnice, křtitelny, komsoly, svícny,
ustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

(Zasláno.) ME

Kdo míní potovati do Říma současně s le
tošní poutí mdp. biskupa a chce konati cestu
vlakem, aneb aspoň návštěvu římekých památek
ve společnosti, oznam to podepaanéma, jenž vy
pracuje cestovní plán, vybledá v Římě hotel a
sdělí cenu okružního lístku. Přihláška k ničemu
nezuvazuje a jest bezplatná, ježto si každý táw
tapraví cestu i útratu, Cena okružního lístku
2 Vídaě do Říma. Neapole, Benátek. Assisi, Je
nova a Milana © II třídě stojí as 120 zl. Cestu
podnikneme 22. října a vykonáme ve 14—-1B
dnech.

Dr.Er. Reyl,
teditel bisk. Borromea.

(Zasláno.)

Do Solnice a okolí!
50 korun odměny

vyplatím tomu, kdo mne uvede způsobem stě
dectví schopným na stopu původců, případně roz
šiřovatelů bídáckých pomluv, jichž účelem jest
mé dobré jméno padoušsky zničiti a tím mravně

i bmotné mue poškoditi.
Karel Kučera,

kaplan v Solnici.

Nové varhany
postavené

v kapucínském kostele v Kolíně

od Jana Tučka,
stavitele varhan v Kutné Hoře,

jsou dílem velmi zdařilým.
Plný stroj zní mohutně, ač mají varhany jen 12
znějících rejstříků, z nichž některé zvláště vyni
kají pěkným, lahodným karakterem, jako gamba,
kryt, salicional a cello, jak samy tak ve spojení
8 jinými. Hrací stůl zařízen jeat prakticky, zvláště
co se týče kolektivních tahů a spojen, jež jsou
upraveny pmeumaticky, Hra jest velmi lehká a
ozev přesný. Skříň varhanní je vkusně a bohatě
vyzdobena, celé varhany neobyčejně levné a přece

moderním požadavkům úplně vyhovující.

V Kolíně, dno 4. října 1900,

Josef Vinter, P. Augustin Kubes,

běb-bbb+

zpěvu a nauce 0 harmonii
vyučuje

Kmarel EŽaalr,
absolvent pražské konservatoře

v Hradci Králové, Komenského tř. č. 240.
ORB*>Přihlásí-li se více účastníků najednou, jest

honorářnižší. "ip

Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
I. 1894 zlatou medaili a diplomem.o

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a korám veškeré práce v obor ten
spadající přesné a solidně na základě dlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší ot slahu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva, znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

běž

Oltáře,sochy aj.
vo vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnntí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují

P

ředitel kůru. kvardian. Provedéno ke 800 oltářů.

Ozn.árnerní.

pan J. Herbrych.

velké náměstí.



Výrobky dokonalé. w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117. Ceny mírné.
Opony (draperie). Žíněnk y.

Košile pro
kýma náprsenkama.

©

© Centr seem

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
. . provádí firmá

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. jiš r. 1859., rozšířil jsem sa spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagne=

„pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu 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 rejstříků. Kašdá
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 —

Antonín Mělzer.

DOK

+ LUDNÍK NEJEDLÝ,

dekorační malíř í

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

oěporačuje svůj atelier k provedení všechdekorativních . .

malef“kostelů 9
při trvanlivé malířské technice. -:1-6-<

« : Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracorání, restaurojí staré malby
nástěnné,jakož i olejomalbyna plátněa ma
lují obrazy nové. 0.. VU

Návrhy ve alobu stuvbý kostela se ha po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

XX

První Královéhradecká

“

JAN KALIS

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen
F*raha-II., Eliščinatřída1080.

Na venek obratem pošty.

00000DD0
Josef

Štěpán,
Doslacovač ský

v Pardubicích

opravuje jakož i novéstaví

oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do Ď
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi

levných. 1

O

900000000000000000000(0
+

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t£.d.
© slohu čistěgothickém 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
venstva a sl. úřadůmproti 8dennímu vrácení,

Plány a rospočty shotovují zdarma.
"emm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm $

©o+00000000000000000000000

000000000000000000000

(exoffo) 40 kusůza 60 haléřů nabízi

Biskapoká.knitiskára

továrna nábytku. | X

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku sho:ovení oltářů, Božich hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající,bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. 9 úctou veškerou

Antonín Sucharda.

Stavební truhlářství



=“ Česká největší rakousko-uherská továrna na |

4= harmonia americké a evropské soustavy ss:RUDOLF PAJKR 4 SPOL.
v Hradci Králové.

Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brně, Rennergasse č. 18; ve Vídni IX. Harmoniegasse 8.
gap- Illustrované cenníky franko a zdarma. “(jilj
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hengstavHradciKrá-| | Bb Zb eh PR 0 x
Praktikanta

přijmeza výhodných podmínek do učení
©knihkupeotví

B. E. TOLMANA
v Hradci Králevé, velké náměstíč. 26.

gp Bližšízprávytamže."W

Pozoruhodná novinka pro
pány na obleky v barvě

moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběrmoderních
druhů na obleky, svrohníky
a menčikovy jen zaračené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

oO Následkem klesnuti cennvlny T

BAZAR ČuPR
M Nový galanterní a modní obchod
m v Hradci Králové,

Divadelníuliceprotikavárněp.Fýaly(odoměp.Špalka).

; ý| hh Jilá,haroná,tikotavé,ojnověšíKraraly,$.Největší výběr

šelkalendář„stít“||:
(dlžpřes4000exemp!.bylerezebráno.)

.
l

. Celoročnívýstava hraček,

Ě Továrnísklad šněrovaček,itéž dle míry. Správky se rychle a levně vyřizují.
Ceny nejlevnější.

l l

iM O laskavoupřízeňprosí Františ ok Čupr. i
Obvyklévýhodyprodavačům.—Objednávkypřijímá

PolitickédružstvotiskovévHradeiKrál.

W

Jižvy

koupil:jsem výhodněveliké množství moděrníchsoukenných (

látek, na obleky, svrchníky, zimníky, dámské žakety a kos- 9tymy, které opět velmi levně odprodám.

J Obchodní dům se sukny
V. J. ŠPALEK, HRADEG KRÁLOVÉ.

Valilképartie pro pp. obchodníky a krejčí za báječnoucenu! (

A MM
Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradol Král. — Zodp. redaktor Alols M. Vobejdu-Proseóský . — Fiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrál.



A volbám.
Politické drušstoo tiskovépro

diecesi kralovéhradeckou

edporučuje svým členům a katolickému lidu,
aby se příštích voleb súčastnílů a svými hlasy
samesili volbu kandidátů mravně a nábošen

sky pokleslých. Ponechávajíc blišší pokyny
pro příští dobu, odporučuje politické družstvo
účast jiš při volbách volilelů pro IV. a V.
kurií, ješto volitelé vozhodnou o budoucích

Jak se v tom světě divně muchlá,

Je v Čechách mezi Novým Bydžovem a
Jičínem jedna vesnice — a možná, že jich je
více takových — kde ještě v letech padesá
tých a hluboko do šedesátých byla veliká zá
možnost a spořádanost. Stařičký farář říkával
o ní: To je moje perla, a úřady si ji taky chvá
lily. Ale to bylo v dobách, za kterých po sta
ročesku staří chodívali na ranní, chasa na
„velkon“. Ano i to tam bývalo obyčejem, že
sám starosta s locernou v race kráčel sněhem
a větrem s maohými jinými — na rorate.

Ale v sedmdesátých letech jakoby to ne
byla ta osada. Již jen zbytky starého blaho
bytu a pořádku 8e tu ukazovaly, a jiš skoro
jen starci chodili na ranní. Jeden takový sta
řec seděl jedenkráte před bývalým statkem na
lavičce zamýšlen. A kdosi — byl prý to ka

lan, který šel náhodou okolo ze školy — 8e
o tázal: Jak se máte, co děláte, dědečku?

„Pán Bůb rač pozdravit; nic, jen si tak povídám
jak se to v tom avětě divně mochlá!
— „A jak se to muchlá?“ — „Inu, povídám,
sedlák do baráku, baráčník do etatku“. — A
dědeček měl bezmála pravdu. Tak se to v tě
obci divně muchlalo. Na statky se dostali
mladí hospodáři a ti již nedrželi na „farářov
vejklady“ o ranní a začali šíti dle vojkladů
„Národních Listů“. A pak se to začalo brzy
tak divně mochlat. „Sedláci“ — to jest — ma
jitelé velkých, krásných statků počali, aby se
vůbec nějaký čas udrželi, „odprodávat“ a ba
ráčníci začáli kupovat, takže mnohý takový
chuďas, nádenník, v krátkém čase si pomohl
k několika korcům polí a začal se taky nazý
vati rolníkem. A to chtěl dědeček onen říci
slovy: Sedlák do baráku, baráčník do statku.
— Páni od „Národních Listů“ a vůbec ti roz
liční naši liberální velikáni ani nevědí, jakom
řánu zasadili v přemnohé osadě rolníkům svou

nepravou osvětou, která pohrdla vejklady faářovými—to jest — křesťanstvím, a na
imísto něj dala plané mlavení čili „evobodo
myslné“ liberalistické fráse, které podkopaly
na nášem venkově všecken mřavní řád a s ním
rozúmnou hospodárnost i blahobyt. A tak se

dělo, jak se říká,po domácku,jen jako v 6Jém. Ale Bohoželi Od té doby, co svět pře
stal držeti na vejklady farářovy, to jest, na
sásady a na učení křeslenské, jvně se
to v něm mechlá. Podívejme se do mnohých
měst a čítejme, kolik domácích jde do baráč
ků a cizích, přistěhovalých, jde do domů. Od
té doby, co se přestalovše říditi a spravovati
evanjeliem, čili křesťanskýmzákonem, tak po
divně se to muchlá, že podryto jest vše, co
sloulomravnosti, poctivosti, pořád
kom a spokojenosti.

Obzvláště pak v našem Rakousku se to
přepodivně muchlá. Nepřeženeme, ožijeme-li
slov farářových z Bašeho příkladu; bývala to
akási perla mezi státy. A dnes? — Dnes smě
e a drze cobtíod něho „odprodávati“. Byl ve

dle nás stát malý, pravý mezi státy a
ten jiš v osmnáctém století od našeho statku

ezkých pár korců“ přiloupil. A ještě nemají
ost. Z nás má se gtáti — ne-li podrab bez

polí — 'tak aspoň baráčník.

Věra přepodivně se to muchlá. A proč?
Inu před časy držel náš stát na vejklady fa
rářovy, ale v nejnovějším čase začal vše říditi
dle vejkladů rozličných těch „národních“ a
„nenárodních“, nejraději dle „Neuefrei Presse“.
[To jsou noviny vídeňské všemu křesťanskému
a pokřtěnémo nepřátelské, kdo čteš, rozaměj!|
V nejnovějším čase řídí se vše dle liberalis
mu, který — jako to udělal v jednotlivých
obcích, tak vo státě ve velkém rozměra — pod
ryl základy pravé a pevné mravnosti, všeho
pořádku, spravedlnosti a spokojenosti. A do
dejme k tomu. Liberalismus ten nekřesťanský
vzal státu našemu všecko sílu a udělal z něho
elabocha seemi tam se zmítajícího.

Právě v tyto dny dělá „Nenefreie Pres
se“ rámus, že Lev XIII. řekl jisté arcivévod
kyni, že v Rakousku schází na vysokých a
rozhodujících místech síla. Je to prý urážka
našeho státu, které se Otec křesťanstva dopu
stil. Ale je to asi taková urážka, které se do

ustil onen stařeček, který „povídal“ čili roz
jímal, jak se v tom světě divně muchlalo, když
mladí přestali držeti na vejklady farářovy. Je
to otcovský varovný hlas, je to vážné napo
menutí, aby se Rakousko konečně — není-li
jiš pozdě — zmužilo a silnou a pevnou rakou
začalo zaváděti zase pořádek a spravedlnost
na základě křesťanském a opřelo se všemu,
co hubíc křesťanství katolické, tlačí stát, toho
drubdy velkostatkáře, do baráku v obci velko
prušácké.

Ale jak daleko je ještě do toho! Ani
stopy mení ještě o nějaké -sílestáte našebo
proti — jeho nepřátelům křtěným a nekřtě
ným. Jako v té jisté osadě, o níž jsem začal
mluviti, ti, kteří se drželi vejkladů „Národ
ních Listů“, měli sílu jen proti faráři, ale profi
panu Kleinovi, který nalóval lihovinu a půj
čovul peníze, ani blesnouti nesměli, tak v li
berálních státech ozývá se síla jen proti —
biskupům, k. př. Stadlerovi, Strosemayerovi a
ještě blíž k uám od Bosny a Chorvátska, proti
biskupům, kteří nesklání hlav svých před tě
mi, kteří nalóvají lihovinu liberalismu a mají,
nebo taky nemají a proto teprv chtí míti,
mnoho peněz.

Ale abych nelhal. Nedávno sešel jsem se
s jedním člověkem, věřícím katolíkem, z ven
kovského městečka. Na jednom hejtmanství
mu prýřekl jeden pán: Tak jen buďte hodní
katolíci. — Jak se v tom avětě divně muchlá!
Je to totéž hejtmanství, kde se katolíkům
odpadajícím vše velice rychle vyřízovalo, čeho
k tomu od státu potřebovali. Ale když jeden
kráte evanjelička přistupovala ku katolíkům,
tu ji věc zdržovali, až si tam sama osobuě
masela dojít a vyřízení si vynutit. Za to ji

propasti s posměchem: „No, tu to máte, teďudete svatá“; Jak se to i na těch hejtmanství
podivně machlá. Záleží tu snad jen na osob
ním amýšlení pánů, anebo ei již Rakonsko za
číná přát, abychom byli hodnými katolíky?

Inu, opří by nebylo. Praví katolíci jsou nejlepší občané.
Ale i v tom ohledu se to divgĎ muchlá

v hlavách některých pánů. Jsou me
xi úředníky katolíci z přesvědčení a těžce ne
sou tíhu líberalistických předpisů i zákonů.
Ale „nos“ s hůry nikdo rád nedostává obzvlá
ště když po „nose“ následuje přesazení nebo
pense. Ale jsou taky páni, kteří jsou i osobně
nepřátely katolictví a na místo liberalismu

bojí se katolicismu. A proto se stalo nedávno
v jiném hejtmanském městě, že tam jistý pán,
když tam mělikatolíci schůzi dostal taky nos
— totiž červený nos a rýmu —a celé hejt
manství zůstalo doma, že to byly spolky —
biskapovy.

Když se světí ovanjelické kostely a sy
nagogy tu se tam páni zrovna hrnou. Nevím,
zda-li z převeliké lásky anebo proto, aby ne
dostuli „nos“ a modrý aroh (sesazení do pen
ee). Jak to v Rakousku chodí myslím, že v
srdcich všech není té lásky tolik, ale dělá to
ten „nos“ čili Rakousko je stát liberalistický,
a proto se to tak divně v něm muchlá.

Imserty se počítají levně. | VL Ročni
Obnova vycádsí v pdiek v poledne.

Ale ono se to i v Čechách divně muchlá.
Největší moudrost jistých pánů, obzvláště těch,
kteří chtí nésti těžké břímě péče o národ na
radnicích, v záložnách, na sněmě a na říšské
radě, záleží v tom, aby lid nedržel na vejkla

dy farářovy, to jest jinými slovy: Církev musíme potírati. Církevdo baráku, my do stat
ku. Ale lid si začíná protírati oči a táže se:
proč? Ina právě proto, že od té doby, co tito
velikáni církev do baráku strkají, jde vlastně
ze statku do baráku — národ. Ano i to Se
poznává, že mnozí z těch nejsvobodomyslněj
ších pracovníků na roli národa v srdci svém
touží po tom, aby si od toho jeho statku něco
ke svému baráčku — přivydělali. Národ —
statkář — chndne. A ti co „pro vlast pracu
jí“ — bohatnou. Jak se to divně muchlá v tom
národě! A aby se na to divné mochlání za
pomnělo, prohodilo se tuhle kdysi, že prý 86
v řadách svobodomyslných ozývá blas, že by
jedno poslanecké místo povustili taky — kněsi.

My po těch všech ošklivých věcech, kte
ré spáchányjsou na nejlepších vlasten
cích jen proto, že to jsou biskup s kněžími
anebo katolíci, tomu ještě mnoho nevěříme.
Ale tolik je jisto, že by pravý — nejen dle
jména — ale přísně věřící a tadíž Boha ve
svědomí se bojící katolík opravdu o to stál,
aby národ zůstal statkářem, ano, větším ještě
a zámožnějším byl.

Zmizeli by ovšem ti jistí, co stojí o to
„přikupování“ k svým barákům, čili o oboha
cení se z veřejných národních úřadů, ale pře
stalo by to „divnó muchlání“ v národě. Byla
by naděje, že se nám zaenáhla vrátí čas
naší velikosti, za kterých král náš nejslavnější,
Karel IV. u sv. Víta zpívával — „Rorate“.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 17.října.

(K šádosti o svolání sněmu království Českého. —
Řiditel dr. K. Mattuš a prof. dr. A. Bráf o po

litické situaci.)

Přes to, že nenáležíme mezi rozhodné a
odpovědné stoupence nynějšího vedení české
politiky, ochotně rádi cele a pevně stojíme
pohotově, jakmile se jedná o otázky, jež jsou
a musí býti celému českému národn společ
nými. A byli bychom šťastnými, kdyby při
chárelo na denní pořádek našeho politického,
národního a hospodářského postupu vždy více

rozlučají. A bylo by to možno, neboť jest to
také potřebno.

Proto také 8 np potěšením uvítalich přísedících zem
ského výboru království Českého, když se do
volávali, aby bylo při vládě dožadováno 8vo
lání zemského sněmu království Českého, na
něž čeká tisíce důležitých a pro České králov
ství a jeho obyvatelstvo takřka šivotních otá
zek, aby byly vyřízeny. Jeho Jasnost, nejvyšší

Knohaalsk Království Českého, knffo JIH
bkovic se zástupci velkostatku přidal se

rozhodně k této žádosti a se vlastním mu vĎa-
stenectvím a českou rázností odbyl zdvižený
proti tomu odpor přísedících němec ých, kteří:

v zemskémv zasedají jenom i nýblahovolné volby anců národnosti a smý
šlení Toského. Nodime, jest-li by se oproti: Ce
chům politika řísiějma
tak zachovala a dižie
výbora Čechy ila. m

Zemský výber kyálovství Českého usnesl
se vládu žádati, dby 00 nejdříve sněm český
svolala přes to, še němečtí jehočlenové si
přáli, aby se tsk stalo teprve až pozasedání
říšské rady, která vlastně nyní ani neexistuje,
neboť má býti teprve až za čtvrt leta volena.
Aby na to zákonodárný sbor království Českého

panem Wolfem 4 Irou
vělšiha, do zomikého

židovský tisk spastil povyka uařizuje rozho
; krohům, že prý eněm Českého



královetrí smí býti svolán teprve aš po zase
dání říšské rady.

Jaké rozhodnutí v záležitosti té ve Vídni
se stane, to se povídati nedá. Poměry še
u nás mění velice rychle a proto nepochybu

jeme, že bude vyhověnopráva a epravedinosti. Sousedství, téšce a nebezpečně zaměstnané
v Číně, se snad testokráte do naších zálešito
stí plésti nebude — —

Tolik smíme doufati, jsouce v této otásce
s ostatními politiky českými úplně za jedno.
Zejmena státoprávní stanovisko ndp. králové
hradeckého biskupa Edvarda Jana jest vše
obecně známo a vším českým národem oká
zale ceněno a velebeno. Toto jeho správné a
vlastenecké prozírání politických poměrů v ze
mích koruny české bnde také zajisté brzy ná
ležitě uznáno s míst, kde veliký vliv ndp.
biskupa královéhradeckého na lid jestdoposud
přehlížen. A nyní důležitou historickou vzpo

mínko.
Obdobná otázka, má-li býti sněm králov

ství Českého svolán před sestonpením se sně
mu říšského anebo po něm, nastala r. 1848
v červnu, kdy němečtí křiklouni chtěli také
v Rakousko diktovati a poroučeti. Když se
k tomu schylovalo, že by byla vídeňská

vláda jednala podle jn rozkazu, odebralaee z Čech deputace, dr.Riegr a hrabě Nostic
k císařskému dvoru do Inšpruku, zde obrátila
se k rodičům nynějšího našeho zeměpána a
vyžádala si u nich, u arciknížete Františka

arla a u jeho duchaplné choti, arcikněžny
Žofie, slyšení. Rodiče našehoparujtetto -vla
daře přijali českou deputaci nanejvýš milosti
vě, laskavě vyslechli její výklady a stížnosti
na vídeňský odpor a německý křik proti ná
rodu českému a jeho právům a vznešená mat
ka císaře Františka Josefa, slyšíc pravdu a
prosby o právo ve spravedlivém rozhorlení
zvolala: „Mit dieser Stefansthurmpoltítk muss es
ein Ende nehmen!* Po této audienci před
loženy byly císaři Ferdinandovi české ná

vrhy a žádosti a n k upokojení rozháraných poměrů v Čechách jmenoval arci
knížete Františka Josefa českým místokrálem,
přidav mu k race projednotlivé odbory sprá
vy k tomu spůsobilé, nestranné a vlastenecké
muže a sice dvorního radu Klecanského, hra
běte Prokopa Lažanského a dr. Štrobacha.
Především pak rozhodl, še svolený a odložený
český sněm má býti svolán ještě před sestoupením
se říšského s:nčnu ve Vídní. To všecko se stalo

Da zakročení osvícených, spravedlivých a politické poměry prozíravých rodičů panujícího
našeho císaře a krále; že se potom vydaná ci
sařská nařízení neuskutečnila, spůsobila mezi
tím nastalá pražská bouře svatodušní. Faktem
ale jest, že rodiče Jeho Veličenstvaprecti dikta

německých křiklounů roshodli, še se mělo státs
eskému království, pokud se svolání jeho sněmu

týče, po právu bea nějakéko ohledu na sněm říšský.
Fakta tato jsou podrobně vylíčena ve všech
obšírnějších historiích roku 1848. — Bez po
známky je z nich za přítomné doby uvádíme
a otiskujeme.

+
* *

Do zmatků, jež právě české voličské kru
hy začali zmítati, jako blesk sjela minulou
neděli v Praze konaná schůze Českého klubu.

FEUILLETON.
MUDr. Jan Melichar,

nejstarší žijící buditel a spisovatel český.
Podává Karel Skutečský.

(Dokončení).

Divadelní síly vychoval si Melichar sám a

10 zl. a s několika nadšenci vystavěl si jeviště,
R. 1866 uhostila se cholera též v Křížanově, v
kteréž době zvláště ukázal nezištnost a dobrotu
k lidu chudému.
-© R. 1891. pro churavost vzdal se Melichar

úřadu obvodního lékaře a žije nyní v Křížanové
jako uvěznéný soukromník,

Literární činnost
Jsou to úvahy historické, politické, národní a
národohospodářské a ve veškerých svých pracích
hledí hlavně ku vzdělání, probuzení lidu. Ve své
spisy vlošil myšlenky své, s nichě všude prosírá
neskonalá láska k národu, touha k dosašení jeho
samostatnosti. Časopis »Škola a živote (z r. 1887.
číslo 14) přinesl malý úsudek o spisech Melicha
rových: »Spisy jeho jsou studnice pro mladší generaci,
z nichž čerpati může mnoho a na základě spisů
těch pokračovati dále za tímž cílem, za nímž kráčí
Dr. Melichar. Ve spisech těch najde výroky mužů
slavných, jichž spisy mnohému přístupné nejsou.«

Melichar spisoval od dob studentských, ale
zdráhal se co uveřejniti, pokládaje své práce za
předměty zábavy a chtěje je jen rodině své uscho
vati. Ale po mnohém a častém naléhání svých
přátel, Melichar odhodlal se některé vydati svým
nákladem. Samostatné vyšli:

1. Důlešitost původních spisů. (Otisk z »Ná
roda a školy 1884).

Ve schůzi té ujali se slova dva z nejlepších
českých politiků, aby promluvili o přítomné

litické situaci. Jsou to pánové řiditel zomské
království Českého p. dr. Karel Mattuš

a univ. professor dr. Albín Bráf.

Pánové ti s„porozuměním potřebám současných okolností, se sebezapřením a s bls
hovůli ke smýšlení opáčnému, promlovili

o přpomných politických poměrech. Nej
břitší logikou poukázali, pokud se nynější ři
ditelé české po itiky berou cestami nejasnými,
varovali před politickými nepřípastnostní:avšak oba věhlsení řečníci dokonce hledali
také důvody, aby alespoň něco dobrého o stá
vajícím politickém vedení Českého národa
mohli pověděti.

Řeči ty jsou v nynějších těžkých dobách
jako vlahý, osvěžující deštíkna vyprahlé obecné
smýšlení českého lidu. Oba jmenovaní vyni
kající vlastenci a politikové rozhovořili 8e o
přítomných poměrech « hlubin horoueně pro
věc národa zaujatých svých srdcí a zejmena
to sluší jako novinku vytknouti, že oba tito

proziraví mužové upozorňovali a poukazovalitomu, že nejdůležitější akta politických po
kroků časů nynějších odcbovávají se na poli
hospodářském na němž jsme my Čechové po
měrně ve všech ohledech zůstali pozadu.

Toto nedělní vystoupení řiditele dra. Mat
tuše a prof. dra. Bráfa, znamená první veřejné

rojevy nového svěžího směra české politiky,
jak si ji velká většina pražské katolické in
telligence všech politických stran propříští

F „vožjsmejiž předešlestručněuvedli.
Beze všech polemik objeví se postupem

doby na denním pořádku dle potřeb času a na
základě nabytých zkušeností upravený program
pro další politický postup národa českého a
proto také nikomu dnes ani ve snu nenapadne,

aby pro mladočeskému volání po svornostibrojil. Jak okolnolnosti ukazují, mladočeská
strana třebas dosti brzy rozptýlí se ve stra
nách jiných, jejichž nelepší lidé potom asne
sou se 0 nejdůležitějších potřebách k polickému
postupu, jejichž základní větou bude: v ne
zbytnostech jednota, v pochybnostech volnost
a ve všem láska. Poznamenati dlužno, že to
křísení staročeské strany není! Sluší tudiž na
to upozorniti, že stojíme před nedalekým obra
tem v domácích našich poměrech, jež budou
brzy zcela přátelsky a vlídně a zajisté za 800
hlasu všech vážně smýšlejících mužů vysmej
čeny. Heslem při tom pak jest, neponňtěti se

při tom do žádných sporů nebo bádek s lidmi,teří si délají ze zastupování národa živnost
a 8 osobami, které se lidu vnucají za „veřejné
mínění“, ač jsou samy vůbec bez mínění. Přes
ty během dvou tří let přijde se k dennímu
pořádku bez hřmotu a křiku, který jest jedi
nou jejích zbraní.

Drobná obrana.
Dvojí loket. „Osvěta“ oznamuje, že

strana radikálních pokrokářů v Čechách bude
stavěti samostatné kandidáty při příštích
volbách, ale to jí nevadí, aby neurvalým, sobě
vlastním spůsobem, nekacéřovala katolickou

ý Důlešitost všenaučnýchvědomostí. (Tamtéž1885).
3. K dějinám vzdělanosti. Dva díly. R. 1886.
Rosjímání o snahách k napravení věcí lid

ských. (Otisk z »Národa a školy« r. 1887).
5. O knihách pro lid. (Tamtéž 1888).
6. K dějinám našeho probusení. Tři díly. R.

7. O vlasteneckém idealismu. R. 1890.
8. O prostonárodním písemniciví. R. 1892.
Mimo toho uveřejnil mnoho článků v časo

pisech: »Morav. Orlicie, +Táborue, »Rolníku« aj.
Velká část jeho spisů vůbec tiskem nevyšla.

To postačí k poznání literární a jiné záslužné
činnosti jeho. Až bude sestaven seznam veškerých
jeho literárních prací, pak teprve bude možno po
dati správný úsucek o jeho činnosti.

Co se Melicharovy povahy týče, jeho vro
zená laskavost a vlídnost, kterou jevíval při návště
vách nemocných a skaždým na potkání, zjednaly
mu záhy lásku všeho obecenstva. Píšeť pan Ou
trata o něm: »Je to muž povahy ryzí jako zlato,
čisté jako démant, srdce dobrého a skromného
dosud jako v mládí vřelého, mysli bystré a dale
ko pronikavé, přes to, že ctihodnou hlavu kryje
sníh vážných šedin«. Náš slavný básník praví:
Dr. Melichar je vzácný duch, bystrý myslitel, po
zorovatel a zlatá včela pilnosti«. A my k tomu
ještě dodáme: Melichar jest nedostížný idealisla,
obětavý až do krajnosti, nebledě přitom že sám

jest i Melichar vtělená dobrosrdečnost, muž pravdo
mluvný, přímý a spravedlivý, nepřítel obojetnosti
a licoměrnosti. Nekoříval se nikomu, ani osobém
sebe vyšším. V soukromém životě byl a jest
skromný, střídmý a pořádku velmi milovný, Avšak
nade všecko byl vytrvalý a horlivý pracovník na
národa roli dědičné,

stranu na Moravě, která bez povolení p. Hajna

někoažidovakýchfondahe m) n =idáty posta uďto spal p. n

redakci, že se mu stalo toto nedopatření,ae
bo pěstuje kanibalské í právo, které sná
jen vlastní prospěch. Taky„pokrokář“!

Hlasům ze Wlona. Statně přizvukujete
Času v příčině„rituálního“ vrašdění katolického,

ač dobře víte, od koho vycházely rozkašsy
ne ravu kacířů a zdase tak snad dělo 2 popop
věry. A jak pakto bylo u vašich zamilovaných
Řasliz7 Katmalei Již v počátcich války li

dařských Táborů; a inkvisice ta s pochutí tá
borské kněze pálila. Obec kališná se usnesla,
Jestliže by byl někdo shledán kacířem neústap
ným, „tehdy buď nad jeho životempopraveno,
jakožto nad bludným neústapným alušie“. Na
základě těchto nařízení byl usmrcen Jan Že
livský a mnozí jiní kněží. Želivovci naopak k
nutili mistry pražské, aby jim dali svou víru
k prozkoumánía když se tito k tomu neměli,

ehali, „aby mistři jakožto svůdce a protiv
níci pravých (!) kněží zmordováni neb stopení
neb z města jako psi vyvedení byli“. Při tom
ovšem „rituální“ vraždu prováděli kdese dalo
zase ns kališnicích. Celé řady kněží kališných
akatolických v jičních Čechách zbynuly, ohněm
nebo utopením, Byla to tedy podivnáláska a
svornost mezi hlasateli „čistého ovangelia“.
Divíme se věru, jak so mohou naši „přítelíč
kové“nad „rituálnívraždou“Husovoua jiných
kacířů potměšile kabonit a systemisované vzá
jemné vraždění husitské přehlížeti. A nevíte
nic, jak v Německu ve jménu „evangelického“
náboženství na pokyn Lutherův tisíce sedláků

bylo věšeno? Vidíte tedy, že překroucený výklad slova „rituální vražda“ může páliti více
vás než katolíky.

Politický přehled,
Volební ruch. K. L. oznamují: Výbor

pro společné záležitosti katolíků českých na zá
kladě informací, jichž se mu dostalo následkem
jednání s předáky svobodomyslné strany, rozhodl
se o to, aby stoupenci strany katolické národní
a obou křesťansko-sociálních, činně se účastnili
voleb a své kandidátý postavili. Další jednání jest
v plném proudu a podáme o té věci veřejnosti
zprávu.

Na schůsí katol.-pelit. jedmety pro
království české konané dne 14. t. m. v Načeradci
předseda Karel Ervín hr. Nostitz pravil, že
strana konservativní stála vždy na tom stanovisku,
že národ český má míti rovné právo v této vlasti
své, že jest to požadavek naprosto spravedlivý,
aby byl v každém oboru veřejného života pova
žován za živel rovnocenný s národem německým.
Ale národ český musí počítati s danými poměry
a může věc svou obhájití jenom ve spojení se
živly přátelskými, se stranami příbuznými. »A tu
dovoluji si k vedoucí nyní straně pozvednouti va
rovného hlasu svého, aby v těžké nové situaci
vystříbala se vší umíněnosti a jednala obezřele a
moudře, nebo nepřátelé dokázali, že jsou silni a
mocni a zbytek přatel ba nás opustil, kdybychom
věci bnali do krajnosti, Konservativní strana chce
stavěti solidně a nižádnému násilí není nakloněna.
Konečně ujišťuji vedoucí nyní stranu zcela vážné,
že bez obapolného souhlasu všech povolaných
faktorů ani plné rovné právo, tím méně ideál
každého upřímného Čecha, naše státní nezadatelné
právo, vymoci se nedá, pravím výslovné bez oba
polného souhlasu! Videant tedy consules, chvíle
je nad jiné vážná, ba nebezpečná«,

Dr. Hereld promluvil v neděliva voličské
schůzi v Chrudimi. Vzhledem k zrušení jazyko

odpověď dvojí: Že každý Čech ať náleží kteréko
liv politické straně a ke kterémukoli politickému
nazírání, dovede pochopiti nebezpečí okamžiku a
že odpoví svorně, že nic na světě není tak silné,
aby v dobách nebezpečí nevinul se jeden ke dru
bému jako bratr ku -bratru a netiskli si bratrsky
ruce a že spory, jež máme mezi sebou, vyrovná
me si v dobách mírnějších. Za druhé musíme
prý dáti odpověď, že z veškerého našeho jednání
musí býti zřejmo, že politické cíle a zásady, za
něž český národ bojuje od počátku svého poli
tického vzkříšení zůstávají i na dále stěžejními
body naší české politiky.

Socialisté a svoboda Socialistickáatra
na vyzývá v chebském listě »Volkswille« a letáky
svoje stoupence, aby všude rozbíjeli schůze ně

hrozí odhalením nepříjemných věcí. To je ta svo
boda sociálních demokratů, která nedopouští dru
hému mluviti, když jest jinakého mínění,

Z Pozmamě oznamují katolické listy
německé s »Germanif« v čele, že soudně stí
hána tam celá řada polských dam, protože sou=
kromě — v místnostech soukromých — vyučo
valy chudé polské dítky jazyku mateřskému, jenž.
vyloučen je ze škol pruských. Ta s+kulturas v
říši »kázně a dobrých mravů« bije čím dále tím
křiklavěji do očí, —



Atalští v Turesku. ZCs
řibradu se oznamuje: 47 italských dělníků, kteří
byli při šachově návětěvé pro jistotu zavření, opět
jsou propuštění. Itelský velevyslenecdalsi předložit
seznam jejich jmen. 5 italských železničních děl
níků, kteří šachovi chtěli při jeho odjezdu podati
prosbu, bylo zatčeno.

Oslava Krůgerova. Dne 14. t. m. ko
pala se veliká schůze v Bruselu svolaná výborem
Krůgerovým a byl v ní ustanoven program k
uvítání presidenta Krůgra, který v nejbližších
dnech zavítá do Belgie. Vláda francouzská bude
míti obtížné stanovisko stran Krůgra a bezpochy
by mu nedovolí z mezinárodních příčin, aby při
stél v Marseillu, aby na sebe nepoštvala Anglii.

Mrabě Waldersee, který se nyní vydal
na cestu do Pekingu, neví si rady. Naméhal se
sice, aby velitelé rózných vojsk přiměl k harmo
nickému spoluúčinkování, ale zdá se, že se to ne
stene. — Dne 13. t. m. odebralo se asi 2000 mužů
spojeneckého vojska do Samčunu, proti povstal.
cům. Tito, ač počtem silni (10.000 mužů) nevyč
kali příchodu »bílých dáblůs a odebrali sek Fučen.
— Na císaře čínského byl učinén atentát, který
se nezdařil. Osoba, která vražedný útok podnikla,
byla odpravena. — Daily Telegraph« sděluje z
Kantonu, že Mandžurům nepřející povstalciporazili
"císařské vojsko na blízku Huichtonu, při čemž
bylo 60 mužů císařského vojska zabito. Povstalci
zdržují se všeho plenění, prohlašujíce, že úmyslem
Jejich jest svrhnouti dynastii.

Válka v jižní Afriee. Dle posledních
správ jest celé území za hranicemi Koslungu v
rukou povstalců. Veliká vzpoura se šíří úžasně
rychle, Sitňau zdá se býti velice vážnou. Lord
Roberts má teď přepodivný bumor. Při příležitosti
odjezdu generála Bullera do Anglie vydán byl ar
mádní rozkaz, ve kterém se sděluje, že generál
Buller složil velení nad vojskem v Natalu a v němž
se mu děkuje za veliké služby a obratnost, se kte
rými dostál svým úkolům po Čas, ve kterém stál
pod bezprostřednímvelením lorda Robertsel! —

Zprávy místní a z kraje.
Dary. Jeho Milost nejdp. biskap Edrard Jan

Nep. daroval Jednoté katol. jinochů a mužů v Sopo
tech 20 K. — Slavné drušetvo „Vlast“ v Praze da
rovalo téže Jednotě kniby. Zaplat Pán Bůhl

Sexmnamy voličů do kurie městskéjsou na
rkmistrovském úřadě vyloženy a Ise proti nim re

amace podati v Ibůtě 8 denní, dnem 15. t. m. po
čínaje. Voličů je 610.

Voličské schůze. V sobotu konalase v
Hradel Králové schůze starostů okresu královéhradec
kého, kde bylo takřka jednohlasně naneseno, aby za
venkovské obce volen byl pan posl. Jaroš. Podobná
schůze konala so v neděli v České Skalici, kde byl
rovněž jednoblasně p. Jaroš za kandidáta přijat. —
Dle všeobecného úsudku voličstva, dá se na jisto před
pokládati, že p. Jaroš zvolen bude.

Osobní. Vdp. Václav Frůhbaner, c. k gymn.
professor, vdp. Bohumil Kubát, konsistorníarchivář a
tdp. Jan Veverka, c. k. prof. pedagis, obdrželi právo
nositi kolare kanonikorum. Gratulujeme!

Požár. Píše se nám: V noci, ze dne 17. na
18. t. m. vypukl pošár v akciovém pivovaře v Par

dabiních. V krátkédobě strávil oslou budovu, takžese nic nedalo zachránit.
Jednota divadelních ochotníků v

Hradel Králové ke v nedělidne14.t. m.ve prospěch spolku na podporuchudých stud jících
v HradciKrálové novinku: „V uchu Dion slově, od
Jar. Yrehlického. Všickni ochotníci hráli jak obyčejně
Velice zdařile.

Spolek českých stenegrafů v Krá
lové del koná v sobotu, dne 20. října t. r. o
půl 8. hod. večer v místnosti „Besedy“ svoji XV. řád
nou valnou hromadu s programem ve zvláštním oběš
níku uvedeným. —

Na mádraší v Hradci Králové jsou
umístěny dva automaty, náležející židovské firmě
Hartwig A4Comp. ve Vídni. Již před čtvrt rokem
uveřejnili jeme v „Obnově“ etížnost některých pánů
s Hradce Králové, kteří sice penís do automatuho
dili ale žádané věci se jím nedostalo. Ale od tá doby
ještě nebyla ujednána náprava. V neděli, dne 14. t.
m. opět přišloněkolik pánů a damna nádraší a když
peníse do automatu vložili, nadarmo se namáhali aby
s otvoru šádanou věc dostali. Nastalo hlasité reptání
na takové přímé okrádání obecenstva. Je-li automat
prázdný, má se přelepiti papírem, jak we to i jinde
činí, aby obecenstvo nebylo klamáno a o o.
Ziísenec, který automaty na starosti má, měl by býti
potrestán, že tak liknavě a na škodu obecenstva avé
povinností plní. Což se nemůže státi náprava? Což
musí býti obecenstvo okrádáno šidovakou firmou?
Doufáme, že toto upozornění postačí, aby si toho pří
slušné orgány všimli a nápravu co možno nejdříve
sjednali|

Zvláštní dopis. Dostalse nám do rukou

dopis, který psal nějaký učeň s Hradce Králové svétetě do Ch. Mezi jiným píše: „— — —je tu taky

pako alo tady tomu říkej náměstí. Tam chodějidi a psi. Husy tady nemaj, voni na rink nesměj
protože tam sou policaiti. Je tu taky velikanána
svonice, tady tomu říkaj bílá věf. Ale vona nejní bílá
ale černá. A proto se taky divím, že tomu tak tady
Mkaj. Náš tovaryš, musíme mu říkat pane Franc,
ten teda povídal, že tu věž postavil sám obr Goliáš
a ten že prej udělal v Hradci taky festnůk — — —“
Tak vida, jak se tvořejí hradecké „dějiny“.

Ben honobujch lístků a sbrojních
pořádá hradecké poblikam pěkné bonby na

— myli. Havét ta, která se lotos v polabských kra
Jinách tak rosšířilů, neztratila se ani počátkom ny
nějších chladných dnů. Celé houfy stadentů a lidí,
kteří věnají si v odpoledních hodinách trochu prochásky
ba čerstvém vsdechu, vycházejí na bývalá cvičiště
kolem Labe a Orlice a na farářstrí — lovit! | Jest
sajímavo viděti, jak takový lovec vydržíu některé díry
čekati, až „zvěř“ se objeví. „Jednotka“ — španělka
— spustí, aoběť se válí trbajíc vervosné celým tělem.
Jaká to sláva, kdyš pak lovci rozloží „bohatou ko
řist“ někde o cesty, aby kolemjdoací pokochali se
pobledem na ulovenou zvěř. Že by někdo bžandou byl,
Ještě jsme neslyšeli. Ba výsledky těchto honeb jsou
tak lákavé, že v poslední době jejích chytly wo toho
1 dámy „Nimrodkyl“ Také kus emancipace|

Ze sirotčince Nove- Packého. Sirotky
mdejší obdarovali šlechotní dobrodincové: Pí. Vlasta
Ebenhocbová, choť purkmistra. Novo-Packého darovala

košph brušek.Pan JindřichMaštálka,říšskýasemský poslanec v Sobotce, daroval 5 sl. a pan Ant.
Kotík, městakýtajemník, poslal dítkám bedničku hrosnů.
Správa sirotčince vzdává šlechetným dobrodincům
vřelý dík. Zaplať Pán Bůh!

Stavba movéhochrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
vřince v Náchodě věnovali: vdp. P. Josef Vojtěch v
Náchodě 80 K, pan Josef Krejčík v Dolní Radechové
20 K, p. Vincenc Bohdanecký s choti v Nedělišti 10
K, p. Jan Máslo v St. Městě č. 4x 4 K, p. K. Vlček,
učitel měšť. školy v Č. Skalici 2 K. Šlechetným dár
cům vyslovují se nejvřelejší díky.

Na pemník | vip. P. Slomka dáleda
rovali vip.: Ant. Dacháček 6 K, Fr. Dušánek 4 K, J.
Gabriel 3 K, Josef Kovář 4 K, Jan Král 6 K, Josef
Kutík 6 K, Fr. Kutnar 8 K, vletp. Arnošt Holoubek,
c. k. berní inspektor v Strakonicích s chotí 5 K. Po
mník — kříž na hrob + vlb. P. Slonka zakoupen za

příspěn kolátorníků Vambereckých za 200 zl. od J.rávka sochaře v Kostelci n. O. Posvěcen bude dne
4. listopadu odpoledne.

Z Výravy. (Úmrtí) V neděli dne 14. t. m.
zemřel sdejší řídící ačitel pan Josef Novotný, rodák
Královébradecký, působiv na sdejší škole bez mála
čtvrt století. Pobřeb konal se vo středu na kut. břbi

Výrarského a pp. učitelů = celého okolí, tak i přátel
zesnulého s mládeíe školní, Sbor učitelský obecné
školy Černilovské vložil na rakev. skvostný věnec,
Nad brobem promlavil o význama povolání učitelského
a o životě v Pánu zesnalého Černilovský dp. farář
Jan Fr. Seidl, jemuž assistoval dlouholetý přítel ne
božtíkův, dp. farář Jasenský, Jaroslav Horák « vip.
kaplanem Čenilovským Jos. Mynaříkem.

Sv. maissle. Z Malé Oapy se nám píše: V ži
votě lidském nastanou mnohdy chvíle, kdy srdce —
ač nemí-li záplna bohaprádno — nadpřirozenou silou
puzeno bývák Bohu, svému Stvořiteli. A taková chvíle
přišla pro nás předešlého týdne, kdy důstojní pániP.
Anton Wiethe a P. Josef Gógele ze řádu Redempto
ristů na Sraté Hoře u Králík měli u nás av. missii.
Jak účinně působile milost Buží, dokazuje následu
jící: Přistoupilot ke stolu Páně neméně, než 772
dorostlýchosoba 62 dítekškolouzpovinných;za
jistě číslo značné, pováší-li se, že na ©osada nemá o
mnoho více, než tisíc obyvatelů. A jak toužebně si
přáli všichni milosti sv. missie, ukazuje ta okolnosť,
že havíři o třetí hodině ranní již ke stolu Páně při
stapovali, protože později jim to pro práci v dolech
bylo nemožno. Ba milosť Boží nebyle nadarmo ani
v takových, kteří, — jak zkušenost učí, —- se mnoho
o náboženské výkony nestarají, vlastně starati ne
mohou, kdyby i někdy chtěli. Myslím tu na“ finanční
strážníky, jimě slažba málo času dovoloje. A přece

fišel jeden s nich, aby se s Pánem Bohem vyrovnal.
kásalo se tudíš zase, chvála Bohu, že přes všecky

námahy nepřátel, v lidu ještě mnoho, — mnoho víry
dřímá. Jest jen zapotřebí, tato víru nějak probuditi.
A důstojným otcům Redemptoristům se to podařilo.
Budis jim za toto probuzení vzdán uřímný dík!

Z Jičíma so nám píše: Starostové obcíokre
su jičínského, shromáždění dne 14. října 1900 v okres
ním domě, usnesli se za příčinou jmenování kandi
dátů pro příští volbu na říšskou radu na následají
cích zásadách: Aby volba poslance našeho manifesto
vala náš odpor proti Vídni, aby byla ohlasem usnesení
učiněných na letošních lidových táborech, na kterých
braly účast všecky naše české strany státoprávní a
s kterýmišto usneseními my úplně souhlasíme, proto
budeme podporovati toho kandidáta, který 86 zaváže,
že bude nepoddejně a vytrvale státi na stanoviska
státoprávním při veškorých svých jednáních a který
následkem toho pokračovati bude proti dosavadní i
každé jí podobné a nám nepřátelské vládě vídeňské
tam, kde přestali zástupcové národa českého dne 8.
června 1900, to jest v obstrakci a to tak dlouho, po
kud alespoň nebudou položeny základy k upravení
poměrů státoprávních mezi zeměmi korany české a
mesi dynastií Habsburskou.

Ze Zbraslavi. Podnětemzdejšíhovdp. dě
kane Iilema počato s důkladnou restauraci zdejšího
chrámu Páně. Díky četným příznivcům, opravy jsou
jiš téměř hotovy a svatyně zastkví se v novém hávu.
— Pověstný vodovod, který zdejším obyvatelům způ
sobil jiš tolik starostí za trvání stavby, nepřestává
dosud znepokojovati mysle všech Zbraslaváků. Po do
konání jeho počal sí naň činiti právo majitel zdejšího
velkostatku s tak obec dostala se do prudkého apo
ru, z nějš ale doufáme poraženou nevyjde. —

Z Bahna u Kutné Hory. V letošním
suchém roce zastičena bylaobec naše těškou ra
nou — nedostatkem vody. Byloťtřeba vodu přivážeti

s daleké až studánky sa obcí, B čemž neobešlo sebez rozličných výjevů. Zastapiteletvo obecní, viděvší
na výstavě Kotnohorské na vlastní oči výbor

né a praktické zařízení motorů Kanzových, usne
slo +0 vyjednávati a firmou o postaveníjednobo 1
v obcí naší. Jednání vedlo k dobréma cíli a tak ci
telnému nedostatku bade oyní snad s plnaodpomo
ženo. Zástupci firmy shledali při měření, fe vzdálo

nost studay k nejvyššímu bodu je 493 m a stoupání11 metrů. Na motoru počne se pracovati co mejdříve.

Z Chlamce m. C. (Volbastarosty.) V pá

tek dne 5. t. m. sešlo se již p třetí nově zvolené zastapitelstvo, aby přistoupilo volbě nového starosty.
Avšak i tato volba, v níž intervenoval sám okresní
hejtman novobydšovský, potkala se s úplným nesda
rem, zrovna jako dvě předešlé. Rozdíl je pouze ten,
že při volbě poslední odehrály se na radnici tak roz
čilující scény, jichš jevištěm naše město posud meby
lo. Strana Kozelkovašidy, ačiteli a sama sebou zvo
lená prosaditi chce mermomocí sa starostu okr. te
jemníka Kozelku, kdešto strana občanská k tomu při
stoupiti nechce a nikdy nepřistoupí, dobře vědouc,

pr To dala na jevo -při samé volbě mocnými výříky: „My Kozelku za starostu nechceme I“ a v pra
vém okamžiko ze zasedací síně se vzdálila. Tím byl
akt volební naprosto zmařen. A nyní následovala
msta. Okresní tajemník Kozelka, jenž celéachůsí
předsedal, ač neoprávněně, neboť jen tak dlouho do
savádní starosta práva předsednického požívá, dokud
akt volební nenastane, jakmile však akť nastane, má

předeedníchí oderzdati nejstaršímu člena výboru,
teným je člen strany občanské, navrhl, aby vzdálivšíčlenové obec. zastupitelstva byli potrestání poku

tou, každý 10 zl. Někteří z jeho vlastní strany, hlav
ně jeho stoupenec továrník Frič, mu to srazovali, že
pokutou tou občanetvo, beztoho již rozčilené, ještě do

vyššího stupně rozčilenosti přivedeno bude; i sámokr. hejtman a jiní dobře podotkli, že není radno po

kutou zvláště napoprve tak velikou vystoupiti, alenic naplat. Kozelka musel provésti svou. Hlasovalo
se o návrhu. Až na 6 členů ostatní byli pro pokatu

navrženou. Velice Seepně působilo na posluchače ana celé město, že i ředitel měšť. školy Procházka po
gdvihl nejuctivěji raku pro pokatu. Tu bylo slyšeti:
„My poplatníci za krvavě vydělané peníze postavili
nádherný školní palác, v paláci tom zřídili pro ředi
tele byt, jaký nemá šádný ředitel škol v celých Če
chách, byty pro ředitele škola velice se zdražila, my
to musfme zaplatiti, kdešto ředitel a žádný učitel
neplatí ani haléře obecních přirážek a on teď bade
hlasovati, když chceme hájiti své zájmy a své k«psy,
abychom byli trestáni?! Fuj, to je hanba, to si líbit
nedáme! Toto hlasování ředitele Prochásky nebilo by
tak trapně do očí, kdyby byla bývala celá etrane
jednolité pro pokuta hlasovala, ale přece mohl pan
Procházka viděti, že někteří z vlastní strany pro po
kuta nehlasují; mohl si všimnouti, že jeho kolega,
ač tuze rád by byl raka sapoň troška povystrčil, by
lo to na něm vidět, jak to e ním škube, přece nechal
ji dole. Ovšem jak by mohl ředitel Procházka okres.
tajemníku Kozelkovi, dosavádnímu předsedovi místní
šk. rady a členu okresní šk. rady něco odepřít, když
ho tolikrát potřebuje! Kdyby byl Kozelka navrho
val: „Občeme je“, byl by byl Procházka hlasoval,
aby byli nejuctivěji oběšení! Tak to v Chlamci vy
padá. — Jeme zvědavi, jak se věci dálo vyvinou!

„Svěcení“ symagogy. Přineslijeme vjed
nom zaříjovém čísle „Obnovy“, zprávu, še v Chlamci
n. C. správa města prodala starou sice, ale velice za
chovalou nérodní školu židům za synagoga. Synagoga
ta slavnostním „svěcením“,jak programy oznamovaly,
v neděli dne 9. září o 3. hodině odpol. účelu svému
odevzdána. „Svěcení“ dělo se v tutéž dobu, kdy ko
nalo ae obvyklé církevní procesík soše Marisnské na ná
městí. Této židovské slavnosti súčastnili se jednak
oficielně, jednak soukromě mimo mnohéjiné katolické
křesťanyzvláště tito: starosta a okr. tajemník p Ko
zelka, náměstek starostův p. Frič, rádní p. Doležal,
ředitel měšť. školy p. Procházka a někteří = národ
ních učitelů. — Nejtrapněji na veškeré křesťanské oby
vatelstvo, jemuž posud veškeren křesťanský cit v srdci
neutuchl a nootupěl, působilo, že národní učitel a ka
tolický ředitel kůru v katolickém kostele p. Klenka,
sotva odbyl funkci při církevnímprocesí, pospíchal
do synagogy, aby přispěl ku zvýšení židov
ské slavnosti hrou na školní harmonium.
Školní harmoniam z exortní síně v noci přeneseno
bylo do synagogy. Když na to v sezení místní školní
rady podána byla jedním členem interpelace, jak 86
stalo, že školní harmonium, určené ke školním a cír
kovním slavnostem, půjčeno bylo židům do synagogy,
odpověděno bylo: „Škole nezná žádného náboženství“.
— Téhož dne po „svěcení“ pořádaližidé banket na
němž většina oficielních i soukromých účastníků „svě
cení“ brala podíl. Při banketě připíjeli křesťanští čeští
vlastenci na oslavu synagogy u Kuzdaru židovaké
obce! (Toho by si měl „Školský Obzor“ povšimnouti
a porovnati,je-li pro národního učitele důstoj
nějším, zúčastniti se hostiny na katol. faře anebo ši
dovskéhobanketu!! Pozn. red.)

Mimochodem sdělujeme, že v bývalé národní
škole v jedné polovině je synagoga, v drahé bydlí
rábín a v bytě bývalého národního zatolického uči
tele a ředitele bydlí nyní košerák. — Naproti toma
a českou katolickou veřejností sdělujeme, že k visitaci
a k veřejné náboženské zkoušce, na konci roku škol

níhokonané,nedostavilse z městskéPo
respektive z místní šk. n sni jediný, kdežtobý
valý starosta vždy do posledkau zkoušky setrval. Rov
něž slavnosti Božího Těla, jež u nás po dva dny 8s
koná, nesúčastnil se z městské správy ani jediný,
kdežto ostatní stavy četně zastoupeny byly. Uvádíme
holá fakta bez poznámek; tynech? si česká, katolická
veřejnost sama přičiní. Jen znova opakujeme, že větší
ostudy a větší pohany pro křesťanské obyvatelstvo
ataroslavného města Chlumce i všech přiškolených
obcí nemohlo se státi, než když posvěcená národní
škola, posvátná budova téměř každému zdejšímu ob
čanu, v níž větěpovány dětem vědomosti pro šivot
časný i věčný, v níž buzena n dětí láska k Bohu,
láska ke kříži, láska k vlasti, láska k národu, pro
dána židům za synagogu, než když v budově,

telů i dítek plynoucí, kde dříve ozývaly se lahodné
národní zpěvy české, ozývá se nyní jazyk nám nepřá



telský, němčina. Větší pohany věru nemohlo se státi,
než že školní budova, v níš v každé tříděi na chodbě
dřívesavěšenkříš, prodána nepřátelům kríže.

V Wolniel měl přednášetiv neděli, dne 14.
t. m. p. Iška. Schůze však byla sakázána.

Vysoké stáří. — Dne 8. t. m. zemřelv Ně
mecké Brusnici po dlouhé a trapná nemoci, pan Jan
Slavík ve stáří 90 roků. Je tomu práci 9 letco slavil
se svou manželskou diamantovou svatbu.

Ce mluvil dvorní tomograf? Trpěli
vého čtenáře nevedu na dvůr nějakého potentáta se
žlutým knoflíkem a originelním copánkem, nýbrž na
obyčejný poplužní dvůr, který nese úplně prosaické
jméno „Bláto“, patří eminentné katolickému magnáta
v městě P. n. L., jest najat křesťanskou firmou z Ch.
a řízen taky křesťanskou správou. Fonograf reprodu
kuje: Milostpane, rozstonal se nám vůl lisák, co ho
nedávno koapili. — Co mu je? — Nemůže ňák na
zadní noby. — Ale, ale, saprlot, hm, hm, dal jsem
zaň 142 zl. a parožné. — Zapřáhněte hned do mého
kočáru a ještě pro zvěrclékaře. To by byl malér, abych
o něj přišel. — — Vzácný pane, — Kudrna přišel rukou
do řezačky, a prosí, aby mu poalalipro pana doktora
Boučka. — Zas něco, ten chlap byl beztoho ožralý;
to by 80 sem musel Bouček odstěhoval — hm — af si
dá na to kolomaž — uvařte mu zeměžluč, ať se vypotí.
— — Veácný pane, Jehlička, můj muž umírá, prosím,
aby mu poslali povoz pro pana faráře. — Jak se můžete
opovášit přijíti o příležitost— ať jde ten jezovita
pěšky. — Už umřel. — Nemohl ten chlap bejt ještě
chvilku živ, než by farář přišel? — Fando, přinesla
mně jednu pompadurku, ví, ta co je tam na pravo
v první řadě a vzala v kuchyni toho půl bašante od
oběda. — Uf, to je horko — mlasknutí. — Cv se člo
věk nazlobí s tou sebrankou, opravdu nevím zač ten
haleř měsíčně od W. dostávám. — Ale, ale, co pak
se mně to dělá na pretě, jako bradavice, — bm — to
by mohlo býti povážlivé. — Tatinečku, jeď honem do
Prahy k Maidlovi, abys to předešel. — Pojedu, musím
— Josefe, zítra k sedmému vlaku na nádraší do P.

V Choenf událo se dne.15. t. m. ráno poli
tování hodné neštěstí. Osmiletý synek Frant. Šimko
vé dostal se na silnici mezi dva vosy proti sobě je
doucí a byl koly přejet. Stav jeho jest beznadějný.

Sebevražda uěltele. V nedělidne 7. říj
na odhodlal se mladý učitel Vilém Peča v L bošovi
cích, syn velice váženého měšťanosty v Sobotce, ku
sebevraždě. Za tou příčinou uzavřev se ve svém by
tu, střelil se ranou z revolveru do prsou, tak že v
malé chvíli byl mrtvolou. Zdá se, že stalo se tak pro
nešťastnou lásku.

Kdo to asi mohl být? Ve čtvrtek,11.
sáří t. r. mezi 7. a 8. hod. večerní ubíral se hodi
nářský učeň Václav Martínek z Kyšperka domů do
Lukavice U lesíka „Osyčanky“ vyskočili proti němu
2 muži, z nichž jeden bo oslovil otázkou: „Kam jdeš ?“
On odpověděl: „Do Lukavice pro mléko.“ V tom skočil
k němu ten neznámý člověk, povalil ho na zemia klekl
mu na prsa; aby však o pomocvolati nemohl, držel
mo bílým, nataženým šátkem ústa, zatím co druhý,
jek chlapec tvrdí, otevřeljakousi torbu a hledal...
co, to říci nemůže (zajisté, že ne jitrnici(?). Chlapci
se podařilo odkrýt si poněkud ústa a křičet; tu, když
se ozval od cihelny štěkot psa, oba zlosynové opustili
hocha a uprchli. Pro tmu a strach není 8 to zjistit,
kdo to byl, jen ví, že jeden z nich měl havelok u
druhý krátký kabát a vyšší klobouk. — Pozoruhodný
případ. — — —

Žid Stelmer v Pardubicíchpolišťaje,domácí
pány následujícím, více než uměleckým způsobem:abídne výpůjčku a pozdějimajetníka pojistí. Hrdí

synkové pověstných Táboritů až na některé výjimky
jsou na vše u žida pojištěny.

Landškronnský advokát Dr.Gastav
Hatachek jel dne 12. t. m. do Plzně. Kdyš před
městem vstoupil kondaktér do jeho vozu, nalezl jej
mrtvého. — Mimo jiných věcí uelezena u něho po
ukázka jednoho chemického ústavu ve Vídni k za
koupení oyankali.

Veřejné pohoršení způsobilastará ka
plířka Jaegermanová (také „Hořejška“ zvaná) v pon
dělí, dne 15. t. m. vcoupé osobního vlaku z Pardu
bic do Hradce Králové jedoucího. Jmenovaná žena
vezla mladou dívku „na kšeft“ do Jaroměře. Spolu
cestujícím se netajila se svými plány a chlubila ae
ještě, že prý již na sta dívek dohodila „na místo“ —
Neostýchala se před obecenstvem zpívati oplzlé písně,
které snad ani v nejpustší kořalně není slyšeti. Tá
řeme se: Smí se takové zpustlé jednání trpěti? Není
povinnosti železničních zřízenců, aby v podobných

případech, kdy se dává tak veřejné pohoršení, udělalipořáde
Uplatnění špiček od doutníků!

Uschovávání uříznutých špiček doutníkevých děje se již
celou řada let a bylo ho vždy k různým účelům d 
bročinným používáno. Tak zejména sbírány byly svým
časem také ve prospěch „Ústřední Matice Školské“,
kde v posledním čase nebyly však přijímány. Dnes
můžeme uschováváním a sbíráním odřezků těch přinésti
oběťúčelu velelidumilnému, darujeme-li špičky ty ubo
žákům — nešťastným svým bližním, slepcům. V Kla
rově ústavu ale v Praze přijaty budou odřezané
špičky s díkem nejpovinnějším,jak osnanaje ředitelství
téhož ústavu ve správě avé za posledníminulý rok
v provolání, kde prosí o ně všechny kařáky i neku

J co nejsnažněji. — Špičky darované sašitkují se
tak, že slepé dívky, které, zůstavše pozadu ve vývinu
duševním, nehodí se ani k tomu, aby snad pletly,
háčkovaly, židle vyplétaly nebo kartače hotovily a

které by jinak nejtrapnější dlouhou chvíli sužoványbyly, najdou v rozvinování špiček od doutníků uži
tečné zaměstnání, kdežto pro mužeké chovance získán
bude dobrý tabák kuřlavý. Ustrňme se tedy nad ubo
hými a věnojme jim trochu té lásky, že špičky od
doutníků budeme schovávati, sbírati a na účel v pravdě
humánníodváděti! — I

„Bydžovské lety“ mají opravdu „dachaplné“ správy. Tak v posledním čísle píšou: „Čo je to

milisrda? Hrozné číslo. Nechtěj nikdo, abys měl to
lik slatých peněs!Zbláznil bys se. (Opravdu, to jest
div, že se dle„B. L.“ ještě Rotběildové nezbláznili.
Pozn. redakce.) Miliarda se píšetakto 1.000,000.000.
Je to krátce tisfe milionů, jako jest milion tisíc tisf
ců a tisíc, tisíc jednotek“. Takovým způsobem asi
vyačují se počtům žáci první třídy; „B* L.“ tak po
učují své čtenáře.

Zatčený podvodník v sukních. Fr.
Nejedlý, příslušný do Kněšmosta, vede velmi lehko
myslný život a poněvadě trpí neustálou kleptomauif,
byl velmi často jiš trestán. Týš má za sebou velmi
pestrou minulost. Na svých potulkách prošel snad již
celéČechy a vydával se za inženýra, 'lókaře, faráře,
obchodníka e dobytkem a j. Pro různé krádeže odse
děl velkou část svého života ve vězení. Posléze vy
nikl opět znamenitým kouskem. Dav se zúplna oho
liti, oblekl šat své šeny a chodě po vesnicích kolem
Trutnova dohasovsl německým hospodářům slušebná
děvčata. Lid venkovský byl však ponejvíce na polích
a ta v domácnostech všelicos zmizelo. V podezření
upadla dohazovačka — ta však okamžitě s kraje to
bo zmizela. Mezi tím roznesla se kolem Vrajtu po
věst, že jakási „bladička“ vlákala podnapilého rekra
ta do blízkého lesíka a fam bo oloupile o peníze a
stříbrné hodinky. Pátráním vyšlo na jevo, že bladič
kou tou mohl býti Fr. Nejedlý z Kněžmosta a proto
byl vydán na něho zatykač. Během min. týdne vy
pátrán tento prohnaný podvodník v Kuklenách a od
veden strážmistrem p. Němcem k c. k. krajskému
soudu v Hradci Králové.

Z Ledče mad Sázavou. Viny veřejného
mínění, tak mocně letos okresní sekretářskou aférou
vzedmuté se již aepoň na venek uklidily. Uvnitř vře
to ještě mohutně a jest to zvláště ona známá strana,
která na lících velký smích ale v srdci hluboký šal,
nemůže se upokojiti, protože tenkráte její patentovaný
systém „vyrábění okresních tajemníků“ z advokátních
a notářských písařů sklamal. Po mnohé agitaci ko
nečně zvolen u nás právník a sice JUC. Svoboda,
bratr chřenovického p. faráře. Doufáme, že nový p.
tejemník nesklame naděje do něho kladené a místa
tohoto použije k povznesení našeho lidu f ohledu
zvláště samosprávném a národohospodářském. — Bě
bem nového roku školního přibyla nám měšť. škola
dívčí, které bylo již velice potřebí. Umístěna jest
v nové budově škol měšťanských v druhé části města.
Budovou touto postavilo si město význačný památník
ač nyní, vynikajíc z města, ztrácí na svém dojmu. Po
daří li se alo v breka obklopiti ji novostavbami, bu
de počátkem nového vzrůsta a pokroku města. Přáli
bychom to nejen městu ale také p. řiditeli a nyní c.

k. škol. inspektora, protože by tím ochráněn byl těchmálo vítaných návštěv nenechavých hostů, kteří ug
dvakráte se pokoušeli za nočního času alošiti mu
svoji poklonu, ovšem zcela boze zdaru. — Pochosí
komisse Posázavské dráby bude již těchto dnů hotova
a nastane nyní čilé vyjednávání s majetníky pozemků
a tím i te opravdová práce stavební.

Z činnosti katol. spolků.
Schůze politického družstva v

Chrasti. V neděli dne 21. října o půl4. hod.
odpoledne pořádá královéhradecké politické
družstvo v Chrasti v sále „u Koruny“, ve

řejeou spolkovou schůzi, při níž promlaví p
redaktor Josef Kratochvíl „O politické situaci“.

Zdlecésní jednoty eyrilské vHradci
Králevé. (Dokončení).Vašák Jos., far. v Bykáni 1
K, Josl Fr., děkan v Č. Janovicích 1 K, Dvořák A.,
děkan v Nebovidech 1 K, Beran J., b. vik. v Králové
Droře 2 K, Bečička Fr., far. v Bohárně 2 K, Knob
Fr., b. vikář v Přibyslavi 2 K, Vítek Fr., far. ve
Ždírci 2 K, Klinkáček J., far. u Sv. Kříže4 K, Miffek
A., far. v Modletíně 1 K, Laštovička V., far. v Cho
těboři £ K, Vorlíček Kar., arciděkan v Kutné Hoře
2 K, Bartoš V, kapl. tamtéž x K, Pekárek Fr., kapli.
tamtéž 2 K, Čermák Fr., b. vikář v Ostřetíně 1 K,
Ulbrich M, far. v Sezemicích 1 K, Palouš J., kapl.
tamtéž 1 K, Kudrna V., děkan v Kuněticích 1
Sloup Fr., děkan v Pardubicích 2 K, Voříšek Fr.,
kapl. tamtéž 1 K, Krajíček Jos, kapl. tamtéž 1 K,
Teplý E, profesor tamtéž t K, Langkramer Fr., ka
techeta tamtéž 1 K, Prokůpek Fr., katech. tamtéž 1
K, Vosáhlo Ot., katech. tamtéž 1 K, Kašpar Al., far.
v Bohdánči u Pardubic 1 K, Čečetka Fr., kapl.tamtéž
1 K, Klenka Fr., kapl. tamtéž 1 K, Kašpar J. far. v
Bosicích 1 K, oinkora Fr., děkan ve Vosicích1 K,
Sedlatý Fr., děkan ve Žďánicích 1 K, Němeček J.,
b. vikář v Náchodě 20 K, Novák Jos., professor v Ná
chodě 20 K, Drořáček Vinc., děkan v Č. Kostelci 2 K,
Bakeš Fr., far. ve Rtyni 1 K, Dvořák J., far. vÚpici
2 K, Mensinger K., kapl. tamtéž 1 K, Slavík Petr,
far. v N. Bruenici 2 K, Banch K., far. v Chválkovi
cích 1 K, Pecka Fr., děkan v Č. Skalici 2 K, Masil
J., kapl. v Náchodě 3 K, Falta Kašpar, spirituál v
Č. Skulici 1 K, Ludvík Jos., far. v Č. Skalici 1 K,
Otčenášek Jos., far. v Hořičkách 2 K, Krihl Jos., far.
v Stadnici 1 K, Šitina V., kapl. v Hronově 1 K, Ma
touš J., děkan v Hronově1 K,P. Laudin Meth., f. adm.
v Machově 2 K, P. Lelek Rom, kapl. tamtéž 1 K,
P. Salfický Coel., f. adm. v Bezděkově 1 K, Walter
Fr., arciděkan v Chradimi 2 K, Vykoukal V., b. notář
v Cholticích 1 K, Brdíček Ant., b. not. v Jestbořicích
a K,Klapal Fr., far. v Kladrabech 2 K, Sál Václ., far.
v Lánech 1 K, Tichý Jos., far. v Lipolticích 1 K,
Střebský Tom., b. vik. v Mikalovicích po druhé daro
val 20 K,Barvíř J., b. not. v Morašicích 2 K, Šte
fánek J., far. ve Váp. Podole 2 K, Hajsler Fr. b.
vik. tajemník v Přelouči 2 K, Broul Al., far.v Heřm.
Městci 2 K, Krátký K., far. v Lab. Týnici 2 K, Ta
jovský Jos., kapl. tamtóž 1 K, Bartoš V., far. v Zde
chovicích 1 K, Kvěch Fr., em. b. vik. ve Svinčdanech
a K, Kaplan J., b. vik. v Caclavi 2 K, Dušánek Fr.,
far. v Jelení 1 K, Vacek Fr., far. v Borobrádku, 1 K,

Šourek G., far. v Týništi 1č Prořák K., kapli. tamtž 1 K, Klenka A., far. v
J., kapl. tamtéš 1 K, Portmann J., far. v Chlenech 1

K, Kaska A., děkan v Kostelci a. Ori. 1 K, Bezdíček
J., kapl. temtéš 1 K, Norotný J., kapli.tamtéž 1 K,
Hornof Al., kat. reálky tamtéš 1 K, ŠindelářA., far.
v Potštýně 1 K, Jičínský M., far., v Haátnici' 1 K,
Veselík V., far. v Brandýse n. Orl. 1 K, Kočí Fr.,
kspl. tamtéš 1 K, Mencl V. far. v Č. Libchavě 1 K,
Fiala Tom., far. v Písečné 1 K, Horák Al., kapl. v
Borobrádku 1 K, Tejkl V., b. vik. v Kyšperku 1 K,
Hlavsa V., b. vík. tejemofk v Rokytnici 1 K, Svě
telský Fr., far. v Bartošovicích 1 K, Jelen Jos., far.
v Bůrnwaldu 1 K, Havla V.. far. v Pečíně 1 K, Cine
V., koop. v Klášterci 1 K, Hermann Jan, far. vČ.
Petrovicích 1 K, Kobr J., b. vikář v Chrasti 2 K,
Hvězda V.. kapl. tamtéž 2 K, Gyurkovics V., kapl.
tamtéž 2 K, Konvalinka A, far. v Hr. Týnci 1
Štěpánek Fr., kapl. tamtéž 1 K, Vaněara A., kapl.
tamtéš 1 K, Beránek Boh., far. ve Vejvanovicích 1 K,
Pfeffer J., far. v Žamberku 1 K. Najvrt Jos., koop.
tamtéž 1 K, Ploosk J., far. v Trh. Kamenici 1
Šklíba A., far. v Licibořicích 1 K, Blažek J., děkan
v Kostelci u Chrasti 1 K, Nepokoj V., kapl. tamtéš
1 K. Novák Al., far. v Křeseticích daroval 40 h, a
nikoli 20 h. Heřmanický farní úřed u Litomyšle 1 K,
Kleiner Fr. b. kons. rada a děk. na odp. v Litomyšli
2 K, Pišl Váci., děk. v Opatovicích t K,J. Letošník,
děkan v Poličce 4 K. :

Správa jednoty vzdává všem přistonpivším P. T.
ům srdečný dík sa přízeň jednotě projevenou.Spo

u žádají se zdvořile P. T. pánové, kteří přihlášení
své k jednotě osnámili, by dle možnosti i příspěvky
členské jednotě zaslali. Kdož však dosudk jednotě
nepřistoupili, ku přistoupení activě se zvou. Má-li
jednota v širších rozměrech Činnost svou rosvinouti,
nutné jí třeba jest větších peněšních prostředků, ku
zřízení školy pro ředitele kra, ku vydávání odbor
ných episů atd. Toho všeho jen za podpory četných
obětavých členů bude možno se odvášiti. "Probuzený
zájem pro jednotu bude mocnou vzprabou pro další
blahodárné působení jednoty.

Přednášky. V neděli,dne 14. t. m. konalakatol. jednota v NovéPace veřejnou schůsi, kterou
navětivilo přes 200 osob — Vldp. dr. Fr. Reyl mlu
vil o pravém vlastenectví. Přednáška jeho, která přes
hodina trvala, učinila na posluchače mocaý dojem. —
Katol. jednota Caclavská konala tentýž den veřejnou
schůzi ve Velké Skrovnici. Účastenství bylo veliké.
Prostranný sál p. Horského byl naplněn. Pan redaktor
Vobejda-Prosečský přednášel zde o otázkách národo
hospodářských. Mluvil přes dvě hodiny. Obecenstvo
s velikým zájmem vyslechlo praktické a poučné vý
vody řečníkovy. Po přednášce byl všeobecný úsudek,
že schůzi tuto možno považovati za jednn s nejzda
řilejších a nejúčelnějších, které kdy katol. jednota
Cuclavská konala.

Další přednášky. Pan redaktorVobejde
Prosečskýbude přednášetidne 21. t. m.odpol.va.
stolovicích, 28. t. m. v Černilově a dne 1. listopada
v Sopotnici.

Katolický čtenářsko-zábavnýklab
„Svatopluk“ v Bludověslaví « neděli dne 21. t.
m. slavnost otevření epolkového domu, ku kteréž alav
nosti všecky bratrské jednoty a spolky, své přátele a
příznivce co nejerdečněji zve.

Mlékařská zádraha v Lukavel uKy
šperka konala v neděli dne 14. t. m. odpol. schůzi
členskou, ve které přednášela osvědčená učitelka mlé.
kačatví, pí. Leníčková z Luže. V řeči přes hodinu tr
vající přesvědčivě a poatavě vylíčila výnos mlékař.
ství racionelního, vyvrátila námitky proti spolkovému
mlékaření a dala hospodyním návod, jak se má za
cházet s mlékem, neš se do rolékárny dodá. Řeč její
přijata e povděkem, z očí všech přítomných zíral
živý zájem, poněvadě vystapuje v naší osadě na
veřejnost již drahá dcera rolnického programu strany
křesť.Ssocialní,-mlékařská zádruha. Naše obec je na
okresu Žambereckém první, která nechávajíc pustou
moderní politiku stranou, živě sledaje heslo: Svůj
k svému na půdě křesť. lásky k bližnímu. — V pon
dělí ráno poprve ve jménu Božím spuštěna odstředí v
ka alfa separátor a spracovala 361 1. mléka. Dodávati
budou mléko i 2 dvory z okolí, které nle ještě první
dodávky nenčinily.

Různé zprávy.
řáoněk Fibich mrtev. Hlubocesarmucující zvěst zachvěla v pondělí, dne 18. t.m. Prahou.

„mistr Fibich zemřel. Pro hudební český
avět jest to třetí bolestná rána v době poměrně krát
ké. Smetana, Bendl a nyní Fibich, Veliký tento mistr
byl teprve 50 let stár a narodil se v Šebořicích u

Čáslavi. R. i. VAZ činnósti protestantů. Katol.L. píši
„Nedávno se chlubil superitendent Mayerze Cvikova,
že přes všechnu bdělost rakouské policiejedině se
Saska bylo na tři miliony letáků v Rakouskupropa
šováno.“ — Protestanté němečtí totiž používají vší
možné leti, aby beslo „Los von Rom“ se mohlo v
Rakousku zakotvit. V letácích těch se hanobí katoli
cké kněžstvo. celibát asevyličoje jako vřed nsmrav

nosti a časté pikantní poznámky vábí k sobě nezkušené čtenářstvo. — Takse tedy smí v „katolickém“
Rakousku otravovat lid, tak se rozšiřují „ušlechtilé“
snahy podvodných rů. — To spojenatví a Němec
kem přichází nám Rakušanůmvěru velice drase|

K pyovésn Hilemerovu přihlášenojest
60 spravodajů povin. Účastenství obecenstva bude
rovněž veliké, připočtou-lí se pak porotci, soudci,
svědkové, advokáti atd., Ise se nadíti, že těsná míst
nost u krajebého soudu píseckého nijak nestačí. „Rad.
Listy“ přizslouvají se, aby přelíčení konalo se v ně

kterým e hostinském, buď „U kola“, neb na „Střel,nici“.
fPref. Masaryk dlo denních listů hodlá ce

zúčestnití (— jménem red. Beck) — Hilenerova pro
ceeu. Kdo jej bude zastávati na české uulvergitě,
kde přece je také profesorem, ze ještě neoznamuje.

Spojovací dráha jihosererní,která spo
juje Pardnbice s Vratislavou ve Slezsku, má sa pro



oldenta fida Tansaiga. Ve spravní ředě-sodí ryšíř
Geldschmidt, baron Haimberger, Jul. Herz, bar.
Klein, Luts Lčb, baron Oppemhelmer. Jak vidíme,
je to celá synagoga. , 2.

„Čas“ v čís. 15, uveřejňuje dopis Jar. Vrehli
ckého, kterak on soudí o rituálních vrašdách. „Čas“
v něm vidí dobrého spojence, neboť Vrchlický sám o
sobě praví:„Pro sobe mám svůj úsudek, že jest ka
šdé obviňování s ritoální vraždy blbstvím a nejepno
stí — —“ K tomu poznámek netřebs.

„Kurýr“ přinesl v pátečním číslo tento in
sert: „Prodej Jidského prádla atd.“ — Dle Korýra
enad jest prádlo i pro svířata.

Dr. Lueger ve slavnostní řeči u školy ve
Favoritech kladl hlavní důraz na to, aby dětem něm
Šiny neznalým s dvojnásobnou trpělivostí němčina byla
vtlonkána, Dle toho němčina je vrobolem paedego

Soto umění dra Luegra. Stanovisko toto není aniřesťanským ani socialním.
Císařské sleve. Při návštěvěv Goricipra

vil náš psnovník k jednomu Italu, který při audiencí
mlavil německy, proč nemlaví italsky? Z tohoto vý
snamného projeva lze souditi, že každý příslušník té
které národnosti v tomto soustátí i za rozmluvy 8 pa
novníkem má užívat své mateřské řeči. A proto diviti
ee musíme, že byrokracie vídeňská žije pořád ještě
v letech před rokem 1848, kdy němčina bylasamospa
sitelnou v Rakousku a neněmečtí národové byli dobří
platit daně a sloužit na vojně. Diviti se musíme ob
zvláště, že ponechána i při posledním ečítání v tomto
století pověstná nestvůra „obcovací řeč“, která jest
takový babylon, še obec pražská obrátila se k místo
držitelství s dotazem, co si pod tímto slovem před
stavuje.

Výber Ústřední Matice Školské v
Praze vo své schůzi dne 11. t. m. přijal na vědomí
správu praecidio. že vydání v měsíci září činila
71.262K 88 h, příjem pak pouze 18772 K 23 h, čímž
vzrostl schodek o 52.490 K 65 h. Od začátku roku
činí nepoměr meri vydáním a příjm>m164.496 K 10 h,
o které přijato méně nefli vydáno.

Léčení tuláctví a jinde u más.V ro
ku 1891 byl vydán v Belgii nový zákon, jsk naklá
dati s tuláky, kteří so štítí práce, jakož i se žebráky,
kteří považají žebrotu za dosti výnosnou živnost, 8

roto si tomu jiš z mládí zvykají. Zákon ten oddělil
Eoplíře, prostopálšníky, opilce a nenapravitelné leno=
chy, kteří zneužívají veřejné dobročinnosti, od nešťast
níků, kteří jedině z nezaviněné bídy se musejí uchý
Jiti k žebrotě. Stát zřídil útulny, které ae líší od na
šich káznic tím, že se tam kárancům věnuje větší
péče a přihlíží se ponejvíce k tomu, aby len, kdo
není ještě zkažen. byi přiveden k lepšímu a spořáda
nějšímu životu. Ústavy mají šest tříd: První třída —
nebezpeční, nepolepšitelní a nemravní lidé, a nimiž
*e musí nakládat přísně. Příslušníci této třídy obý
vají svláštní budovu, v níž jsou od ostatních tříd
oddělení, pod neustálým dohledem dozorcův; v noci
spí v oddělených drátěných klecích. Druhá třída —
lidé, kteří již několikráte z trestního ústava uprchli,
vspurní a neposlašní, jakož i všichni, jichž pobyt na
ústavu určen je na dobu delší tří let. Třetí třída —
sdraví odsouzenci na dobu 2 až 3 let. Čtvrté třída —
mladíci od 18 do 21 let. Pátá třída — staří a ne
mocní. Šestá třída — trestanci, kteří se již polepšili.
Jako je zahálka dobrovolná i nucená hlavním zdro
jem tuláotví a žebroty, tak se zve prácenejlepším,
ba možno říci jediným lékem proti těmto chorobám

společenským. Ovšem, musí býti přiměřená silámi
echopnostem, masí se nésti směrem praktickým, aby
chovanec i po propuštění tímto zaměstnáním své ži
vobytí uhájil. — Zároveň se každý vedo k zbožnosti,
skýtá se mu hojně potravy duševní a tento způsob
nese dobré ovoce. iláků a žebráků = povolání čím
dále ubývá, o ostatní pak, kteří bez avé viny, větši
-nou následkem tradných poměrů socialních na dráze
tuláctví a žebroty se octli, jest postaráno. Tak to te
-dy vypadá v Belgii. A n nás? Kolik tisíc ještě ne
"úplně zkažených lidí přijde do vězení, kde jest jim

přobýman společně s nenapravitelnými tuláky, zloději,de nemravným, drsným řečem a způsobům te nekla
dou překážky. Což diva, že mnozí ti, kteří jen z leh
(komyslnosti do vězení se dostali, přicházejí pak na
„svobodu zpustlí, nemravní a zkažení úplně. Také ne
ní o mě postaráno, kdyš přijdou na svobodu, nevě
douce kam se obrátiti, aby se uživili. Práce v trest
nicích nebývá táž vždy správně rozdělena. — Oneh
dy se dostal do pražské trestnice akademický malíř.
Dosorce mu chtěl dáti nějakou přiměřenou práci 8
proto zapředl « ním následující rozhovor: Dogorce:

y jste akademický malíř? Trestánec: Ano. Dozorce:
Vyznáte se dobře ve svém oboru? | Trestanec:
Doufám, že jsem zá desetiletóho pobytu v aka
demii (malířské škole) dobře prospíval. Dozorce:
Tak dobře; budete „viksovat“ každý týden u p. in
spektora podlahu a až wesluníčko ukáže, natřete plot
u zabrady zelenoa barvon. Tak budete u svého „fo
ebu“. A trestanec — akademický malíř — trpce se
usmál, jak si psn dozorce ten jeho „fach“ představuje.
Mobli bychom si vzíti příklad z Belgiel

Zle, matičko, zle! Rozpnštěníříšskérad
mělo ovšem za následek, Že bývalí poslanci posbyli
imunity a mohou býti soadně stíháni. A to je pzo
socialní demokraty zle. Bývalý jejich posl. Schramel
byl odsouzen v Chebo, Berner a Cinger jsou ve vy
šetřování a soudruh Hybeš je již zavřen pro urášku
detníka a žalován pro zločin padělání veřejných dluž
ních úpisů a pro zločin dvojího manželství.

Čistokrovní Němel“ ve Vídmí. Dno
4. října skládalo v ruce starosty dra Luegra slib 184
ově jmenovaných měšťanů, mezi nimi bylo těchto 61
nefalšovaných Němců,kteří se zaručili, še budou až
do těch hrdel a statků bájíti německý ráz města Vídně:
Frant. Holub, čalouník, Jan Zajíc, soukromník, Matěj
Neušil, krejčí, Josef Dolešal recte, Vondráček, sámeč
ník, Jos. Novák, uzenář, Augustin Kroupa, krejčí, Ant.
Malý a Jan Martinek, krejčí, Václav Krejcárek, zedník,
Martin Neshyba, krejčí, Frant. Kosík, instalátor, Jan
Širůček, kartáčník, Marcel Papež, obuvník, KarelŽe
Mako, obchodník, Frant. Patočka, klempíř, Jan Bosum
© Jao Sklouzal, krejčí, Martin Hlava a Frant. Masil,

klempíři, František Lipen:ký, dílovedoucí, Gostav No
votný, krejčí, Eogelbert Světlo s Ant. Bohnslavický,
sochaři, Jan Šřámek, trablář, Ant. Capouch a Alois
Polanka, obovníci, Václav Svoboda, trahlář, Aug.Vo
soleobě, malíř pokojů, Jan Novák, obavník, Jan Ko
večný, truhlář, Fr. Koaba, obchodník, Fr. Malý, ho
stinský, Ondřej Rejšek, císelér, Vavřinec Kratochvíl,
zámečník, Frant. Němec, obuvník, Matěj Novotný, zho
tovitel bronzového zboží, Alois Kapka a Jos Neveče
fel, krejčí, Leopold Novák, sochař, Valentin Smetana,
obuvník, Ferd. Barěk, rytec, Jakub Řezář, krejčí, Vi
lém Bednář, kapelník, Alois Jaroš, krejčí, Jan Němčík
a Jiří Mlýnek, obuvníci, VilémŠedivka, trahlář, Ferd.
Novák, řezník, Jindřich Mastný, rytec, Ant. alondek,
uedlář, K. Sokol, řezbář, Jan Dvořan,obuvník, Albert
Chládek, mlékař, Jos. Špaček, hostinský, dr. Norbert,
Svoboda, advokát, Jos. Dvořák. obchodník, Al Čech,
trahlář, Václav Klonds a Jos. Petřík, krejčí, Antonín
Jiskra, hročíř. Bylo až dojemíno čísti, jak ei největší
část těchto statečných potomků Siegfrieda a Krimbildy
znetrořili jména, aby nebylo k poznání, že z nich čpí
„der bohmische Wenzel“. Jak musí býti zle s němec
kým rázem Vídně, když tací Nesnídalové, Neobědva
lové a Nevačeřelové musí pomoci jej zachraňovat!l

Podivné rozdělení věcho lidstva.
Proslulý Scotas rozdělil lidatvo na čtyry třídy: 1.
Ti, kteří blázni jsou s za ně považování bývají. 2.
Ti, kteří blázny nejsou a za ně považování jeon. 8.
Ti, kteří blázní jsou a za ně povaťování nejsou. 4.
Nesmírně malý počet jes: těch, kteří blázny nejsou a
také je nikdo za blázny nepovažuje.

Penčzokazectví v Bakomsku. Přes
všecky nejpřísnější tresty kvete penězokazectví po ce
lém avětě a stálo se ještě zdokonaluje, nezůstávajíc
poradu za všeobecným pokrokem techniky. Dozor nad
toto živností vedou v naši širší vlasti bezpečnostní
úřady; hlavní mincovní úřad zkoumá podezřelé pe
níze a podává o tom každý měsíc zpráva finančnímu
ministerstvu. V roce 1899 bylo v této příčině 3492
úředních jednání a podáno dobrozdání o 12.586 kusech.
Bylo prohlédnato: 25 za padělky zselaných mincí z
nich bylo 25 opravdu falešných). 4154 zlatníků (3445
nepravých', 978 koran (380 padělaných), 3117 stříbr
ných dvacetníků (760 falešných), 1696 stříbrných de
setníků (674 padělaných), 61 jiných stříbrných mincí
(27 padělků, dohromady tedy 10.006 zaslaných mincí
a znich bylo padělaných 5196. Počet za padělky uzna
ných mincí niklových obnášel 804, bronzových a mě
děných — tři. Ze všech 12.686 ku prozkoumání za
slaných mincí bylo nepravých 6025. Sebrány byly po
všech korunních zemích, Z těchto čísel jest patrno, že
nezákonná fabrikace mincí v Rakousku se domohla
velikého rozkvětu a že so provozuje jako hlavní i ve
dlejší zaměstnání velice čile.

Vývoz ublí s Čech. Cenauhlí v Čechách
vystoupila již do neslýchané výše a hrozí se stále
ještň novým zvýšováním. Přes to však vyváží 8e uhlí
z ?Čech nepřetržitě do Německa, ač se ho sde jeví
velký nedostatek, tak že mnohé průmyslové závody
nejsou s to opatřiti si dostatečné zásoby pro zimu.
Bavorské státní dráhy objednaly v českých obvodech
uhelných 160.000 tan ublí a si0> u buštěhradsko
kladenského spolku ublářského 80.000, u západo-če
ského spolku ublářského 30.000, v dolech nýřanských
87.000 a ostatek u menších dodavatelů. Pro ty je
ublí jen dost! :

Jaké výlohy mají světovéčasopisypo
znati s peněz, které za telepramy vydají. Od té doby,
co v Číně zmatky povataly, platil londýneký časopis
„Times“ za telegramy z Pekinku přes 240.000 K,
ostatní zprávy ze Šanghaje. Tokis a Tienteina atály
přes 300.000 K. Roku 1897 platil týš časupis za te
legramy v Alexandrii okolo 600.000 K.

Nejnovější oratorium Perosiho
„Mojžíš“ jest jiš ukončeno. Libretto napsali Lombar
dané, Cameroni a Croci; skládá se z úvodu a tří dí
Já. Poněvadž by však příliš dlouhé bylo, vynechán
byl celý úvod; vzdor tomu přece trvá celé oratorinm
tři bodiny. V I. dílu vidíme Mojžíše na útěku do ze
mě Madian. Potká moudrou Sefara. Hudba je mysti
cko-idylická a končí episodou hořícího keře, z něhož
blas Boží zaznívá a Mojžíše ku osvobození bratří v
Egyptě vybízí. V II, díle předetupují Mojžíš a Aron
ku Faraonovi, brozí mu trestem Božím. Hudba obsa
hoje překrásné chory. Poslední díl líčí přechod přes
Rudé moře. Při východn slunce Mojžíš se modlí kleče
u moře a povzbuzoje bázlivé židy. Hudba, která roz
dělající se moře a radost národa židovského, když na
drabý břeh dvšel, líčí, zbudována na starých židov
ských nápěveth. Oratoriam má tyto hlavní osoby:
Mojžíš (bariton), Sefora (sopran), otec Sefořin (bas),
Aaron (tenor). Předpovídá se, že oratorium najde vel
ké obliby

Pevěstná herečka Sára Bernhardtová
jiš se nemusí bát, že zahyne hladem. Nyní se páčí
její majetek na 10 mil. koran. — Když začala před
lety vystupovat na prknách venkovských divadel, mu
sila zápasit často 8 nouzí.

Nepříjemné. „Magyar Hirlap“ vypravoje0
kteréma pánu vynikajícího epolečenského postavení
nedávno zemřelém, jemuž ve sbírce udělených ma
tádů všech téměř větších evropských států chyběl řád
jeu jediný, řád belgický. Váecka jeho namahání, aby
na svá prsa mohl zavěsiti také hvězda belgickon, zů
stávala bezvýsledna. Ta dověděl se, že belgická krá
lovna je zvláštní ctitelkou zdařilých pohledů krajin.
Nemeškal tudíž a zaslal královně nádherné album fo
tografických pohledů avó vlasti: Radost řádolovce ne
nesnala mezí, když za nedlouho byl mu doračen dopis,
opatřený dvorní pečetí. Třesoucí se rakou otevřel obál
ka a-zjistil k nemalému svéma rozhořčení, že byl
jmenován královským belgickým dvorním — fotografem,

Náhroda za novinářskýpapír, „Corr.Hangaria“ přináší zprávu o vynálezu jistého ohorvat,
inženýra, ohledně novin. papíru. Ioženýr ten vynašel
prý látku chemickou, do hladka a do tenka spraco
vatelnou, pro barvy velmi citlivou, skoro neroztrha
telnou, a níž by se dal tisk docela smazati, takže by
jí bylo lze ažíti k tisku několikráte. Papír z této
létky byl by velmi laciný, tím lacinější, že by abo
nenti mohli přečtené noviny posílat vydavatelstvu zpět,

ješ by papír dalo chemicky vyčistitl a znova na něm
tisklo. Vynálezce zakročil prý o patent a vyjednává
s londýnskými kapitalisty o financování.

Listárna redakoe.
Miletím a Chlumee m. Cidi. Došlojiž

pozdě.
Sepotniee. Ano.

Vademecum
seu Brovis Synopsis©

materisrum et casuum in cura animarum freguen
tiorum. Ad usum potissímum clericorom et neo
sacerdotum juxta optimos fontes et probatos au

ctores concipnavit

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po spůsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

počná ve všech pochybnostech kněžského půsoení se naskytajících, se všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v autbentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti

j tuci Pia IX. „Apostolicee Sedia“ o censnrách
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.

Podrobný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.

Theoreticko-praktická rukověf

Vnorált římskéhoro bohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněží, ředitelekůru, varhaníky a přátele círk. spěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účeliští v Hradci Král.

Schváleno c. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dane20. října 1899 č, 25.748 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelakých.

Stran 250velké8,-—Cena výtiskubrožo
vaného 8 K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8 K 60 h, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a ritaálo, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorins marněv jiných příručkáchhledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou. litanii

k nejsv. SrdciPáněaj.
Četné pochvalné kritiky s póraodborníků: řed. Neš

very, Zelinky, Jiráska, P.Albans 0. 3. B aj.

Kniha má schválení nejd Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

Vahledem k množství motové sasby, čelným iliustracím
starého notopisu je sena velmí .

Bisk. knihtiskárna.

RO APTNPWCČLWO?
Pánům interessentům

nabízím a dodávám v dobrém bezpečném obalu na
všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

pračkymramorové
(E zv. rošní valohynaprádlo) vlastního )

vynálezu „Patent Hlaváček“
r karrarského mramoru jemng hlazené a v ele
gantních dřevěnýchrámech zasazené, jež předčí bez
vadným, rychlým vypráním 8 naprostoutrvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud stávající. Ceny
jsou: I. velikost zl. 260, II. zl. 360, III. zl. 460.
Dále ekvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

S" mramorové plotny na stoly, pulty
(s galerií a poniklovanou tyčí) dle moderníhozpůsobo, řádně sesazené kredence, umývadla, noční
stolky atd. Též upozorňuji na svůj hojně záse
bený aklad

v nejlepším provedení ze syenitu, labradoru, šaly,
porfyru, mramoru a j. Vše sa ceny levné.

Cenníky a vzorky zašlu na požádání ihned franko.
K lask. zakázkám doporoučí se co nejlépe

C. k. výbr. priv. soohařský závod a výroba
patentnioh mramorových praček atd.Václav Hlaváček,

Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VII.BBK BiroDbwo



Dekorační malíř aposlacovač

JAN BARTA,
vRychnověn.Kn.

Staré náměstí čis. 708.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

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

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny 00 nejmírnějí. 269

Plény na malby kostelů vypracují na
ní ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

ŘRNNNNNNNNNNNNNNOliář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PE“ zasílá seo-"ji

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
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Cenníky,rozpočtyatd.ivoškeréherrada

(Zasláno.)

Jednoty Severočeské v Hradci Králové sdělujeme:
- Koihovou pro obec ohroženou nově rosmnožil

p. Čeněk Mahrle darem 9 vazáných a 19 nevá
saných knib. —

Ve dnech 27. a 28. října t. r. otevřen bude
„Národní dům“ v Trutnově. Slavnosti súčastní se
místní odbor. Maje na paměti těžký zápas Trut
novských Čechů, chce jim zdejší udbor v den ote
vření penéžítým darem projeviti živou účast
občanstva Králvvéhradeckého. Vybízíme naše ob
čanstvo, aby hojnými příspěvky i účastí na slav
nosti dalo najsvo svoje sympatie Trutnovským
Čechům. —

Vzácnou obětavostí slavné Besedy i jednot
livoů sestaveny byly dvě knihovny pro místa obro
žená. Vyzýváme naše menšiny neb obce na ná
rodnostním rozhraní, aby 80 o ně hlásily.

Příspěvky jakoš i přihlášky ku slavnosti
Trntnovské přijímají

Rad. Růžička, | MUDrLeopold Batěk,
t. č. jednatel. t. č. starosta.

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

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického epůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VIT. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známéz

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
lasatelny, spovědnice, křistelny, komsoly, svícny,
ustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

ře na piano,
zpěvu a nauce 0 harmonii

vyučuje

Kamarel ELaale,
absolvent pražské konservatoře

v Hradci Králové, Komenského tř. č. 249,
OPRB*>Přiblásí-li se více účastníků najednou, jest

honorářnižší."jg

Založeno r.'1860.

Velectěnému důchovoastvu
doporačaje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa stříbřenézašneroší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co mej
levněji vyřídit Platiti možnotéž ve lhůtách. Oprary
smovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle ©
salou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacilkálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levnémprovedení

přesně dle předpisů olrkevních v kašdém oléhu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský

práce kostelní pro
v Sychrově (Čechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnotí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a roppočtyse neúčtují

Provedeno ke 300 oltářů.

Malnsk křen
letošní sklízně

6 kg. 16 kořenů K 6—

non 2 . „ 4—
„„ 80 . „ 360

franko každou poštovní stamici též i ve
velkém zacýlá

Josef Mikulecký,
vývoz pravého malinského křenu

v EKutné Hoře.

řiležitostné hostiny upravuje a obstarává
teréžto příčin: těší se hojnému, lichotivému

Václav Vacek, majitel.

velké náměstí.



Úplné nevěstám.
Ceny mírné.

Záclny. Opony (draperie). Žíněnky,

IT á b © te E. LudvíkKnepr
| Výrobky dokonalé. v Mradol ralevé, Malénáměstíč. 117
| Pohovky. Celé garoitury. Pérovky. vedle záložny.

Laa lekebololod dalekoLake akad ikakádidakablokčLakkalodákesaleLa eL oroToToToToToTo1>To“
“ “

Levně, ihned, správně

všechno ,y o ii poptávky
4 | Český závod pro výbavy prádlové.
; | Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama.
+ Košile pro p. t. kněžstvo a důstojniotvo s měk

kýma náprsenkama.

Dámské prádlo, košiledenní a noční,ranníkabátky,kalhotkyatd.
Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. Veškeréprádlo

se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek
lněných neb bavlněných, jakostí osvědčených.

MP>Velkývýběr vyšívání. fl
PETR RIER v Týništi nad Orl.

lokolatodlololokoLolalóloLokaloalelelaLaalelalololokte LaeLéokodk]ableLololaG6tkelá6skélé]bápaba

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. porolené kanceláři jen
FP*raha-II., Eliščina třida 1080.

Na venek obratem pošty.
ofeTofoTeoToTotetoT>1+T210TeTelalelolelototolotototolojožojotíalalateteletatealašnšní

LAkéddruíímduláníebLaa] X i O
Bag“ Humpolecká -a

JosefSUKA Ištěpé' ěpán,
pro domácnost a živnostníky a lodny | závod- : : pozlacovačský

dodávápod 6-letousárnkou,veš na splátky Dámské lodny. ' Pardaicich
Modnílátky oblekové, imník ha

Albert V- Stowurač, lokys čistáověívlnyvlorných"oenáchdo- opravujejakoši nověstaví
ve Svitavech. poručuje oltáře,kazatelny,všeho

í KAREL KOCIÁN, oboratohospadajícípráce

Cenníky zdarma. Cestující se přijímají na stálý plat a na provisi. soukenický a první zasílatelský závod v adejmodernějším mí:

v Humpolci. i levných.Vsorkyk nahlednutéfranko. v UYUV CUvwwWe

VARHANY | meVelkývýběr“es| ===
| plněpneumatické latých tříbrných skvostů tobních A LLMzlatýcha stříbru skvostů,svatobníc P (ES

a Šk ov ady soustav darů,kapesníchi nástěnnýchhodinvšého |
Mělzrova v Kutné Hoře. drahu doporučuje v nejkrásnějším prove

Závodmůj, který jest nejstaršímv Čechách, dení a levných cenách se zárukou
saloš. již r. 1059., rozšířil jsem za spolupůsobení mých

synů, kteříbohatýchzkušenostínabylivevšechobo- J AN K ALIS
pr stavby varhan v předních závodech ciziny, nastavbu var pneumatických a elektromagne

tických.„Oevědšoní„anonostavonýchhan hodinář a zlatník v Rychnově n. K.pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší am A

zárukou,že mohu4 al. petronátnma farnímúla- přisežný znalec o. k. okresního soudu.co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy

stemus přesnýma lehkýmchodemseprovádív kašdé Obrázkové oenníky na požádání zašle.
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod ©

©
O00000000000000000000

vlastnímdozorem.Plány a rozpočtyvarhani cenníky © Antonín Sucharda,
harmonií na požádání sdarma a franko. + ( Tma ©"I sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)

O další přízeňprosí o FRANTISEK JIROUS, o doporučajese ku shoioveníoltářů,Božíehhrobů
Antonin Mělzer. | © 5 MLA veškerýchpotřebuměníelrkevníhostéžzhoto

: n | Ž rárod řezbářskýs umělé trahláství ©|) saje sochysvětnů zedřonaL EKain amo
p : | Atiňana, o zlavuj je. Za výrobkyvlastní dílny

PODOOODODOOA $ v Slatiňanech AJE PEMAatíkánau prá VAoekdekmami
' © doporučuje uctivě své chvalně známé práce © nějších. 8 úcteu veškerou

V V Í NE EV + kostelníjako: * AntonínSucharda.Eo dohoMNNNNE:OHIO' .

-dekoračnímalíř * 9slohučistěgothickémarenaissančnám.* GK
: Velké ožství bných prací shotove- “

v Novém Bydžově : ných némzákoda"dotvranjenálešitou3% M

dřívev zadal Králové 3 Bohatý fběe ň ch náš, vasnoračn % Výbornouchuťkávy doctile
G3poručaje svůj atelier k provedení všech 3% kreslenýc zašlup. požádání: důst. ducho- % přísadou

dekorativních = © venstvua al.úřadůmprotiSdennímuvrácení. $ 6)) :
/ pf k Í / o % Plánya rospočtyshotovujíedarma. 3 ydrovy

ii ť DS £ u 3 wm Nejstaršízávodv oborutomto.amm © A >9 ©

přitrvanlivémalířskétechnice. Oovo0ce **0000000000 +© 40 9
Provádímmalby od jednoduchéhoaž do vo Í /uměleckéhospracování, restaurují staré malb - -ma

predku iolejomalbynaplátněama. Křestní sty L mé
Návrh lohu stavby kostel - v “

čádáníochotněopraeují wrozpočty(předloží. (ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi 

DODODOC Biskupská.knihtiskárn, OMIINO

. První Královéhradecká továrna nábytku. m | Stavební truhlářství

-Čadislav Knypl v Hradci Králové.
W“Illustrované cenníky, rozpočtya nákresy na požádánífranko."=



Nejstarší na 24 výstavách prvními cenamivysnamennnůčeskétovárna na piana.
pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL.Haco ItHOTA.v Hradoi Králové.
Sklady pod vlastní firmou: Královské Vinohrady, Karlora třídač. 8, ve Vódml M., Saleimer

PNP“ ciste 31, v Brně, Orelská ulice č. 7. Illustrované cenníky zdarma a franko. <

X

P ) | ] ] I I x| Velehrad,Methoděj,Jatink,PÁ
Doporučujeme

sladit *| DESATERO %S UJÍBM

na jPražs. Předměstí

v němž jsem po J8 let
obchod se stavebním hmo
tem provozoval. Mimo to
prodám váhy, gig a kasu
a jiné různé nátadí.

původních, národních © na rok

Prombergrovýchkalendářů 1904.
Na skladě u všech knihkupců

a prodavačů kalendářů.

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jstky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

8 KARLA ADAMCE,

ojmnedYSADIOUAJE

»|Velkýmoravský,
, ABVIE en S levná, jakost výborná,ance ra Wein- . > 

hengsta v Hradci Krá- Libuše, Práce, ROSTÝM,bomresené so120 x
ové, číslo 6.

„A pEvaTEnÁCTÉ| Praktikanía
BAZARČUPR. SLOVEMKomratM OBRAZEM knihkupeotví

Nový galanterní a modní obchod J Přehledvoškorádu-JEBu-JEz. TOLNMLAN A
v Hradci Králové, Šovní | hmotné prátg| v Hradet Králové, velké náměstíč. 26,

Divadelnéuliceproti kavárněp. Fialy (o doměp. Špalka). našeho věku, pap Bližší správy tamže. “ilj

Prádlo bílé, barevné, trikotové, nej- ||
S několika sty nád- mmm

novějšíkravaty. p Morgana.Á
herných ilustrací, mmm

Největší výběr] í vý Pozorehodná novinka pro

dárků a výher ku každé přiležitosli pánymaobilka bar

map, faksimilů atd. ——=
Pomocí čelných odborníků
rediguje Karel Jonáš.
Vyjde as v 50 sešitech

po 3Ó kr. 4.
Celoroční výstava hraček, |Předplácíses výhněe: Metr zl. 4—.

Na 10sešitů K 6— Na úplný oblek3 metry.

Na 25 ěnů Kdo Vzorek této látky, jakoš
i bobatý výběr moderních
drahů na obleky, svrchník
a menčikovy jen zaručen
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnutí

franko zašlou.

poštou K 15—
též dle míry. Správky se rychle a levně vyřizují. Na 50seš. K 27—

poštou K 28—Ceny nejlevnější.
Žádejte 1. sešit0 i : v ukázku

laskavoupřízeňpros František Čupr. k = oa n“ ebíratiIze v
dém knihkupectví. První český zasíl. závod

Nakladatelství Ed. Doskočila.
Jos. A.VilimkavPraze. v Choenmi.Pee -30$

= Následkem klesnuti cen vlny ©
koupi: jsem výhodněveliké množství moderních soukenných
látek, na obleky, svrchníky, zimníky, dámské žakety a kos“ —

tymy, které opět velmi levně odprodám.

Obchodní dům se sukny
N. J. ŠPALEK, HRADEC KRÁLOVÉ.

Veliké partis pro pp. obchodníky a krojčí za báječnou cenu!

SNP NOEDO-DDC
Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradol Král. — Zodp. redaktor Alois M. Vobejda- Prosečský. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Národní hospodář.
Výhodné přezimování zemáků. Kdo

není vhodných sklepů anebo když nestačí,
snadno zemáky dobře přezimuje v krechtách,
jež zakládáme na rovině suché, před zápla
vou chráněném místě. Zemáky srovnáváme do
hranolů, jako štěrk na cestě, metr širokých
a vysokých; délku volíma takovon, bychom

za denzemáky pohodlně odvezli, až najdemek tomu chvíli. Kdyžse odpařily, přikryjeme
zemáky 10—15 cm. silnou vrstvou slámy a
Da tu nahážeme hlíny — také 10:15 cm. silnou
vretvou Když nastanou mrazy, přibážeme blíny
tak, aby mráz nepronikl. Za tuhých mrazů
třeba zemáky zabázet hlínou na půl metru.
Kde není slámy, tam se zemáky pokryjí vy
schlým stelivem lesním, lupením suchým, me
chem a p. V krechtách zazimované zemáky
z jara neklíčí a jsou tak čerstvé i chutné, ja
koby právě byly nakopaué.

. Zanimování zeleniny. Jak známo,zo
lenina nejlépe přezimuje, když ji vložíme do
země asi tak, jako řepu okládáme do krecht.
Jen že zelenina vyžaduje zvláštní úpravy a
opatrnosti. Hlína zůstane všechna na kořenech,
jež neodřežeme, nýbrž pokud možno pouechá
me neporašěné. Za to odstraníme nejspodnější
lupeny a také odřežeme všechny nalomené a
nahnilé listy. Pak zasadíme trsy vedle sebe,
aby rostliny se nedotýkaly, ale značnějších
mezer také aby nebylo. Práci konáme za su
ché, jasné povětrnosti a do téže krechty dáme
zeleninu téhož druhu, ne různé drahy pomí
chané. Na to na obou koncích vrazíme doze
mě silný kůl, spojíme oba nahoře bidlem a
s boku střechovitě z latěk zhotovíme lešení.
Jakmile nastanou mrazy a počne sněžit, po
kryjeme střechové lešení buď prkny anebo

routím, slamou a p. načež vše zaházíme
linou.

Růsné cemy mléka. Mnohéhospodyně
se domnívají že jest mléko jako mléko a horší
se, když třeba v mlékárně se nabízejí ceny
nestejné. Podobně na trhu málo kdo by sou
blasil, kdyby žádaly eelky různé ceny za mlá

ko. A přece je to právno proto, fe jakostmléka hlavně se řídí dleobsahu tuku, a ten
je velmi různý. Obsahujeť mléko zpravidla
22—59/,, někdy až 6%, tuku. Z toho patrno,
že nemá všechno mléko stejnou cenu. Nebude
tedy od místa, když upozorníme výrobce i
spotřebovatele na tuto nestejnost ceny mléka
podle nestejného obsahu tuku, na kterýžto má

vliv nejen plemenoa pipe, ale roční doba a teleníkrav právě tak, jakó na hojnost mléka nado
jeného č. dojivost krav, a tedy i výnosnost
hospodářství mléčného. Ze 100 kg. mléka 6
2-29, tuku předpokládáme-li, že 809, tohoto
taku lze výrobou získati, vyrobíme 2.44 kg.
másla s 79%, tuku, neb 1:87 kg. másla, obsa
hoje-li toťo 949, tuku. Vytěžíme-li 909, ve
škeróbo tuku z mléka, získali bychom ze 100
kg. mléka 275 kg. másla s 729, taku nebo
2-01 kg. másla s 94%, tuku. V mléce lze těžiti
425 až 625 kg. másla ze 100 kg. mléka. Při
69, taku 510—750 kg. másla. Jest tedy k vý
robě 1 kg. másla dle okolnosti potřebí 58.4
kg., nebo jen 16 kg. mléka, průměrem vyrábí
se 1 kg. másla z 30 kg. mléka. Litr mléka váží
1027—1035 gr. průměrem 1030 gr. Pokud hru
bého příjmu za máslo od jedné dojnice se týče,
lze jej snadno vypočísti, známe-li průměrný
obsah taka mléka a výrobu másla z tohoto.
Kolísá tudíž roční příjem dle množství nado
jeného mléka, tučnosti mléka, výše získaného
tyku a jakosti másla, konečně od ceny másla.
Největší průměrná dojivost dojných plemen
obnáší 3000 litrů mléka ročně, při dobrém
ošetřování a výběru nejlepších dojnic 4000 až
6000 litrů. U obyčejných dojivých kusů dosto
puje roční dojivost bnásobné živé váhy dojnice,
tedy 500 kg. těžká kráva skýtá 2500 kg. mló
ka. Tak kolísá od 22—6"/4, tedy průměrně
4"/,. Z tuku v mléce výrobou získáme 80—909,;
máslo obsahuje T2—94%, tuku. Dejme tomu,
že dojnice skýtá ročních 3000 kg. mléka, prů
měrné taučnosti 4%, a že ze 100 kg. mióka
získáme 80% tedy 3:40 kg. zpeněžíme-li 1 kg.
másla na I zl. 20 kr. a sbírané mléko a pod
máslí po 1'/, kr., jeví se zpeněžení 1 kg. na

dojené o mléka asi na 5', kr. a obnáší-liroční dojivost dotyčné dojnice 3000 kg. mléka,
jevil by se hrubý příjem roční na 165 zlatých.
Při různé dojivosti, výrobě a různých cenách
jest ovšem i různý příjem. Je tedy v zájmu

mlékařů i v zájmu spotřebovatelů, Eg mlékonejen na míru, ale také dle jakosti bylopo
dáváno i kupováno, k chovu pak aby vybírány
byli plemennice, jež nejen hojnost, ale boha
tého na tuk mléka dávají.

Ranné květimy. Kdo chce míti časně

z jara hojnost květů v zahradě, nechépohnojía zryje sluoné zábonky, chráněné před větry

a oBeje v září neb začátkem října ranními
květinami časně z jara kvetoucími, na př.
pomněnkou, sedmikráskou, sílenkami a p.
(Pensee, Bellis, Myosotis, Silene). Do zimy
zrostou, sesilí. Když nastane v zimě obleva,
mrazem vyzvednuté trsy do půdy zatlačíme,
aby nezanikly. Když pak nastane k jaru po
hoda pěkná, vysázíme trsy přezimované na pří
slušná místa v zahradě a docílíme tím velmi
ranných květů.

Ochrana sudů předhuilobou. Pakost

pryskyřicový velmi dobře chrání sudy přednilobou způsobenou vlivem tekatin studených.
Chceme-li tedy sudy učiniti trvanlivými, na
třeme je tekutinou pakostovou, již upravíme
si velmi snadno, když svaříme 1 kilogram še
laku, 123 gramů kalofonie (pryskyřice), 126

benátského verpentýnu a horká tekutina promíchá se 6 litry líhu.

BESIDKA
Mouchy.

Napsal J. Čáslavský,

Rád bych věděl, proč Pán Bůh i tuhle ha
vět stvořil. Kam se člověk podívá, všude jich jest
tak mnoho a užitek není z nich žádný.

»Co prý by chytaly vlašťovky a lapaly žá
by... la

Hlonpé, tuze hloupé. Vlašťovku už beztoho
člověk ani nevidí a líhnou se jen pro Taliany,
aby jim mastily polentu a žáby ...? K vůli ně
kolika mlsounům, kteří z jara se těší na jejich
stehýnka má tuhle člověk zkoušeti celé léto od
rána do večera svízely muší.

Chcete si ráno trošku déle pospati, leze vám
do nosu, do uší, do úst — moucha. — Chcete
si po obědě schrupnouti, zlobí vás — moucha.

nouti scelou chutí vonné polévky, vlítne vám do
toho — moucha a roztáhne se tam křídly a no
žičkami jako žába. A vezmete půllitr do ruky,
prohlídnete zlatou chmelovinu proti světlu, od
plivnete, protábnete knír a chcete s plnou chutí
se napíti a ... moucha motá se vám tam v pěně.

Není tedy jen pro zlost tohle plemeno?| —
Už se nedivím, že to byla skutečně veliká rána
pro zatvrzelce egyptské, když Hospodin poslal na
ně mouchy. Odeženete takovou slotu jednou, při
lítne jako by nic, odšenete ji po druhé přilítne
zas, mrakneto po ni rukou, přilítne opět, rozlobíte
se, vytáhnete kapesník, seknete po ní a za chvil
ku... máte ji na sobě zas,

To opravdu aby člověk už ani žluč neměl.
Proto také jistý professor třídil dle much lidské
temperamenty (povahy).

Sanguinik vyskočí, zakleje, plácne vší silou
na to místo, kde ho moucha štípla, tak že až
krvácí ale — v okámžiku je po všem. Cholerik
švihne po ní zlostně vším, ať drží, co drží a ne
trefi-li ji, honí se za ni po pokoji a pronásleduje
ji, až usedne. Pak bác —=a hromada střepů sype
se s cinkotem na podlahu. Melancholik odežene
ji klidně třebas pětkrát, na nejvýš že si uleví slo
vy: »Ďas tě, sloto, vem la A vlítne-li mu da po
lévky, zcela jednoduše ji vyhodí a jí s celou chutí
dál. Flegmatik si z mušího trýznění docela nic
nedělá, klidně jen kroutí a otřásá blavou. A když
už to není k vydržení vstane, otevře okno a vy
žene to ven.

Moucha vůbec znamená slabost, »Padlo jich
jako much« říkává se o slabé armádě. A když
někdo po těžké nemoci vyjde a sotva joště noha
ma plete, řekne: »To jsem jako moucha«.

Mouchy anad ae rodí a líhnou celý rok.
Sotva se nám z jara opře do okna sluníčko, ko
ho tam najednou neuzříte jako mouchu. Pravý
čas k rojení much jsou však svatodušní svátky.
»Svatý Duch přinese pytel muche říkají lidé u nás.

Už ani po paměti nevím, kolik druhů much
jest. Tuším, še přírodopisci rozeznávají docela
třináct čeledí muších. A mezi mouchami jsou prý
také čeledi urozenější a čeledi sprostší zrovna prý
jako u lidí. Tak ku př. moucha španělská jest
prý grand seigneur mezi mouchami a mouše zla
té klaní se prý také i celý muší rod a závistivým
okem poblíží na její třpytnou kolébku. Jsou však
už prý ale také i mezi mouchami rozšířeny ná
sady socialistické a kommunistické.

Mouchy snad přinesou českému národu jed
nou štěstí. Víte proč tak myslím a věřím?

Máma chystala Honzu na vandr. Honzovi
se jaksi nechtělo a stále se mračil. I uhlidal jed
nou po obědě na stole na kapce mléka much je
ko mraku. Ze zlosti se rozehnal a bác —| Devět
jich leželo vzbůru nožičkama a třepetalo se v po
aledním tažení. Honza mrtvolky sčítal a napsal si
na čepici: »Jednou ranou devětle« A to mu po
mohlo. Dostal princeznu a půl království,

Proto myslím, že mouchy nám k tomu krá
lovství skutečně dopomohou. Což aby si teď
všickni nově zvolení poslanci, až půjdou do Víd

ně, napsali tedy na čepice: „Jednou ranou devět l«
Nedobyli by snadněji pak to království?! — Ta
rada není k zahodění.

I] v mém životě mouchy hrály důležitou roli.
Když jsem byl malý kluk, nejednou jsem nedo
slýchal zvláště tehdy, když mi maminka něco po
ručila. Jedno ucho se mi začalo zapalovati a měl
jsem v něm veliké bolesti.

»Kluku, tobě pořád něco jest« hubovali
mne. Až když jsem začínal býti jako pařez, te
prve si mne všimla maminka. V neděli ráno mne
jsk se patří vydrbla a ordinovala. Vytáhla z vlas
sů sponku, zajela zakřiveným koncem do ucha a
vytáhla — velikou masařku. Bylo po hluchbotě.
Za dva dny jsem byl zase jako brk.

A od té doby, kde a kdy jsem mouchu
uhlídal, už jsem ji lovil, A to mi bylo osudné
jako studentovi. Sedím u stolku nad knihou a —
edřu«. V tom přilítne moucha a usedne na kala
mář. Namířím a fik.. . .! Zůstal jsem jako když
mne omráčí. Křidově vydrhnutá podlaha byla ja
ko černé moře s vyžehlené, naprané záslony v
okně skvěly se najednou dekadentskými ornamen

" jež se domácí paní po čertech málo, zamlouvaly. —
V chytání much byl zvláštním mistrem cí

sař římský Domitian. Celý den ničeho prý jiné
ho nedělal, než chodil po paláci a chytal mouchy.
A když jednu polapil, nabodnul ji na jehlici a díval
se, jak v bolestech se křiví, svijí a kroutí. Po
zději prý to tak dělal křesťanům,

Proti mouchám dělají se rozličné "prostřed
ky. Nejlepší ovšem jest muchomůrka, muší pepř,
modrý papír, rozličné mucholapky, prostonárodní
pytel s bezedným hrncem atd. atd. Nejradikálnější
prostředek jest však prý beze vší pochyby a hors
concours »muší dřevo«. To se dá do vody roz
močit a roztok ten se ocukruje čím více, tím lé
pe. Pak se chytne obratně moucha, vezme se
opatrně za zadní nožičky, strčí se hlavičkou do
roztoku a dá se jí napiti. Když se napila, mrští
se jí vší silou o zem a v rychlosti se ještě za
šlápne, aby neulítla. — Zjištěno nade vší pochyb
nost a patentováno ve všech státech! Grand prix
ve všech výstavách ||

Literatura.
O magnetismu a elektřině. Napsal Dr. Vla

dimír Horák. České knihovny seš. 81, NakladatelJ.
Otto v Praze.

Přítel domoviny. Nakladatel Ed. Beanfort.
Poslední dvě čísla obsahují Dostálova povídku: „Na
přední baště“.

Kalendář českých hudebníků nákladem F. A.
Urbánka v Praze vydaný, vyšel v skvostné úpravě a
obsahuje různé, pro naše hudebníky, poučné poznám
ky. Cena 1 K.

Sebraných spisů Karoliny Světlé vyšel se
šit 63 obsahující poutavé povídky: „Kresbyz Ještědí“.
Cena seš. 16 kr. — Nakladatel J. Otto v Praze.

Naše kalendáře. Jistě se nenadál knihtiskař
plzeňský a bakalář university krakovské Mikuláš Ště
tina jakého dostane se rozšíření kalendáři českému,

Jí on r. 1489 poprvé vytiskl a jejichž vydávánísúčastnili se mužové zvučného jména, jako Martin
Bacháček a Nenměřic, Rodovský z Hustiřan, D. Adam
a Veleslavína atd., jakého významu nabude jednou
tato kniha, která dnes tvoří vlastně odvětví literární
samo o sobě. Jakou kulturní práci vykonaly kalen
dáře v době probuzení našeho, jak užíváno jich k po
učení lidu netřeba připomínati. Ani dnes však neztra
til kalendář svého významu, protože zůstal mnohde
doposud jediným poučením a zábavou lidu. Ovšem,
třeba tu zábavy ušlechtilé, a právě proto kalendářům
měla by se péče věnovati největší.

Protože, jako všude jinde, i v kalendářích ne
dbáno toho, aby víra v lidu byla utvrzována, ba
mnohdy nerozamným a frivolním způsobem byla zleh
čována, bylo potřebí vydávati kalendáře katolické,
Kdo neznal by v tom ohledu působení Beneše Meth.
Kuldy. Nyní máme Bohu díky dostatek kalendářů
katolických. Mezi nimi čestné místo zaujímejí ka
lendáře Cyrillo- Methodějeské knihti
skárny (V. Kotrba) v Praze. Nejenúpravou,

ale i obsahem jsou pečlivě voleny a lidu příměřeny.Jest jich celkem pěta sice: Vlastenecký pout
ník (ročník III.) redakcí Václava Špačka, cena
1 K; Svatováclavský kalendář (ročník
XXII.) red. V. Špaček, cena 60 hal; Maria, ka
lendář jednoty katol. polit. v Čecbách, red. prof. Jul.
Košnář, cena 1 K; Meč, obranný kalendář katoli
cký, red. Fr. Pohunek (roč. XI.) cena 1 K. Spojením
prvních dvou utvořen pak veliký objemný kalendář
s názvem:Vlastenecký poutník Svato
václavský, cena 70 kr.

Všechny kalendáře poutají již zevnější upravou.
Ve vkusných barevných emblemech ehledáváme tu
pěkně provedenéobrazy, nejvíce svatých patronů na
šich. Kuvšem kalendářům přidán pak obraz B. Co
lettiho: „Pojďtež dítky ke mně“ dílo plnéněhy, mile
ůsobící svým pojetím, kde přinášejí dltky srdce svá,

rdci Ježíše.

Ve všech kalendářích nalézámepečlivou částkalendářní, pak seznam trhů výročních v Čechách,
na Moravě i ve Slezsku. Obsah slovesný a obrázkový
jest ovšem jiný. Pečlivý výběr obrázků nalezámo
zvláště ve „Vlasteneckém Poutnfku“ a „Marii“, kde
est mimo četné obrazy v textu přilošen ještě barevný
obras Panny Marie Loretánské a zdařilá reprodukce

žekému



sousoší Amortova: Kristus na kříši. — V části lite
rární se shledáváme s osvědčenými spisovateli: Básně
J. Š. Baara, X. Dvořáka, povídky a články Al. Do
stále, prof. Jul. Košnáře, Jif. Košťála, Grossmannové
Brodské, V. Kratochvílové, K. J. Zákouckého, J. M.
Kadlšáka, J. Brožka, B. Melianové, A. B.Šťastného,
T. Polabské, G. Náchodské, Váci. Špačka, Fr. Hro
mádky, Thdra. L. Řebáka, překlady prof. Appelta,
Fr. Pohunka atd. Obrasy našeho arcipastýře, prof.
J. Drozda, dlouboletého pracovníka v rachu kato
lickém, obrazy našich znamenitostí a jejich popis,

přehled politický, rady hospodářské a podařené žerty

opšní bohatý obsah. Dávati přednost některémukalendáři těžko, ale ať si koupí kdokoliv kalendář
kterýkoliv nebo všechny dobře udělá. Dostane četbu
dobrou, zajímavou, knibu prodchnutou duchem kato
lickým. A do katolické rodiny náleží také kniha ka
tolická, to budiž našim heslem! Nakladatelství umo
žňuje hromadné objednávky značnými výhodami,

Devatenácté století slovem 1obrazem. [Sešit
1. — Cena 80 kr. (60 hal.) S přečetnými, ilustracemi
v textu a dvěma barvotiskovými obrazy. Nákladem
Jos. R. Vilímka v Praze.

Bez hlučné okázalé reklamy ocitlo se tentokrá
te na literárním trhu dílo, o němž již dnes po zbě
žném prohlédnotí prvního sešitu i prospektu můšeme
směle říci — nevšední. Dokonávající století našlo zá
hy svého historika, či vlastně své historiky, neboť
jedno péro by na tak obsáhlou prácinestačilo, Kniha
bude míti dva díly, z nichž jeden věnován bude dě
jinám států i národů a seznámí tak čtenáře důkladně
se změnami, jež od velké revoluce, tvořící mílník
v dějinách lidstva, v našem i v novém světě 6e udály;
drahý díl pojednávati bude o všech vynálezích, jež
naše století přineslo, a ješ pomalu z člověka opravdu
učinilo to, čím honosivě rád se nazývá — pána pří
rody. — Vděk čtenářstva získala si firma tím, če
každý sešit obsahovati bude jeden tiskový arch z dílu
prvního a jeden z díla drahého, takže oba díly sou
Časně vyjdou. Vedle opravdu populárního a přecne

pozrehního způsobu vypravování, s nimž v obou díech se setkáváme, zaslahuje pochvalné zmínky obrá
zková stránka díla, zejména dva barevné obrazy,
z nichž první znázorňoje -obrovskou vlasatici Z r.

1811, ozafující noční krajinu, drahý pak ukazuje námzajímavé divadlo prvního vzletu balonu Gay=Lussaco
va v Paříži v r. 1804. — Z četných ilustrací v části
dějepisné uvádíme vedle obrazu Napoleona Velkéko
„Vítězství Napoleonovo nad Tarky“ a přechod Napo
leonovy armády přes Vel. Sv. Bernard“. — V části
druhé vedle mnohých instraktivních obrázků, znázor
ňojících pokroky různých vozidel, velice se nám líbí
roztomilý genre „Příjezd osobní pošty počátkem XIX.
století“ a „Vítání prvního do Praby přibylého vlaku
r. 1846“, — Myslíme, že bylo by zbytečno po vyčte
ní obsahu prvního sešitu dílo to zvláště doporučovat.
Čtenáři naši jistě si popílí, aby objednali si první
sošit aspoň na ukásku.

"Tržní zprávy.
V Bradol Králové, dne 13. října 1900. 1 hl.

přenice k 18:00—18-70 žito k 1870—1480, jočmenas
k 900—10-90, oves k 5-$0—5 60, proso k 9-20—10'00
vikve k 8-50—10-00, hrachu k 18-00—20'00, jáhly k
19:00—0-00, krup 18:00—44-00, bramborů k 220 —280,
jetelového semínka červeného k 11000 —120'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00:00, máku k 2900
olejky k 00:00—0000, lněného semene k 19:00—3000
100 kg. žitných otrab k 10:50, pšenič. otrub k 1100.
1 kg. másla k 2-40—2-80, 1 bg. sádla vepřového k
1:60—1-70, tvarohu k 028—0-83, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0'00—0'00, jeden hekt. cibule k 5*00
jedna kopa drobné zeleniny k 0'60—8*00

Zrnka pravdy.
Chraň se za živa sondů a po smrti pekla.

+ *»
*

Vyhraješ-li sottdem kočka, přijdeš při tom o
celou krávu.

$ +
*

Bez učení nestane se nikdo znamenitým, a dra
hokam, má-li míti cenu, tnusí býti bronšen.

. *
*

Deset žen, devět žárlivých.
(Čínská přísloví)

Žerty a vtipy.
V hostinci. Přítel k novomanželi, který zase

rvně do apolečnosti zavítal: „Tak oo příteli,bude-li.
olka, dáš půlhektor, bude-li kluk, dáš celý hektor

plzeňáka — sno?l“
Novomanžel: „Víš, kamaráde, milerád, ale ha

garání sázky jsou v Rakouska zapověděny“.
Proč kandiduje. Volič: „Tak vy, poslanče,bo

dláte přece zaso jen kandidovati?"
Poslanec: „Víte, pane, činím tek nerad, ale mu

sím. Umím už v té obstrakci chodit. Doma ji musím
dělati ženě a v parlamentě vládě. Obě chovají ne tuze
nobesky“.

Rozdíl. Advokát-A.: „Že nevíte, panekolego,
jaký jest rozdíl mezi Dr. Auředníčkem a Dr. Masaříkem?“

Advokét B.: „Hm, jak bych nevěděl. Dr. Auřed
níček hájí Hilenera pouzepřed porotou v Písku s po
máhá mu Dr. Vodička, a Dr.
celým národem a pomábá mu „Čas“, „Samostatnost“,
„Osvěta lidu“ « jiné česnekové časopisy“.

Jen se domluvit. „Obelbal's mne, pravil jsivečer, še jdeš navštívit přítele, a zatím byl's v ho
etinci“, — „Nu ano, přítel byl právě v hostinci“.

Práce hlavou. Lékař: „Nějakýčas nesmíte pra
covat hlavou. Žádnáhlava pro vás nesmí teď existo
vat. Rozumíme?“ — „Toje všechno pěkné, pane do
ktore, ale od čeho budu šiv?“ — „Hm, jste tedy pa
trně učencem?“ — „To sice ne, pane doktore, ale
frisérem“.

Od téhož obchodníka. Malíř Rigand maloval
kdys dámu, jejíž tváře byly silně líčldlem natřeny.
Po zhotovení obrasa dělala mu dáma předhůzky, že:
barvy obličeje na obraze nejsou dosti živé. „Křivdíte
mi, milostivá paní“, hájil se malíř, „beru barvy od
téhož obchodníka, co vy.“

Ze zvyku. Choť professorova: „Slyš,muši, ku
chařka rozbila naši největší vásn“. „Zá to opíše tři
krát první zpěv © Odyssee“, odpověděl gymnasijní
professor.

Veřejné knihovny a čítárny ka
tolické.

(Z „přednášky Vlastimila Hálka, faráře z Liboce u Prahy.) — Známo jest, že k obrácení sv.

Augustina nejvíce přispěla — dobrá kniba. Již Cicero
ve spisu „de oratore“ děl, še takovými 50 stáváme,
jací jsou spisovatelé, které stále čítáme. Postupem
času vzmohla se ve všech vrstvách lidu náklonnost
ke čtení. Nyní jest literární trh četbou všech odstínů
nad míra zaplaven. Avšak to písemnictví naší do
by nehonosí se vždy pšenicí, ale z velké části kou
kolem. Plody literatury jsonce učelištěm ducha ná
rodního, jsou jen tehdy dokonalé, opírají-li se o —
zjevené pravdy Boží. Proto snaby písemnictví našeho,
kdy národ náš z většiny téměř celý jest katolickým,
mají se nésti k tomu, aby katolický lid náš i intelli
gence vzdělávajíce se četbou, nentrpěli pohromy ve
svých citech náboženských. S bolestí však pozorujeme,
že plody mnohých naších básníkův a spisovatelů roz
šiřají nauky a zásady protikatolické, tu skrytě, onde
zjevně v každý stav i věk. Tím se otravuje jemný
mravní cit, zbožnost, křesťanská opravdovost, a roz
šiřují se zásady lehké. Povinností naší na liter. eje
zdu jest, nvažovati o tom, jak by mezi katol. lidem
naším šířila se literatura pěstovaná v ideách pravdy,
dobra a krásna, pokud tyto obrážejí se od prazdroje
jejich — Boha. Nesmímeť ničeho zadati na čistotě a
náboženské positivitě naší literatary oduševněné av.
věrou patronů našich, nchovávajíce ji jako palladium
našeho národního bytí. Radujeme se z toho, že národ
náš na poli literatury kráčí mocným rozmachem ku
předu, radovali však bychom 8e více, kdybychom ee
stanoviska náboženského, specielně katolického, ne
měli stížností proti některým zboubným směrům.
Proto vatoupiti jest nám do defensivy, a vzhledem k
šíření plodů literárních koihovnami, proti nedobrým
knihovnám — dobré knihovny zakládati. Jako každá
organisace jiná pro své členy knihovny a čítárny zři
zuje, požívái církev toho práva k údům svým. Dě
jiny dokazují, že toho práva od počátku užívala. V
době spánku národa českého kněží katoličtí za po
nlední balíř knihy kupovali a zakládali knihovny.
Než, proudy bědného liberalismu světového, jenž 8e

i do Čech vplížil, učinily propast mezi vyznávači čistých katol. zásad a zliberalisovanými nábožensky
některými krahy národními, takže nezbylo upřímným
katolíkům, než pomýšleti na zřizování vlastních ci
steren dobré četby pro lid katolický. Hlas osvíceného
Dupanloup, prov. sněmu, sv. Otce Lva XIII., mateř
ské oko církve vůbec vybízejí k této akci, jejíš nut
nost i vlastní zkušenost jeden každý uznává. Jestličo
všecky strany katolicismu nepřátelské badojí kni
bovny a čítárny, jest i naší povinností vyvolávati k
životu knibovny a čítárny 8 knibami, jimiž by lid
náš se vzdělal a pobavil. Dnes musí dobrá kniha
v obvyklé moderní formě pomocí veřejných knihoven
a čĎítáren mezi lid, aby čelila chybným proudům, ne
boť doby, kdy skvostné vázaná za sklem byla ozdo
bou pokojů, již minuly a v jiné ae změnily. Dospěvše
ke konklasi nutnosti katol. veřejných knihoven a čí
táren, obratme zřetel k tomu, jak by se daly zříditi,
rozmnožovati a spracovati. Rozeznávati musíme zři
zování jich v městech neb ve vesnicích, pomocí spol
ků katol., neb součinností sdražení katol. mužů, aneb
farních knihoven péčí dach. správců. Farní knihovna
dá se zříditi všude i v té nejmenší vesnici, kde jest
fara. Představujeme si v ní soubor knih aspoň z hlav
ních oborů literatury, k čemuž podá nástin „úpravy
vzorné farní knihovny“, jejž vydá liter. sekce „Vlasti“.
Knihy do ní v'nuje jednak každý duch. správce sám,
opatřuje je ze sbírek, z příspěvků od korporací atd.

ávod k jejímu spravování a knihovní řád podávají
Spolkové listy“ z r. 1808 č 8. Zmínky zasluhojí též

dobře se osvědčající „Kočující či přenosné knihovny“.

ořejné knihovny a čítárny zřizovati snáze mohoukatol. spolky majíce spolkovou místnost a mohouce
si práci rozděliti, Knihy opatřojí si ze jmění spolko
vého a darů. Pozor však dáti se musf na kniby da
rované. Zřizování čítáren většího rozměru doporučaje
se více pro města větší, neb se tu musí počítati s vý
lohami na předplatné a dozor v čítárně, epolu i re
šii jinou. Nicméně při dobré vůli vůdčích katol. osob
ností s duchovenstva i laiků ve větších městech všu
dy mohou existovati, stanouce se ohnisky katol. ži
vota v tom kteróm místě. V malých osadách lze pro
katol. čítárnu aspoň to učiniti, že duchovní politické
katol. listy denní i občas vycházející propůjčuje ro
dinám a do hostinců k vyvěšování, va spolcích ne
katol. podporuje jich odbírání. Šíří dále v kalendářní
kampani katol. kalendáře, krejcarové listy i všecky
ostatní katol. časopisy. Měla-li by každá rodina aspoň
jeden časopis směru katol. vznikla by čítárna v ji
stém slova smyslu všude v každém obydlí i tam, kde
nelze na zřízení samostatné pomýšleti. Nasnačiv po
drobně osnovu akce ke zřizování knihoven a čítáren
poukazuje na knížečku T. Bkrdle z r. 1888 s názvem
„Zásluhy duchovenstva o zakládání knihoven“ poČe
chách, Moravě a Slesku, která skytá obraz osvětové
činnosti kněžetva českého. Dnes jiš mnoho z uvede
ných kněží zakladatelů není mezi námi... . Kóš
noví pracovníci nahradí zemřelé síly, kněší i katol,
laikové, by v brzce mohl býti veřejnosti podánnový
spis obsáhlejší o této zdárné činností. Kéžnově a
nové katol. knibovny podávají lidu našemu „nezka
ené ovoce tisfcilaté kultury křesťanské národa čo
ského a jsou hradbou mravní bezúhonnosti naší li
teratury“.

(Zasláno.)

Pan Josefu Stěpánoví,

majiteli závoduEgaoovačského v Paru . :

Ku Vašemu ochotně a milerádi sdělujeme.
fe veškeré práce natěračské a pozlacovačské,Vám
obnově celého kostela Chodovického svěřené, byly řád
ně, dovedně a v krátkém čase vykonány.

Poněvadž takó cena za celkové solidní pro
vedení byla nejvýše přiměřena, jest nám nevšední ra
dosti, můžeme-li Vás všude v oboru výše naznačeném
co svědomitého a dovedného řemeslníka všem p.t. du
chovním a patronátním úřadům vřele doporučiti.

Patronátní úřad v Holovoucích, dne 15, října 1900.
Farní úřad v Chodovicích, dne 15. října 1906,
Aut. Vik, Alols Hora,

farář. patronátní komisař.

(Zasláno.)

Do Solnice a okolí!
50 korun odměny

vyplatím tomu, kdo mne uvede způsobem svě
dectví schopným na stopu původců, případně ros
šiřovatelů bídáckých pomluv, jichž účelem jest
mé dobré jméno padoušsky zničiti a tím mravně

i hmotně mne poškoditi.

KarelKučera,
kaplan v Solnici,

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 na spátky bez zvýšení cen!

————
akako uo uo ode 00 0obyduobyt ŮR 000 ČADU NTGODS

Ignáce Neškudla syn
ň (protokolovaná firma) :

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
E (bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Výprachticích) JŠ

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva ;
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod :
Svšech kostelních paramentů.

: Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [č
i se na požádání franko zašlou. :

Ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost,
Nevyhnotelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečnýmhnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kuloviny aobilů:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímuhnojeníjetelišťa konservov.chlév
skó mrvy, pícní vápno,.

dodávají s přesně zaručeným obaahem, všude
Boutěže schopné:

státnímA GOHRAMz,
rOvou. u Rostek.

ÚstředníkancelářV PRAZE Jindřliské ul. 37.
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V bahně.
Jak je dobře číst — Obnova! Četl jsem

v ní v posledním čísle dopisek z obce Babna

u Kutné Hory a vzpomněl jsem si na jistouudálost z obce té. Jetomu již dávno, ale je
to pravda, že tam za časů roboty býval uči
tel, který jedenkráte veliký nářek na svůj trp
ký osud spostil a kamsi napsal: Já k jemnost
pána vikáři, já k velebné konnsistoři, já k slav
né guberně — a já (J. H. J.) pořád učitel —
v Bahně.

Tak to vydadalo za těch časů, kdy byly
„patronáty“ taky nad skolami. Nebylo často
ani z bahna vykoupení. — Ale, ačkoliv tomu
je více než padesáte let, nepřestaly takové
nářky dosud, jenže tak naříkají jen — kněží.
Dostane-li se někdo nabývalé panství, kde
mezi faráři smrt rychleji působí,tu se dosta
ne na faru třebas mladý kněz. Ale běda, kde
na panství nechce dlouho nikdo omříti —
a opravdu to nechoe nikdo a k vůli to taky
jeden druhému neudělá — tu aby si stárnoucí
kaplan zalamentoval slovy : Já pořád — v bah
ně. Ale nestíhá osud ten jen kaplany. Na ně
kterém patronátě dočká se kněz fary výnos
nější, ale na některém jsou vůbec jen farky
malé, a to je obzvláště na patronátě nábožen
ského fondu, kde na fary „usazuje“ místodrži
telství, jemuž se dříve říkávalo gubernium,
čili v řeči lidové „guberna“. Tu to potom
ovšem doslovně může zníti, jen že bez toho
hříšku proti drahému přikázaní: Já k vikáři,
já ke konsistoři, já ke gauberně, a já pořád —
v bahněl

A v nejnovější době se staly případy,
dy jen proto zůstává kněr v bahně, žeje —
ech a pan patron Němec. A to je jen jaksi

v malém. Děje se to však i ve velkém roz
měru. Mám na mysli nejprv český národ.

Já opposici, já obstrukci, já tábory, a já
pořád — v bahně.

Jenže to ani s Rakouskem není lépe. Je
ho písnička zrovna tak může zníti: Já Gaut
sche, já Clary-ho, já Kůrbra — a já pořád —
vbahně. Ovšem, je tu ještě někdo jiný, který
by mohl podobně naříkati. Je to křesťanství,
totiž to katolické. To od sta let přemoudří
státníci rakouští strkají do bahna. A podařilo
se jim to, jako všude v „katolických“ státech.
V Jtalii, ve Španělsku, ve Francii páni —
křtění i nekřtění freimauři — strčili nábožen
ství do bahna, Ale zapomněli, že není možno
strčiti náboženství do babna a sám tam taky
nespadnouti. Právě proto jsou ty druhdy ka.
talické státy v bahně, že strčily do bahna ná
boženství. Jsouovšem mudrci, kteří právě na
opak povídají, že náboženství strká státy do
bahna, ale to jsou právě ti, kteří chtí jako
ve vypuštěném rybníku loviti v bahně. A proto
štvou vladaře i vlády na dále proti nábožen
ství. Obzvláště Francie a Rusko jsou toho dů
kazem, jak od té doby, co se tam náboženství
strká do bahna, plní se pytle jistých pánů a
národové chudnou. A ubohý zaslepený lid na
mnoze ještě s nimi křičí: Jen s tím nábožen
stvím do bahna, ač chuďas sám se v tom
babně topí.

Jedenkráte viděl jsem v jlstóm obrásko

brodil v bahně; totiž v příkopě vedle silnice.
Známý jeden se ho táže: Co to děláš, co se
brodíš v bahně? — „E, — zněla odpověď —
tady 8e nemusím žádnému vyhýbat“. — Tak
tedy nežli zachovávati předpisu o vyhýbání
se, jak je káže potřeba a zákon,raději v bah
ně. Něco podobného provádí nepravou, bezná
boženskou svobodomyslností čili liberalismem
epitý člověk, národ, stát. Nežli zachovávati
předpisy, kterými nás obmezujo křeaťanství,
radějidobahna. o

Pamětihodná jedna věc se stala právě v
tyto téměř dny. Pastor jeden z Němec byl tá
zán, proč se páni nyní tak derou do Rakon
ska? A odpověděl: U Hamburku je vše pro
nás ztraceno, musíme tedy náhradu hledati
v Rakousku. Tu vidíme bahna dvě. VHamburku

I

| VI. Ročmk.
Inserty se počítají levně.

Obmova vychásí v pdiek v poledne.

a v okolí to páni pastoři tak daleko přivedli, žetam kromě katolíkůnikdo téměř již křesťanem
není. Už tam přemnozí ani pokřtěni nejsou, a
po evanjelicku pokřtění do kostela nechodí a
pic nevěří. Žijíúplně bez náboženství, Je tam
hluboké bahno novověkého pohanství. A v tom
bahně netrofají si něco páni ještě vyloviti. A
proto od toho bahna do kterého Hamburk při
vedli, utíkají a spěchají do Rakouska. Zde to
tiž šikovností našich vlád obzvláště v němec
kých krajinách upadlo náboženství katolické
do babna, ale do takového, v kterém se pa
storům ještě nějaký ten kapr uloviti dá.

Ale něco mne v tomto mém uvažování
potěšilo. Ta milá obec Bahno u Kutné Hory
není v babně. Obnova o ní přinesla zprávu,
že tam měli a raají nedostatek vody a proto
že koupili tam motor (přístroj k čerpání vo
dy, která se potom může vésti kamkoliv), aby
ze vzdálené studnice dostali vodu do obce.

Motor!? Co to za slovo? Je to od latin
skébo slova movére, což značí asi tolik, jako
něčím hnouti, nebo i pohybovati. Ach — řekl
jsem si — kdyby si tak Rakousko opatřilo
nějaký motor, který by tím bahnem hnul.

Takový motor neprodávají ovšem ani
navyrábějí ani nevystavují na výstavě v Kutné
Hoře, kde se o svém motoru dozvěděli ba
henští. Ten motor pochází od Moudrosti a
Lásky věčné, a právě k tomu dán jest světu,
aby hnal bahnem, do kterého zabředli i vzdě
laní národové pohanští Hlaboké bylo to bah
no, v němž se brodili n. př. příslušníci pohan
ské říse římské. Jak hluboké to bahno bylo,
viděti jest z toho, že nejšerednější nepravosti
byly jim — bohy. Na př.: Obžerství bylo
bohem, jenžslove Bachus; smilstvo bylo
bohyní, jež sloula Venus — Venaše; pe
níze (obchod a podobné věci lakotě lidské
sloužící) byly bohem a slouly Merkar. Hlu
boké zajisté to bahno a obzvláště císaři ovlá
daný Řím sám hluboko v něm vězel. Nám
křesťanstvím odchovaným lidem zrovna nemož
no jeet věřiti, že pohané i vzdělaní tyto své
bohy i pácháním jich nepravostí ctili. Zrovna
zděšení v nás vzbuzuje pomýšlení, že se ve
řejně v chrámech páchalo smilstvo na počest
bohyně Venuše. Svatý Augustin píše ve své
knize o městě Božím, že se o jisté výroční
slavnosti konal veřejný průvod s velkým sbě
hem lidu — tedy idětí — v kterém vezli vy
volenou k tomu z nejlepšího domu paní —
která se musela dáti zneuctíti tak, že to říci
a zde napsati tak, jak se to dálo, nelze. Byl
to svátek smilstva!

Jaké to tedy bahno, když smilstvo stalo
se i bohoslužbou! A do tohoto děsného bahna

zasáhl ten nebeský motor! Do eba v tombahně nejhlouběji vězícího — do Říma— při
chází chudý rybář z Galileje, Šimon Petr, hla
satel vznešeného učení Kristova. A hle! Ač ti
bůžkové — to jest, obžerství čili požívavost,
lakota a smilstvo a s nimi společná pýcha
panovačnosti, mučidly vrhla se na jeho učení,
přece se k němu hlásilo lidí více a více, jimž
se zhnusilo bahno, a kteří zahořeli láskou
k učení lidi tak ašlechťujícímu.

A dnes? Dnes úprkem vrací se pohanství,
byť i třebas v jiném způsobu. Dnes převeliká

lidstva otročí Bachus-ovi — Merkurovi —
i Venuši. Vyšší enahy jsou dnes potlačeny,
zisk, požitek a sláva, to jest to, po čem hoří
dnes — národové zpohanštělí.

A národ český nezůstává za nimi příliš
pozadu. Kde nejprvější básník se neostýchal
verši svými nahota opěvati jako bohyni, tu
se ukázalo zajisté děsné bahno. A kde se vy
dává kalendář „pikantní“, čili raděj kalendář
nestyda“, tn je vidět, kam naše mladá intel
igence, čili naši novější vzdělanci zabředli.

Ale tím se taky vysvětluje ten vztek tak mno
hých proti náboženství, které pokrytecky kle
rikalismem se nazývá, aby velké i šedivé děti
strašilo. Bachus a Venuše třebas až do krve,
jako to bylo na úsvitě křesťanství, budou pro
následovati katolioismus, který ge protiví váš
ním. Raději v bahně spousty se brodit, jen
ne — katoliotví!

Ale budou-li čeští katolíci horliví, svorni
a budou-li sami dle své nauky žíti, oni či
vlastně jejich náboženství bude tím motorem,
který tím bahnem novopohanským opět hne
ku blahu národa.

Proto obzvláště při volbách tažte se, ko
ma na opravdovém blahu a povznešení národa
záleží, jak se pan poslanec chce chovati k ná
boženství? Kdo miluje bahno anebo se bojí
z něho vylézti, toho voliti jest jednoduše hřích
na národu spáchaný.

Heslem naším musí tedy být: Tím naším
bahnem se musí hnouti, a motorem k tomu
sloužícím musí býti — křesťanství.

Katolíci, voličové !
Přistapujete k volebnímu osudí, abyste

spolu-rozhodovali o zástapcích českého lidu
na říšské radě. Přistupujete k volbám s pl
ným vědomím, že situace našeho národa jest
velice vážná a že tudíž velmi mnoho na tom
záleží, kdo bude vyslán do jeho zastupitelstva
říšského. Víme to dnes všickni, že my Čechové
máme mnoho mocných a zapřisáhlých nepřá
tel, za to však málo, či spíše žádných přátel
a že tedy výhradně musíme spoléhati na vlastní
sílu svou.

Za těchto okolností bylo by ovšem nej
lepším bývalo, kdyby všechny politické strany,
které ku státoprávnímu praporu se hlásí a své
právnost a svézákonnost zemí koruny české,
jakož i rovné právo českého jazyka v těchto
zemích za první článek do svého programu
přijaly, pominuvše prozatím všeho, co je dělí,
společně byly postavily kandidáty do říšské
rady a Spojeným úsilím za jejich zvolení pra
covaly. Takovéto sjednocenosti při dnešních
volbách byli bychom si dojista přáli, toho
zvláště očekávajíce, že svolána bude „Národní
radu“ ku poradě o společném postupu všech
státoprávních stran při příštích volbách. Bo
hužel však, že se tak do dnes nestalo a že
nám bylo dáno na srozuměnou, aby každá
strana zápasila na svou vlastní pěsť.

K tomu všemu hledíc, nezbývá nám, leč
voliti jednu ze tří cest.

Buď voleb se nesúčastniti a ponechati
zápas drahým stranám. Tuto cestu však žádný
katolík — Čech nikdy nezvolí, poněvadž dnes
jedná se o ty nejdražší statky našeho národa,
o jeho jazyk totiž a o právo svobodného jeho
sebeurčování, a proto zádný kalolík český
dnes volebnímu zápasu se nevyhne, nýbrž
půjde nadšeně ve volební boj, aby spolupro
testoval proti bezpráví na národu českém pá
chaném.

Druhá cesta by byla tato: Jíti sice do
volebního boje, bojovati však toliko za vítězství
kandidátů některé jiné státoprávní strany.
Uhoditi na tuto cestu však nedovoluje nám
naše hrdost národní spolu s vědomím našt
rovnocennosti s ostatními státoprávními stra
nami českými, kterážto hrdost a vědomí vylu
čují veškera podřízenost a služebnost stra
nám jiným.

Nezbývá nám tudíž, leč třetí cesta a ta
jest: Učastniti se voleb s vlastními kandidáty
aspoň v některých místech.

Katolíci, voličové čeští! Na Vás nyní zá
leží, abyste užívajíce svého volebního práva,
plnili svou povinnost i jako vlastenci, i jako
katolíci. Nikdo z Vás se volbě nevyhýbej, ný
brž každý jdi a vol!

Jakožto horliví vyznávačia zastanci stát
ního práva českého a spojené sním svépráv
nosti a svézákonnosti zemí koruny české, jakož
i rovného práva českého jazyka v zemích
těchto, ani jeden z nás nedáme hlasu svého
těm, kteří se posmívají „starým pergamenům“
našeho práva českého a kteří spojují se s ne
přáteli našeho národa.

Jakožto katolíci pracovati budeme pře
devším o zvolení svých kandidátů. Kde vlast

své hlasy onomu kandidátovi ze státopravní
některé strany, který naši svatováclavskou



víru respektuje a svaté city našeho náboženství
neuráží. Ten, kde o svatou víru naší se otírá,
na naše hlasy nikdy počítati nesmí.

Jeme stranou katolického lida českého,
jehož hlavními sloupy vedle intelligence jest
rolnictvo, řemeslnictvo 60 živnostnictvem 8
dělnictvo. Naše programy domáhají se zlepše

dáti rolnictva, řemeslnictva a dělnictva, pokud
8e hlásí k Svatováclavskému a státoprávnímu
praporo, mohou s jistotou spolehnonti se na
podporu naší.

Ponechávajíce si uveřejnění úplné kandi

dátní listiny na nejblíže příští r volámevás, katolíky voličečeské do zbraněk úspěšné
mu volebnímu zápasu.

V Prase, dne 19. října 1900

Z výborupre společné záležitosti ka
telíků českých: obomstran křesťansky
sociálních a národní strany katolické.

Dr. Rud. Horský. © Josef Hovádek.
T. J. Jiroušek. Prokop Holý.
Václav Žižka. — Václav Myslivec.

Hr. V. J. Schónborn.
Dr. Jos. Burian.
ThC. Jan Pauly.

Po společné úradě dohodl se výbor pro
epolečné záležitosti katolíků českých dosud
na následující kandidátní listině pro volby za
V. kurii:

Za X. volební okres, kde volí okresy:
Jičín, Nová Paka, Hořice, Nový Bydžov, Chlu
mec, Poděbrady, Králův Městec, Nymbark,
Libáň, Sobotka, Semily, Železný Brod, Lomni
ce a Jilemnice: Jesef Jehm, tkadlec v Hra
bačově u Jilemnice.

Za XE. volební okres, kde volí okresy:
Králové Hradec, Nové Město nad Metují,
Opočno, Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police,
Jaroměř, Nechanice, Pardubice, Holice, Chru
dim, Nasavrky: Emil Dlonhý-Pokorsý,
kaplan u sv. Jindřicha v Praze.

Za XII volební okres, kde volí okresy:
Litomyšl, Polička, Hlinsko, Vysoké Mýto,
Skutě, Rychnov, Kostelec nad Orlicí, Žamberk,
Ústí nad Orlicí: dr. Rudelf Horský, farář
v Šárce u Prahy.

Za XV. volební okres, v němž volí okre
sy: Tábor, Mladá Vožice, Soběslav, Pelhřimov,
Pacov, Počátky, Kamenice, Selčany, Sedlec,
Votice, Milevsko, Bechyně, Vltavotýn, Hlabo
ká, Lišov, Veselí a Lomnice: Váelav Žižka,
atříbrník v Praze.

Za XVKK. volební okres, kde volí okre
sy: Písek, Mirovice, Vodňany, Netolice, Stra
konice, Horažďovice, Volyň, Sušice, Blatná,
Březnice, Příbram a Dobříš: Leopold Ha
velka, horník v Příbrami.

FEUILLETON.
Nihil novi —

(Nic nového.)

V nynější době, kdy tolik a z různých příčin
přetřásá se otázka židovská, nebude nemístno po
dati svědectví jedno starověké, které ukáže, že
přísloví: Nihil novi — Nic nového pod sluncem
— dosud nepozbylo svojí platnosti.

Přečteme si v té příčině pokud se dotýče
kritiky vlastností židovských svědectví starého řím
ského historika Tacite, který vždy a všude věren
heslu, jež sobě při spisování dějin vytkl: Sine ira
et studio — Bez hněvu a stranění — podává o
židech v díle svém »Flistorisce zvaném 'zprávu za
jímavou, již níže v překladu uvedeme. —

Jak dějiny nás učí, vládla v říši Římské po
smrti Neronově v r. 68—69 po Kr. řada panov
níků dosazovaných vojskem: Galba — Otho —
Vitellius. —

Galba ještě roku 68 byl zavražděn. Strůjce
vraždy, Lusitanský legat Salvius Otho provolán
císařem. Téže doby vyhlášen však od germánských
legií za císaře A. Vitellius. — Otho byv v bitvě
u Betriaka mezi Cremonou a Mantuou poražen,
zbavil se sám života, (69.) —

Proti novému, zhýralému císaři vzbouřily se
však legie římské dlící posádkou v Syrii v Aegypté
a provolaly císařem T. Flavia Vespasiana, jenž
tehda proti vzbouřeným židům válku vedl. —

Bylať se v proviocii Judské vzbouřila r, 66
po Kr. svobody milovná část obyvatelstva Zeloti
— Horlivci, nechtíc snášeti dále utiskování řím
ského prokuratora Gessis Flora, —

- Římané přinucení odejíti z Jerusalema, řím
sky smýšlející židé strašně byli pronásledováni. —

Vespasianus, přišed do země, vedl sí vítězně,
zvolen byv však císařem, ponechal ukončení války
synu svému Titovi. Titus potom válku židovskou,

Drobná obrana.
„Posel z Podhoří“ v poslednímčlsle

kr „9v. Prokop zmizel z některých kalenů katolických a na jeho místo zařaděn v
seznam svatých, deznámý biskap Eliáš“. Tak
oznamují „Katol. Listy“, — K tomu přidává

„Posel“ dále: „Nu ovšem, sv. Prokop byl Čecha proto ho nemůže Řím trpěti v kalendáři,

ačkoliv se ni,do ima vleklskřížem.(bistorie!?) Že Římv kalendáři netrpěl našeho
ho mistra Janá Husa se nedivíme, poněvadě
Hus učilprý „samým nesmyslům“. Kdy
by tak uapadlo Římu, aby celý český lid vy
pověděl z církve, protože všichni jsme naklo
nění k hasitství, jsme tedy kacíři, — co by

chom si počali a co by činili tupitelé Husa?— Naposled bude ještě sv. Prokop, protože
byl mnichem slovanským zbaven svatosti. Tak
znají naší novohusité historii a životopis sv.

Prokopa, že siho plete s opatem Božetěchem.(Ten vlekl kříž do Říma.) Že Has učil sa
mým uesmyslům, který katolický spisovatel
tak napsal? — Kněžstvo české váží si a ctí
sv. Prokopa. V Praze dědictví sv. Prokopské
vydalo důkladný život jeho, kde spisovatel
Dr. Fr. Krásl s velikou pietou také píše o li
torgii slovanské. Sv. Cyrill a Method byli také
slovanští apoštolé a ev. Otec je tak vyvý“
šil a úctu jejich na celý svět rozšířil. (Grande
munus.) Jest vskutku úžasné, jak zaslepeně a
nesmyslně mohou takové časopisy psáti, jen
aby ukojily svou zášť ku všemu co jest kato
lické!

Dr. Herbem oslavoval 23. září t. r. v
moravských Jedovnicích Havlíčka láteřením
na „klerikalismus“. Starosta Šebela při té pří
ležitosti připomenul, že již před půl stoletím
byly Jedovnice obcí pokrokovou, vyspělou,
která spisy Havlíčkovyodebíralaa četla. Oba
pánové však při tom zapomněli poznamenati,
že pokrokový rach v Jedovnicích vzbudil „kle
rikál“ Ševčík, který spisy Havlíčkovy v obci
šířil a tamtéž první beseda založil, za podpo
ry „klerikálů“ jiných; za své šlechetné snahy
byl pak Ševčík nemilosrdně vrchním Ullma
nem pronásledován. (Srv. Obsor č. 20.) Pak
máme věřiti, že uaši papíroví vlastenci rázu
Herbenova se starají o skutečné uvědomění
lidu! Takble kdyby se časisté octli v nevděč
né situaci oněch vlasteneckých kněží proba
zenců, jaká dávka pravého nezištného vlaste
nectví by se u nich shledala, kdyby se jim
maska fangličkářství s očí strhla? Inu, kdyby
před pokrokovým a „nvědomnělým“ poslu
chačstvem nynější parádní řečníci nehodili
blátem po kněžstvo, bylo by po řečnickém
efektu. Jak Havlíček o vlastenectví židů soudil,
o tom byli Herben i Šebela hezky z ticha.

Politický přehled,
Znovuzřízení pravice. Sterá pravice

byla sice rozbita obstrukcí, avšak přece konají se
pokusy o její znovuzřízení v menší podobě. O

v níž million židů zhynul, ukončil dobyv a roz
bořiv Jerusalem.

(Jerusalem měl tehdy asi 250.000 obyvatel,
kdežto nvní v Palaestyně jest celkem asi 500.000
obyvatel.) —

V průvodu triumfujícího vojevůdce římského
byl také židovský dějepisec Josephus Flavius,

I praví Tacitus u vylíčení dobytí a pádu Je
rusalema (ve svých »Historiae« kniba V. capitola
IL. a násled. toto:

II. Poněvadž hodlám vypravovati o posled
ním dnu pověstného měste, zdá se mai přimě
řeno, abych i jeho počátek objasnil. —

Židé (Judaei) z ostrova Krety ns pokraj Li
bye prý uprchli v době, kdy Saturnus, násilím
Jova byv vypuzen, ustoupil z vlády. Důvod pro
to béře se z pojmenování:

Byla Ida, slavná hora na Kretě; okolní oby
vatelé [dajští (Iduei), nazývání byli Judajští (Ju
daci), kdyžtě- jich přijmení bylo po barbarsku
rozmnoženo, (Přidáním —u—).

Někteří připomínají, že Židě za panování
Isidy, potulující se po Aegyptě lid, byl pod vůdci
Hierosolymem a Judou do nejbližších zemí vykli
zen; přemnozí připomínají, že jsou potomstvo
Aethiopů, které za panování krále Cepbca strach
a záští sídla změniti dohbnaly.

Jsou také, kdo prav., že jsouce Assyská sběř,
národ nepotřebující pozemků části Aegypta se zmoc
nivše, brzy sousední města a Hebrejské končiny
a místa bližší Syrii obývali. — Jiní praví, že slavný
začátek Judaeů, Solymové, národ oslavovený bá
sněmi Homerovými, založenému městu po sobě
jméno Hierosolyma dali. —

II. Většina spisovatelů soublasí v tom, že,
když povstal po Aegyptě mor — který těla lidská
hyzdil, králi Bocchorim-u, hledajícímu prostředek
očistění království vstupem do věštírny Hammo
novy, rozkázáno bylo, i tento drub lidí jako bohy
nenáviděný do jiných zemí odvésti. — Tak shle
daný a sebraný lid, kdyžv pustinách byl zanechán

tom osvědčí konference zástupců klubu českých
velkostatkářů, klubu jihoslovanského a skupiny
Treuinfelsovy, která se konala v neděli ve Vídni.
Jednalo se v ní o politické siluaci, kteráž byla
zevrubně přetřásána a stalo se usnesení v taktice,
kterou so tyto tři kluby mají pro budoucnost
tíditi, zejména pří novém svolání sněmovny po
slanecké. Usnesení o taktice sdělí se také vůdcům

olského klubu a vůdcům klubu mladočeského.
Praze mají se konati zs předsednictví hraběte

PálíTyho ještě další porady, kterých snad se
súčastní někteří členové klubu jihoslovanského a
skupiny Treuinfelsovy, každým však způsobem
budou vyrozumění o výsledku Klub velkostatkářů,
Jihoslovanů a skupiny Treuinfelsovy budou i na
dále mezi sebou udržovati styky sž do svolání
říšské rady.

Dr. Baernreithor ©českém národě.
Na voličské schůzi ústavověrných velkostatkářů
v Plzni promluvil dr. Baerenreithero českéotázce
a národu českém následovně: +Povinností vlády
je, aby vždy silnou rukou ustanovila míru stát
ních nutností. Největší překážkou vládě jsou dnes
národnostní snahy Čechů, kterým politikové, no
viny, kněží, učitelé, bez výminky své služby vě
nují a jejichž záchvěvy jdou až do nejzazší vesni
ce. Předrážděná politická obrazotvornost maluje
lidu politické mezinárodní vztaby před oči, kte
rých ve skutečnosti není. České dějiny vykazují
několik příkladů přílišného napínání národnostní
síly, a to bylo vždy před úpadkem národním, kte
rý pak následoval. Upadek ten přijde i dnes, a
jistě, Co si dříve Evropa nedala líbiti od Husitů,
co Rakousko v 17. století dovedlo od sebe ode
hnati, to je dnes již ještě nemožnější než dříve,
Těsně jsou spojeny velmoci evropské, a jejich
zájmy určuje běh světové politiky. Na této věci
výbojní národnostní politikové na Vltavě nic nes
změní. Český stát v srdci Evropy, obklopen Němci,
který by chtěl pro ní si vésti nepřálelsky, jest
rakouskou a spolu evropskou nemožností. Jest
postaráno o to, aby stromy nerostly do nebe,
a Rakousko má síly dosti, aby českou olázku do
vedlo stráviti. Dnes jest nemožno mluviti o ně.
jaké násilnické politice. Ruka, která má v Ra
kousku zjednati pořádek, nesmí zraniti národ
nostních čivů nižádného národa. Nejedná se o to,
potlačiti skutečné národní potřeby českého náro
da, nýbrž Český lid přesvědčiti, že na základě da
ných nyní pokynů, jest proň nutno, své národní
tužby na míru rozumovou uvésti, aby možno
bylo spolužití obou národů při zachování celist
vosti mocnářstvíl« — Ač nelze nikterak souhla
siti s řečníkem, přece jest záhodno stopovati ro
zumové vývody našich politických oupůrců a uči
ti se z nich. Nedá se upříti, že slova dra. Bae
renreithera mají zlaté zrnko pravdy, a bylo by
si jen přáti, aby rozhodující činitelové ve Vídni
slov těch si všimli a dle nich také jednali a ne
napínali národnostní tetivy, jako se to děje s ně
meckou zprostředkovácí řečí. Naše strana kato
lická byls vždy názoru, aby vůdcové českého
lidu se brali cestami rozumovými a neodvažovali
se na srázné spády politických komedisntů, ho
níce se za okamžitým úspěchem předrážděných řečí.

Pomník Bilsmarchkovi. Říšský soud vy
nesl dne 17. t. m. rozsudek o stižnosti podané

(O
a když ostatní v slzach se rozplývali, že Mojžíš,
jeden z vyhnanců, povzbudil je, aby nijaké od bohů
nebo od lidí pomoci neočekávali, jsouce obojími
opuštění, avšak jemu samému věří-li za vůdcovství
jednoho boha, jehož první pomocí přítomné po
hromy zahnali, — Přisvědčili a všeho nepovědomi,
náhodnou cestu nastupují. Než nic je podobně
neugavovalo jako nedostatek vody. Již byli lehli
po veškerých rovinách nedaleci zahynutí, když
stádo divokých oslů z pastvy na skálu zastíněnou
hájem přišlo. Následovav je Mojžíš z důmnénky
že najde půdu travnatou, bojné prameny vody objeví.
To bylo polehčení, a urazivše cestu 7 dní bez pře
stání, sedmý den vyhnavše domácí osadníky zmoc
nili se zemí, ve kterých město a chrám posvěceny.

IV. Mojžíš, aby do budoucna vládu v lidu
si upevnil, nové obyčeje a opačné ostatním lidem
zavedl. Nesvato onde vše, co u nás svatou a opět
dovoleno u oněch, co u nás neřestí. Obraz zvířete,
jehcž ukazováním se nezbloudili a žízeň zahnali,
ve svatyni zasvětili, zabivše berana jako na po
tupu Hammnona; také býk se u nich obětovává,
kterého Aegyptané (Apis) uctívojí. Vepřového masa
se zdržují pro pohromu, jíž je kdysi svrab hyzdil,
jemuž požívání zvířete toho škodlivo.

K dlouhému kdysi bladu častým dosud hla
dověním se přiznávají, a za příčinou uloupení
obilí, chléb Židovský není poután žádným droždím.

Sedmý den prý uzdálo se jim odpočívati,
ježto ten den konec námebám přinesl. Potom, li
chotiva ježto nečinnost, také každý sedmý rok za
bálce zasvěcen. Jiní praví, že pocta tato vzdává se
Saturnovi, buďto jako prvnímu božstvu dle řeči
Židů, kteří se Saturnem prý vyhnání a zakledateli
národa byli, buďto že ze sedmi hvězd, jimiž řídí
se osudy lidské, hvězda Saturnova nese se v nej
vyšším kruhu a obzvláštní silou a že většina ne
beských tělcestu svoji a oběh v počtech po sedmi
vykonává.

V. Tyto obyčeje, jakýmkoli spůsobem zave
dené, sterobylostí se obhajují: ostatní ustanovení
převrácená, citu přirozenému odporná, špatností



ve příčině zastavení usnesení, podle něhož měl
býti Bismarckovi postaven pomník, Říšský soud
uznal, že zastavením dotyčného úsnesení nebylo
porušeno právo národnosti, ježto skutečné v do
tyčném usnesení se musí spatřovati nepřípustná
politická demonatrace,

Sensační zpráva přináší„Ung.Inform“
ze dne 24. t. m. Arcikníže František Ferdinand
hodlá se prý zříci následnictví na trůně ve pro
spěch svého mladšího bratra Otty, po případě
jeho nyní dvanáctiletého syna Karla. Ponecháme
zodpovědnost za tuto sensační zprávu jmenova
nému pešťskému listu.

Řádění hakatistů v Německa pro
ti Polákům. Braniborské krajinské spolky po
věstného všeněmeckého vevangelického bundu«
usnesly se nedávno na této resoluci: »Sbromáždé
ní svoluje, poněvadž v rozmnožování polského
národa vězí nebezpečí pro církev protestantskou,
aby »evengelický bunda rázně si počínal ve všem,
co by k potlečení polského živlu sloužilo a k
tomu účelu aby všechny krajinské spolky »evan
gelického bundu« činně spolupůsobily.« — Kté
to resoluci dodati dlužno, že k ministerské pora
dě v Poznani, kde Prušáci z vysoké byrokracie
se radili o prostředky k vyhubení Poláků, byl
pozván a také přítomen protestantský generální
superintendent. [o přece jasné osvětluje celé plá
ny hakatistů,

Německý říšský kameléř hr. Hohen
lobe odstoupil a místo něho dosazen miláček Vi
léma II. hr. Bůlow.

Ze Srbska. Ministr vojenství nařídil, aby
byl vyslán větší počet důstojníků do čisiny za
účelem vyššího vzdělání, Rakousko- Uhersko havšti
VÍ za timto účelem 5 srbských důstojníků.

Tramsval. Burové, podporovaní při úto
ku na Jagersfontein obyvateli měste, byli prý s
těžkými ztrátami odraženi. — Ze Staudertonu se
sděluje, že menší oddělení Burů ohrožuje anglickou
spojovací čáru, vytrbávajíce železniční koleje. —
Cesta presidenta Krůgera ku vládám evropským
bude míti za účel, zakročení velmocí ne k vůli
neodvislosti burských republik, nýbrž k vůli za
jištění jejich samosprávy pod vrchním panstvím
Anglie. — Reuterova kancelář oznamuje z Kapska:
Pro znova se vzmáhající činnost Burů ve svo
bod: ém státě Oraňském a přibývající ochotu těch
Burů, kteří složili přísahu, že budou neutralními,
podporovati nepřítele (Bury), odhodlaly se úřády
vojenské k ráznějším opatřením, aby marodující
pluky vojska burského potřely a nentralní Bury
za každé zrušení přísahy přísně potrestaly. — Ge
nerál Botha zaslal lordu Robertsovi dopis, v němž
mezi jiným praví: Protestuji proti vašemu jedná
ní, které jest výsméchem proti všem zásadám vá
lečného práva civilisovaných národů. Konečně
pak vás mohu ujistiti, že nás žádné z vašich bru
tálních opatření namířených proti našim ženám a
dětem nezviklá v odhodlání bojovati dále za naši
svobodu.

Válka v Čímě. Německélisty brdě hlásají,
že na císařském palác: v Pekingu vlaje prapor
polního maršálka. To se Němcům zdá velikou vy
možeností, co zatím ule kolem východní řeky se
šíří veliké povstání, Číňané praví, že povstalci se

k
se uplatnila, neboť každý ten nejhorší člověk za
vrh otcovské bohy, dary a almužny tam snášeli,
čímž rozmnožilo se jmění Židů, a ježto u nich
samých víra trvaoliva, byl soucit s přistěhovalými
a přinášejícími dary na snadě, naproti však všem
jiným lidem záští nepřátelské, —

Odloučeni při jídle, rozrůznění na ložích,
národ k chlípnosti velmi nakloněný, souložení s
Cizími ženami se zdržují, mezi sebou nic nemají
nedovoleného, Pohlavní ústroje ustanovili obřezá
vati, aby se různosti tou poznali, Ti, kdož na
Jejich víru přestupují, totéž konají, aniž v co dříve
se zasvěcují než aby opovrhovali boby, odříkali se
vlasti, rodičů, dětí, bratří nic si nevážili, — O roz
množení lidu přece péče se má: neboť i zabiti
někoho z příbuzných hříchem, a duše v bitvě nebo
tresty utracených za věčné považují: odtud láska
ku plození, odtud opovrhování smrtí,

Mrtvoly spíše pohřbívají než spalují dle zvýku
Aegyptského, tatáž péče a přesvědčení o zemře
lých, opáčné o bozích.

Aegyptané mnohá zvířata a vytvořené podoby
uctívají, židé jediné myslící jen jednoho Bohapo
znávají. — Za bezbožníky považují ty, kdo by po
doby bohů z vezdejších látek na spůsob lidí vy
tvořili, Onen jejich bůh jest největsí a věčný, ne
napodobitelný a nehynoucí. Žádné tedy obrazy
ve svých městech ani ve svých chrámech nepo
stavují. Také králům tohoto lichocení (stavení obrazů
a soch) se nedostává, aniž tato jest pocta císařům,
Poněvadž však kněží jejich na píštely a bubny
hrávali, břečtanem se věnčili a réva zlatá v chrámě
nalezena, že uctívali otce Libera, zkrotitele Vý
chodu, — někteříse domnívali— ač ustanovení
o tom nijak se neshodují, jež Liber slavné a ve
selé obřady ustanovil židovský spůsob nejapný a
sprostý jestl Y

|. Čtenář tohoto starověkého svědectví přirov
nej jednu vlastnosť po druhé k nynějším a utvoř
si úsudek sám! Najdeš-li co nového?

' "M ť
————- „

usnesli zbořiti všechny misle ve Kvantungu a po
vražditi všechny křesťanské Číňany. Francouzské
vojsko vyznamenalo se v posledních dnech v Par
tingfu. V četných místech vztýčeny francouzské
prapory. — Dne 20. t. m, vrátilo se 22.000 ru
ských záložníků z Číny domů, — Čínský císař
zaslal presidentovi francouzskému dopis, v němž
prosí o rychlé zakročení ohledně míru. — Vzhle
dem k dalšímu válčení v Číně utvořili Angličané
s Němci avláštní dohodu, která se zdá býti pode
zřelou. +Birževija Vědomosti« shledávají dohodu
podivnou a tajemnou, jelikož neporušitelnost Číny
jest základní, od všech velmocí přijatou zásadou.
Německoanglická dohoda má tedy za účel obhá

jení toho, co žádnéhoobbájeníobje Naotázku, odkud hrozí celistvosti Číny nebezpečí,
jest jen jedna odpověď: Se strany těch, kteří pro
hlásili, že chtějí každého roztříštiti, kdo by jim
bránil, vzíti si onen podíl kořisti, který považují
za jim náležející. Rusko však dovede obbájiti ce
listvost Číny proti všem dohodám i bez nich. —
»Novoje Vremja« považuje území severně od Pejha
ze příslušné k obvodu ruského vlivu a nechce při
Pustiti, aby se politika otevřených dveří až tam
vztshovala.

Zprávy místní a z kraje.
Jak známo, nastoupil Jeho Milost nej

důstojnější pan biekeP náš dne 24. října b.roku cestu svou do Říma, aby svatému Otci
podal zprávu o stavu diecése, a o svém bisku

pování, aby vykonal jebjní pouť, a u hrobů
sv. apoštolů ýprosi sobě i svěřenému lidupožehnání Božího. — V úterý odebral se ndp.
Meg Dr. Alois Frýdek, bisk. generální
vikář s rektorem kněžského semináře vdp. Ant.
Suchánkem a radou b. konsistote Fr, Ker
nerem do Chrasti, aby nejdůstojnějšímu vrch
nímu pastýři jménem diecése dali s Bo
hem, a přáli šťastnou cestu do věčného města.
Když byl pan generální vikář vyslovil přání,
aby cesta, kterou nejdůstojnější pan biskup
v den sv. Rafaela nastupuje byla tak šťastnou,
jako druhdy cesta Tobiášova, prosil jej, aby
svatómu Otci vyslovil 'dětinnou oddanost

bů sv. apoštolů, aby vzpomněl i na lid té di
ecése, jejíž řízení složil Pán do rukou jeho.
Nejdůstojnější pan biskup mile překvapen tou
pozorností děkoval srdečně, a žádal, aby věřící
provázeli jej na cestě modlitbou svou. Kněží
i věřící lid celé šíré diecése naší zajisté s ra
dostí a vroucí ochotou splní přání nejdůstoj
nějšího vrchního pastýře svého!

Zprávy dlecésní. Jmenování jsou:
p. Tom. Blažek, b. notář, děkan v Libici, bisk. viká
řem obvodu Poděbradského, p. Ant. Trávníček, b. no
tář, farář v Krásné Hoře, vikářem obroda Lipnického.
p. Ferd. Kutscher, a. děkan v Marešově, vikářem ob
vodu Tratnovskóho, p. Jan Kobr, děkan v Chrasti,
vikářemobvoduChrasteckého.Vyznamenáni jsou:

. Vác. Frůhbauer, gyma. prof. a katecheta v Hradci
rálové, p. Boh. Kubát, registrator a archivář bisk.

konsistoře, p. Jan Veverka, prof. a katecheta na pae
dagogiu v Hradci Králové a p. Frant. Douda, farář
v Dohaličkách, obdrželi expositoriam canonic. Usta
noveni jsou: p. Jan Habal, kapli. v Hlinsku, za
faráře do Rychmburka, p. Frant. Kadlec, kapl. v B.

Újezdě, za kb do Králové Dvora, p. Fr. Stejskal,administr. v Mikulči,za koop. do Janova, p. Frant.
Bílek, kapl. Libchavský, za kapl. do Teplic, (Weckels

dorf), p. Jan Biskap, kap- v Hačvčevaí, za kapl. doLibice n. E, p.Váci. Břeský, kapl. Jilemnický, za
administr. do Stěpanic, p. Fr. Hrubant, kapl, za ad.
ministr. v Přepychách.Neomysté: p. Jos. Káva, za
kapli. do B.Újezda, p. Fr. Hrobský, za kaplana do
Libčan.

Věstník uěltelský. Ustanoveníbyli řídí
cími učiteli: Frant. Leichter v Pražském Předměstí
(šk. okr. králohradecký), František Veicl v Kameničné
(šk. ok. žamberecký), Frant. Macek v Perálci (šk. okr.
vysokomýtský); — učiteli, pokud se týče, učitelkami:
Emilie Jindřichová v Trh. Kamenici (šk. okc. chru
dimský), Oldř. Hepnar v Kutné Hoře, Frant. Tolman
v Klášterci (šk. okr. šamberecký), Jos. Koníček v Ra

dovesnici (šk. okr. novobyděovaký), František Brož veVelkých Kosicích (šk. okr. novobydžovský), Aloisie Pu
ralová v Chlamci (školní okr. novobydžovský), Karel
Groh tamše; — podačiteli, pokudsetýče podučitelkami :
Barbora Zimová v Rohozné (šk. okr. poličský), Otakar
Brož v Korouhvi (šk. okr. poličský), Kamila Šípková
v Poličce, ČeněkKodytka v Nekoři (šk. okr. žambe
recký), Stanislav Seifert v Klášterci (šk. okr. šambe

pocký), Antonín Žabka v Nepolisech (šk. okr. novobyd
žo něl František Hampl v Újezdě (šk. okr. novobydžovaký).

Z řádu praementstrátského. | Přero
rem řádu praem. královské kanonie Želivské jmeno
ván byl vld. pánP. Otmar Mart. Kestler, bisk.
notář, dosavádní duchovní správce v Jiřících u Hum
polce. Láska všech osadníků, kterou ci získal milou
svojí povshoua upřímnosti, provází jej na nové pů
sobiště s přáním věcho zdaru a blaha.

Jednota divad. ochotníků v Hradci
Králové vypraví dne 26. t. m. ve prospěch „ná
rodního domu Čechů Trutnovských“ novinku a reper
toirní hru národního divadla v Praze: „Darmojedka“.

Komedieo 6 jednáních,n ja AleFsandrovičSa
prajš ruského přeložil K. Štěpánek.Regissenr: Karela .

- Besvicenská zábava v Adalbertinadne
31, t. m. konaná, vydařila se, jsk se nám oznamuje,

dobře. Účastenství bylo veliké. Hudba 42. pěš. plaka
hrála pěkně; p. Kadečka, hotelier v Adalbertinu sa
sluhuje plného usnání za vsornou obslubu. 8nápoji
a pokrmy bylo obecenstvo velice spokojeno a jeden
úsudek byl, še p. Kadečka jest řádným s svědomitým
hostinským, kterýsi tobo saslubuje, aby byl ve sna
hách svých podporován.

Osobní. Pan J. Strachota, městký nádlesní
jmenován byl místodršitelstvím král. Českého sko
šebním komisařem pro státní zkoušky a lesnictví,
které se letošního roka konalyv sále vyšší obobodní
školy v Hradci Králové,

Lázně. S pýchou hovoříme často o do
konalé správě našeho města, která se o zájmy svého
obyvatelstva všemožně stará. To je pravda. Ze ně
kolik jen let co vše již tu knašemu pohodlí a pro za
chování našeho zdraví máme. Zavedli nám do města
dobrou pltnou vodu, postavili nám nové nákladné
Jatky, zřídili sdravotní dohled na mastné výrobky (0
mléko a máslo posud ne) a jiné důležité věci pros
vedli a snad v nejbližší době ještě provedou, ale na
věc velice důležitou, ba skoro nutnou pro vzmáha
jící se město zapomněli, Kde jsou lázně v Hradci
Králové? Bobužel, doposud nikde. Ba ani budonenosť
o nich ještě neví. Jsou jen kýženým přáním obyva
telstva. A to je cbyba pro město. Veliká chyba
Člověk, aby byl zdráv, má se koupat. A u nás ani
v létě nemůže se vykoupat 8 chutí, ačkoliv je skoro
ve vodě. Plovárna je vojenská, patří tedy vojska a
plovárna obecní, ta je pro malé hochy a pr> bílení
prádla. Tak aspoň letošního roku bylo patrao. Kdo
tedy se má obyvatelstvo města Hradce Králové vy
koupati ? Snad náš blas nezůstane osamělým, snad
vážně se huo s uskutečněním myblénky o zřízení

dávno kýžených a slibovaných lázní tak provedených,
aby svým časem při nich zřízena býti mobla zimní
plovárna. V první řadě ovšem může se o postavení
řádných lázní postarati obevní správa a tu myslíme.
že nyní v době, kdy počne se př'pravovati řádný
rozpočet na rok 1901, bylo by záhodno u nutno,
aby určitá položka na lázně městské byla v rozpo
čet dána a tak ukázala se aspoň dobrá vůle, aspoň
počátek, že za rok za dva budou pěkné městské
lázně na Orlici postaveny a dávné přání obyvatelstva
města našeho splněno. —

Městská váha. Je tomujiž několiklet,
kdy v jedné schůzi zdejšího Žživnostnictva vyjádřena
byla natná potřeba zřízení mostní váby na cestě od
nádraží ku město, alo uskutečnění je posud v nezná
mé badoucno:ti. Taková mostní vába má neocenitelný
výzoam pr) živnostníka a obchodníka a proto se di
víme, že si na zřízení váhy již nikdo nevzpomene,

Chatrné schody. Je věra pudivné,že na
schodech vedoucích z podsívě. na sv, Janské náméstí
u domu p. Pajkrova nestalo se posud vážnější ne
Štěstí. Tak vyšlapané a cbatrné schody, na nejži
vějším místě ve městě! Jak je možno, že již v létě
si opravy schodů téch nikdo nepovšimnal? Nyní,
pokud ještě čas, před blížící se zimou, nepohodami
a náledím, ozývá se z obecenstva vážný hlas, aby
schody ty řádně se opravily, což jest již věcí nut

nosti, ..
Uhlí. Při nynější veliké drahotě uhlí nutno

na něco důležitého upozorniti. Chudý člověk, který si
musí uhlí knpovati po jednotlivých putnách bývá v
přední řadě nejcitelněji šizen. Proto s radostí vítáme
návrh učiněný ve achůzi živnostenského odboru v
Hradci Králové, aby vába uhlí při prodeji v malém
byla časem zvláštní létací komisí kontrolována a ublí
v putnách převáženo. Zároveň bylo by při tom velice
důležité, aby dán byl rozkaz zdejším i okolním maji
telům obchodů uhlím, kteří uhlí v putnách po městě
rozvážejí, aby na každé putně zřetelně číslem váhu
uhlí označovali. — Není-li jiné ochrany pří prodeji
uhlí, ať je aspoň ve městě našem zřízen tento dohled

Velkostatek Nové Hrady u Vys.Mýta
koupi) od dědiců Jana Antonína hrab. Harbual Cha
mare, c. k. rytmistra v. v. — hr. z Harbual. Chamare
v Stolzu v pruském Slezsku, za 956.029 marek. —
Velkostatek Adrsbach u Police n, M. přešel v majetek
Konstantina, barona Nádherného z Borhutína,

Zde! (Z Králové Dvora.) Pro slovíčko „zde!“
v kontrolním shromáždění byli zde zatčeni záložníci
V. Stříbrný a K. Meisner. Oba v průvodu četnictva
dopravení byli do Hradce Králové.

V Pardubicíchjpři kontrolnímshromášdění
ve čtvrtek byl zatčen záložník Benda pro slovíčko
„zde“. Byl odvezen do pevnostního vězení v Josefově.

Pardubický pivovar, ojehožpožárujeme
v minolém čísle přinesli zprávu, byl pojištěn na
570.000 K.

Masaříkovská výchova. Ve Vysokém
Mýtě jest několik akademiků-realistů, kteří horají
jen pro Masaříka, za něž styděla by se kuždá strana.
Jsou to přemrštěuci chováním icítěním. Jeden z nich
onehdy se chlubil, že je Antičech. Až prý bude
sčítání lidu, tu prý do rubriky označojící národnost,
napíše nullu. Pro takové znemravněló hlapáky je
nejicpší odpovědí — odplivuutí,

Z židovské „činnosti“. Žid G. Freund,
obchodník ve DvořeKrálové ačkoliv jest ženat, snásil
nil za nepřítomnosti své paní 16letou služku, dceru
hostinského Brejšky z Hradiště u Písku; zacpal jí ústa
šátkem a s revolverem v race vyhrožoval dívce, že ji
ihned zastřelí, jestli se mu nepodá. — Těchto dnů
byl vzat do vyšetřovací vssby — ale ostatní židé

napnuli síly a hned v den jeho zatčení žádali, očbyl propuštěn. Tak tedy židoveká drzoat jde jiš ta
daleko, že žádají, aby ty nejbanebnější jeji ch činy zů
staly bez trestu.

Vražda. V pátek udál se v nízké pazderně
v Kracenburku n Chotěboře atrašlivý výjev. Obyvatel
pazderny, J. Kasal, známý to opilec, zavraždil avou



šenu, která rovněš byla oddána opilství. Jelikož do

mácí různice a sváry byly tam na dennímpořádkn,odhodlal se zařivec k hroznému činu. Byl pak zatčen
a odveden ku kraj. soudu do Hory Kutné.

Poprava vojína. Vpondělí dne 22. říjnao 6. hodině ranní oběšen byl v Terezíněna dvoře tak
zv. malých kasáren, v němž nalezá 5e posádková tro
atnice, pěšák Kolan od 21. pluku, který v květnn t.
r. v Kutné Hoře, chtěje ze maty zastřeliti a téže set
niny službu konajícího desátníka, těžce jej postřelil
a jiného vojína zastřelil. Popravu vykonal pražský
kat Wohlechláger.

Bouřlivé kontrolní shromáždění
v Heřicích. Dne 18. t. m. konalo se zde kontrol
ní shromáždění c. a k. záložníků. Druhým zavola
ný byl
cích p. MUDr.Aug. -Erban, který se neozval. Byv

sk znovu volán, neozval se, neb v Hořicích je
Erbanů několik. Na to setník Můller, c. a k. 16.
pěšího pluku, který kontrolní shromáždění řídil,
rozkázal, aby dr. Erban byl zatčen a prozatím do vězni
ce ©. k. okresního soudu v Hořicích dopraven Sotva
dr. Erban odveden byl ze sálu měšťanského hotelu,
v němž kontrolní shromáždění se konalo, shluky se
na náměstí zástupy lidí, bouřlivě žádajících propu
štění dra. Erbena. Hvízdání, sýkot a posměšná volání
rozléhala se náměstím, kde objevili se četníci a úřed
ník okr. hejtmanství. Dra. Erbanovi provoláváno hlučně
„Sláva“ a „Na zdarl“ Po uvěznění dr. Erbanově gá
stupy se nerozešly, rostly stále a demonstrovaly. Na
utala obava, že dojde k násilnostem. Starosta města
p. MUDr. Alois Tomsa osobně zakročil. Vyloživ hro
zící nebezpečí, žádal na hejtmanovi, aby vymohl roz
kaz k okamžitému propuštění zatčeného, čemuž také
vzhledem k napjatým poměrům bylo vyhověno. MUDr.
Erban z vězení propuštěn, uvítán byl jásotem nadše
ného davu, který k vybídnatí p. F. Hrušky, jejž or

génové pro veřejnou bezpečnost za zjadnání klidu žáali, tiše se rozcházel. Když po skončeném kontrolním
shromáždění důstojníci a četníci na náměstí se obje
vili, počal se lid opět shromážďovati a z jeho středu
rozléhaly se opět demonstrativní projevy. Večer ještě
bylo do Hradce Král. telegrafováno o vojska. Do Hořic
přibyly 3 setiny 42. pěš. pluku, aby zabránily demon
stracím. Četníci zatkli některé účastníky těchto výjevů.

Úraz v dílmě. V trahlářské dílněp. Pivrace
v Chrudimi uřízl v sobotu dne 20. října obráběcí stroj
dělníkovi Janu Ucovi dva prsty.

V Litomyšli oběsil si nádenník Josef Jůza,
který byl právě odsouzen pro jistý přestapek k 5 den
nímu vězení.

Z Chlumce m. C. Tichénaše konservativní
městečko rozčeřilo se velmi u nás neobvyklým půso
bením známých agitátorů a béře na se ráz —
radikální. Ovšem, jest to pouze u těch „několika“,
kteří za celek se považují. Když již v Radikálních
Listech vystříleli veškeré pumy avé, z nichž žádná
nechce prasknouti, neb jsou, jak se říká — slepé —
tu ve své zášti, ve své krvelačnosti vrhli ve též na
„Brynychova klerikálního kohouta, veleb
ného pána Kabna, který jest miláčkem Bry
nycha“, jak píší a hledí pérem v kalu a jedu na
močeným stěžovati postavení jeho, ale bned dodávají:
„přijde-lizdejší oblíbený ..... z Chlumce,jest
ujednáno, že všichni členové národního dělnictva do
jednoho vystoupí z církve, toť bude odveta Bryny
chovi“. Po hanopieu tomto nastalo šuškání, komu se
takováto věc mohla v mozkovici zroditi, neb ani jed
nomn národnímu dělníku se o vystoupení z církve
nezdálo, neřku-li, aby něco pronesl ve veřejnosti.
Leč národní dělnický poznalo, kdo chce s ním
šalbu provádět, kdo za jeho záda míní se uschovati
a proto vystoupilo ostře ve svém orgánu proti utr
hačnému a podlému dopisu tomuto, odůvodňujíc, že
nikdy tato myšlénka ani nikomu z nich nepřipadla
tím méně aby k vůli někomu z církve vy
stupovali a vše prohlašují za bídnou lež. Dále
odsoudilo nár. děl. i bídné a mrzkó útoky na vp.
Kuhbna,dokládajíc, že duchovní ten, svou velkou
obětavostí u chndiny ctěn a vášen jest. Dopis
ten spůsobil pravé jitření nejen v Chlumci, ale i v
celém okolí. Jest u radikalistů zvykem, že velice rádi
posílají své výplody na venek a tu každý po zásluze
odsoudil mizerné a bídné útoky tyto. Vp. Kuhn jest
opravdu nejen v městě samém, ale i v přifařených
osadách osobou velice milou, která s největší pečli
vostí posvátný úřad svůj si zastává, a proto také
té obliby a vážnosti u všech osadníků-kolátarníků
si dobyl.

Z Miletína. (Sv. misuie.)Pro různé předeud
ky v lidu rozšířené bylo účastenství sv. missií u nás
na začátku slabé. Předeudky ty jsou: Missie jest trest

pro osadu, miesionáři hrozí pořád jen peklem, chtěliy jen aby lidé chodili stále do kostela, zdžují je od

práce i zábav atd. Ale předsudky ty mizely zde čímúle, tím více. Naše dívky, naši mládenci ukázali
při svých slavnostech, že začínají chápati povinnost,
aby se veřejně k víře své znali. Slavné přijímání dí
tek, panen, odprošení P. Ježíše v Nejav. Svátosti, avě
cení miesijního kříže byly slavnosti zdařilé, důstojné.
Doufáme, že nyní led lhostejnosti k sv. missiím je
prolomen, že missie v okolních farnostech ten led od
plaví docela, a až bude u nás obnova sv. missie, že
súčastní se i ti, kdo dosud z bázně lidské, z bázně
před „kollegy“, z bázně před posměchemv revolvero
vých plátcích se jí vyhnuli. Statečnost a uvědomění
křesťanské začíná od dola — ale roste.

. Z Náchoda. Stavba monumentální budovy
jubilejní realky Náchodské pokročila jiš tak dalece,
že bude moci příštím rokem odevzdána býti avéma
účelu. Z té příčiny zadalo městské zastupitelství i
zhotovení oltáře pro exhortní síň. Z podanýchoffert
rozhodlo se jednomyslně pro velice adařilýnávrh p.
Jana Uherka, řezbáře v Náchodě,jemuž také práci
tu zadalo. Znajíce odbornou dovednost jakož i solid
nost řezbářekého závodu páně Uherkova, již předem
těšíme ss na oltář zhotovený, jenž bude — jek jiš
nákressvědčí — pravou okrasou exhortní síně a sl.
zastupitelstva města Náchoda ku cti, že nelitoralo
nákladu na oltář, jeně důstojný bude síně exhortní i
budovy tak monumentální.

Z Poličky. V neděli 21. t. m. loučila 0e
naše jednota avatojosovská s míleným svým místo
předsedou vlp. Ant. Vobejdou, keplanem sdejším, kto
rý odcházel na nové působiště do nedalekého Hlinska.
Loučení — těžká věc, neš tak smutného loučení jeme
snad v jednotě ještě nezažili. Za nedlouhých těch 13
měs. působení veleb. pána míslopředsedy u nás v Po
ličce získal si srdce všech. Ký div,že zvlášť my, čle
nové jednoty, jimž všecky téměř prázdné chvíle véno
val, tím vřelejší jeme k němu přilnoli láskou. Když

přvocký kroušek jednoty zapěl dojemný sbor dvojlasý „Rozloučení“, kterýž řídil a na harmoniu do
provázel jednatel p. Burg. Šimáček, rozloučil se týš

. jednatel, děkuje vřele vel. pánu sa kašdý krok,
aždou myšlénku, kterou jednotě věnoval. Slsy stály

v očích všech a se slzou v oka odpověděl i sám ve
lebný pán, napomínaje všecky, aby bez rozdíla stavů
kráčeli svorně za vznešeným cílem. Heslem vašim bu
dig: „Budoucnost patří katolíkůl“ Na to před
nesl pan Frant. Janele úvabu „o řemeslných společen
stvech“ a hymnou Kolpingovou dojemné tato slavnost
skončena. Přejeme našemu tak záhy odvolanému p.
místopředsedovi, aby Hlinsko odplatilo mu tu lásku,
kterou Polička dosti odplatiti nemohla. Za výboru
spolku: Frant. Dittrich.

Ruský kronžek v Jičíně pořádatibude
cvičení v jazyku ruském a to ve dvou odděleních.
V prvém oddělení pro začátečníky říditi bude cvičení
jazyka ruskému p. Břetislav Václavík, okresní a mě

stský zvěrolékař v Jičíně, v oddělení druhém pro akročilejší účastníky říditi bude cvičení p. JUDr. Jun
Lechman, advokát v Jičíně.

Koneert pořádán bude v neděli, dve 28. t.
m. v bůtelu „u slunce“ v Josefově za laskavého spo
lupůsobení virtuosky na barfa, slč, Anežky Falladové
z Praby a úplné kapely c. a k, pěšího plaka hrabě
te Browne č. 36. jíž říditi bude kapolofk Max. Heyda.

Z činnostikatol. spolků.
Z Chrasti. (Veřejnáschůze.) Dne 21. t. m.

konalo) Politické družstvo pod ochranou ev. Jana
Nep. v Cbrasti v hostinci „U české koruny“ veřejnou
schůzi s přednáškou p. red. Jos. Kratochvíla z Prahy
„O politické sitnaci“. Účastenství bylo veliké; pro
atranný sál naplněn do posledního místečka; sl. měst
ská rada dostavila se korporativně 8 p. purkmistrem
v čele; za výbor Dražetva byli přítomni: Dr. J. Sou
kup, jakožto předseda a vdp. Frd. Hanousek, děk. Tře
bechovický, člen výboru; z jiných hostů pozorovali
jsme vdp. vik. Jana Kobra s místním duchovenatvem,
vp. Al. Konvalinku, far. z Hrochova Týnce, vdp. Ště
pána Dvořáka, děkana Skutečského, duchovní z Luže
a j. Průběh ecbůze byl povznášející. Po zahájení
chůze předsedou, ujal se slova p. red. Kratochvíl.
Navázav na nezapomenutelný. diplom říjnový, jímž
zaručena rovnoprávnost národů a historická práva
království a semí a který tolik radostných nadějí
přinesl národům rakouským zvláště českému, líčil,
kterak liberální, aentralistický živel překazil jeho
uskutečnění; jak mařeny všechny enahy nejjasnějšího
panovníka směřující k upokojení národa, který osvěd
čil se dynastii a etáta věrným v dobách nejtěžších;
jak mařeny naděje jedna po druhé tohoto národa, že
dosáhnehgvých práv, že bude moci svérázně, svým
vlastn votem vyvíjeti se v tomto mocnářství, kte

tolik obětí; mařeny — jak se ukázalo
ní době — u příležitosti zrnšení ja

sykových nařízení — živly, kterým nešlo a nejde o
zachování této říše, ale o její zničení (Wolf!); uka
zoval, jak spravedlivy jsou jsou enahy českého náro
da, kterému nejde o nadpráví, ale o právo.Ku konci
řeči savé,často bouří potlesku a souhlasurpřerašované

klade p. řečník na srdceposluchačům, aby o nastávajících volbách hlasy své dali muži, který stojí na
rogramu státoprávním a je zároveň dubrý katolický
řesťan, poněvadž jen takový dává záraku, če bude
octivě, nezištně a opravdově pracovati pro dobro své

bo národa. — Když ukončil svou přes hodinu trvající
řeč, ujal se slova p. předseda. Děkoval p. řečníkovi a
za nadšeného souhlasu kladl účastníkům schůze na srd
ce, aby zachovali si lásku ku své vlasti a ku své víře, je
dině v pevném přilnutí k víře svatováclavské epočívá bu
doucnost svatováclavského národa, jak to ukazují
zkušenosti zdějin. Když pak předseda vzpomíná nejd.
p. biskupa, který právě chystá se na cestu k Otci
věřících, a prosí shromáždění, ab7 pamatovali naň
modlitbou, propuká shromáždění v nadšené ovace a
volání slávy nejdp. biskupovi, který měl odvahu za
stati se práv národa avého a osvědčiti svou lásku
k němu nejen slovy, ale i skutky v době, kdy roz
ličné „vlastenecké“ listy a plátky viděly nejzáslně
nější národní práci v tom, že jej zakřikovaly u zabr
novaly potupou. Prohlédne-li konečně veškeren lid
český? .. . Zdá ae, že se počíná probouzeti již, ale
zvolna .. . Jak bnde trvati dlouho ještě, než se na
učí všichni členové tohoto národa nekamenovati nej
lepších svých eynů? ... Zpěvembymny národní skon
čena velezdařilá tato schůze. Jen více podobných|

V Častolovicích konala se dne 21. t. m.
veřejná schůze, svolaná tamnější katol. národní jed
notou. Účastenství bylo četné a ačkoliv počasí nebylo
právě příznivé, dostavili se i členové s okolních obcí,
což zasluhuje zajisté plného uznání. — Pan redaktor
Vobejda-Prosečský z Hradce Králové mluvil v dlouhé,
dobře promýšlené řeči o thematě: „Náš odvěký boj a
bndoucnost našich anah“. Probral dějiny našeho po
litického boje, poukásal na vady, které zavinily ny

nější rozbouřenépoměry, nastínil praktické prostředky
k dosažení našic prár, zvláště na polinárodohospodářském a vysvětlil význam voleb, jak si zvláště my,
katolíci v příštích volbách počínati máme. Přednáška
učinila na posluchače mohutný dojem a řečníkovi k
výsledku, jehož docílil, blahopřáno.

Katol. jednota Černilovskákoná v neděli
dne 38. t. m. o 3. hod. odp. veřejnou schůzi v Loj

Šovce,na níž, jak jiš oznámeno, přednášeti budejeVobejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“. Hojné úša
stenství jest žádoucí,

Katolická jednota jinochůa mušů
v Kosteli n. 0. koná v neděli, 26. £. m. veřejnou
echůzi, kde přednášeti bade vldp. kstecheta Černýs
Hradce Králové.

Divadle v Adalbertinum. Jednotakat.
tovaryšů sehraje ve velké dvoraně dne 1. listopadu
1900 na svátek Všech Svatých, repertoirní veselohru
národního dívadla: „Ženichové“ od Macháčka.
Osoby: Radoslav, bohatý rytíř, p Polák. Militka, jeho

dcera, sl. Novohradská. Její ženichové: Strachota, pBeránek. Bukovec, p. Dvořák. Malinský, p. Dvořáček.
Vítek, syn bradníkův, p. Jakobský. Začátek o půl
osmé hod. Lístky cen obvyklých lze obdržeti po celý
den představení ve spolkové místnosti v Adalbertinum.

"Ústřední sdružení katel. spolků
diecóésekrálovéhradecké“ kvituje příspěvky do 34. t.
m. zaslané z jednot: „Vzděl. kroužekkřesť.-soc.“ ve
Nedvězím u Poličky 1 K; Katol. nár. jedn. ve Mříčné

1 K; Jednota „Václav“ v Bohuslavicích 1 K; Dámakýspolek křesť,-s0c. v Pardubicích 10 K; Katol. národ.
jednota v Pardubicích 10 K; Jednota „sv. Vavřince“
v Potětýně 1 K; Jednota katol jinochů a mužů vSo
potech 1 K. O brzské saslání ostatních příspěvků a
zodpovědění zaslaných „dotazníků“ prosíme. Spolu vy
bísíme k horlivé agitaci pro naše volební kandidáty!
Zvláště za volitele volme našince

Různé zprávy.
O mladočeších napsal r. 1890prof. Masa

šk: „Všechna svoboda myšlení u nich jest nadávati
šlechtě, smáti se kněžím a brojiti proti vládě dle ša
blony — —“ Proto si také jmenovaný vybral
„lepší“ vlastnosti: Pomáhativládě, hanobiti kněze
a zastávatise židů...

Politický ebameleom. Pravouspecialitou
v žarnalistickém světě jest Jos. Hevera, smutně sná
mý býv. redaktor Hradecké „Osvěty židů“. — Člověk
ten proběhl již všemi tábory. U pražského „Vyšehra
da“ byl lolkálkářem, pak „obšťastnil“ svojí přítomno
sti Moravu, kde redigoval svobodomyslný „Velebrad“.
Tam: také zůstalo po. něm jen trochu ostudy a kašdý
byl rád, če své působiště opustil, vlastně opustiti
musel. — Pak přišel do Hradce „osvěcovat“ naše obe
censtvo aprostými útoky na ndp. biskapa a katolické
kněšstvo. — Ve vězení si trochu odpočinul a začal
zase svoji „Činnost“ u realistických „Nezávislých Li
stů“ v Plzní. Poněvadě jest to člověk, který ušlechti
lým tónem psáti neumí a jenom ve sprostých výpa=

ech si libuje, nasytili se ho brzy plseňští realisté a
poslali jej odkad přišel. Hlavním oborem jeho bylo
tapiti náboženství, hanobiti kněžstvo a činiti rozbroje
mezi obecenstvom. Proto se také nikde delší dobu
zdršeti nemohl. — A nyní se dovídáme, že tento bes
charakterní člověk byl přijat v redakci konservativ
ního „Hlesa Národa“. — — — Toť opět akáska té
svobodomyslné chvrástavosti, „patentovaného“ vlaste
nectví, že člověk pro kus chleba mění savépřesvědčení
den co den, tak jako chameleon svou barva. — Při
dejte takovému člověku zlatka — a on bude psát ve
smyslu v jakém chcete!

V době prudké oposice na řísekéradě
vynesly Národní Listy aš 70.000 zl. čistého ziska. —
Dr. Ed.Grégr si přijde ročně na 10.000 zl. a dr, He
rold na 16.000 zl. příjmů. Posnámek k tomu netřeba,
číslice mluví samy.

© Kubešíkovi píšejedenanglickýlist: Tech
nickou svoji bravůra hlavně osvědčil Kubelík v „Ru
ském karnevalu“ od Wieniawského, kteréštočíslo je
známé pro svoje bezpříkladné skoky a hlavně pro svá
trilková pásma, jdoucí až na kobylku. Efekt jaký do
ciluje Kubelík tímto číslem, je stejně úšasný, jako
pieca sama. V Beethovenově Romanci G-dur a v Ba
chově Praeludiu ukázal pak mladistvý umělec svojí
vyspělost v oboru interpretace děl klassických.“ —

Oplzlé písmě. „Nový život“ píše: Potalný
pěvec a Šumař bývá ve společnostech vítaným ho
stem. Ale je Škandál, jaké smetl tito synové Mas
roznášejí z Prahy po venkově, jenž čeká s vyprá
hlon doší a byl by tak vděčsý. Různé blbé kuplety
a Ja „Na Merjánce“ . . .“ Čeho je třeba? Aby naší
básníci a komponisté zmocnili se lidu. Úloha těšká,
ale vděčná. Cesty jsou tu mofpy a nutny různé.
Předuě musejí sí básníci všímat časových potřeb a
hnatí v lidu, mosejí se spojovat se skladateli, musejí
vstoupit i ve epojení s firmami jako je p. Šváb, mu
sejí písně takové vydávat v laciných svazečcích. Jak
Němci popolarisují poesiil Tak vydal dr. L. Jaco
bowski už dva svazečky nejlepších nových písní ně
meckých u Liebmanna v Berlíně, knížka má 160 str.
a stojí — 6 kr.

K naši mravnosti. V Německua v Ra
kousku vydáno za jediný rok 43-000 krvavých, mra
vokazících románů. Tato bnusná četba šíří se jako
morová nákaza, jmenovitě mezi středními vrstvami na
šeho lidu, a svláště mezi mládeži zanechává patrných
stop. Upřímně i a důrazem voláme k naším rodičům,
aby v nastávající saisoně čtení nedovolovali dětem
čísti kniby, jimiž se mravně porušují. Mládež je dvoj
násobně vnímavá a jestliže cosi špatného v zárodku
přijme, utváří se na základě toho i celá ©podetate
její. Braňte tudíž mládež svou před zkázou ze špatné
a nevhodné četby.

Charakteristické. Č. D.píše:Masarykovu
stranu nejlépe charakterisuje to, de svůj denní list
„Čas“ na ukásku na př. jen do Roudnice, zaslala přes

180 výtisků šidůma c. k. úřadníkům. (Takové zprávymáme odevšad. „Čas“ je teď v každé židovské rodině.)
Leopold Hilemer v píseckém žaláři.

Píše se nám z Písku osobou, 00 nejlépe informovanou:
Leop. Hilsner ve zdejším žaláři má se poměrůmpři
měřeně, je mysli veselé a poroty se nebojí, doufaje,
fe bude uznán za nevinného. Před porotu dostsl se
dne 25. října. Jednání poroty pro první dva dny bude
trvati vády od rána aš do večera, načeš budete jed
nati každodenně od rána do 3. hod. odpolední.



Cestný kříž — šideví. Na výstavěpro
výživu a sdravotnictví ve Vídní byle čestným kří
gsm vyzoamenána židovské výrobna. všelijských
olejíčků do kořalky, Army Moric Lowv Hasovicích,
která jest hlavní podporou tamější německo-židovské
školkyprodětičeských dělníků...

Jak socialisté rozumějí svobodě.
Starosta pařížských předměstíKremlin-Bicetre vydal
vyhlášení, že v obvodě jmenovavých dvou obcí nesmí
se nikdo veřejně na ulici ukázati v kněžském rouše.
Socialistické obecní rada v obci Choisy le Boipoblíže
Paříže usnesla se, odstraniti všecky kříže na obecníra
hřbitově a chce katolíkům zapověděti, aby nikdo ne
aměl na hrob dáti kříš. Obecní rada činí návrh, aby
místo křížů daly se jiné náhrobky. Tomu se, pěkná
prosím, říká svoboda. Kdyby u nás socialisté a libe
rálové domobli se úplné moci, budeme také všichni
„svobodni“, to jest všem katolíkům každý vořejný
projev 8e ve jménu „svobody“ zakáže. At žije svoboda |

Komu pomůže k bohatství stávka?
Stávkový fond u soc. demokratů zmizí obyčejné v kap
sách vůdců. Tak na Teplicku soc. demokr. poslanec
Zeller před stávkou byl v bídě s po stávce si koupil
v Trnovanech dům za 30.000 zl. — Ve Falknově se
právě přišlo na mnoho podvodů, které páchali soc.
dem. vůdcové na úkor dělnictva.

Kde je vládmíf | „Douteches:| Volkeblatt“
še: „Pan JosefPeníšek alias Josna Můnszelesjest

opisovatelem „Nár. Listů“. hlavního mladočeského
listu. Vedle toho obstarává ještě některé jiné slovan
ské listy a jest zároveň žurnalistickým orgánem mla
dočeského klubu. V této poslední vlastnosti rozesílá
vídeňským listům zprávy strany, řeči jednotlivých
mladočeských poslanců a co vůbec ae dozví neb si
vymyslí, z nichž některé, zvláště „Neue Freie Presae“,
k níž obzvlášť přilnul, dosti značný honorář platí.
Panu Penížkovi nedostačil však tento výnosný obchod,
jeho snaha nesla se po vyšším, chtěl se státi poslan
cem a vyhlédl si k tomu českobadějovickou obchodní
komoru jako pole pro upokojení svého snažení. Ale
ta napadla mu obava: Mohl-li by jakožto placený
spolupracovník „Neue Freie Presse“ vystoupit jako
mladočeský kandidát? Ale toto úskalí bylo brzo obe
pluto. Jen vynalezavý člověk, připadl na myšlenku, še
i jako poslanec obchod může vésti dále, dají-li ve jeho
styky s vídeňskými listy aspoň Da venek zakrýti. Za
tím účelem chce Josna Můnzeles vydávati ve Vídni
nový list „Slavische Correspondenz“. Jistý agent od
aliance israelite bude ho v tom podporovati, Josua
Můnzeles přikryje své styky s nečeskými listy slo
vanským pláštíkem a zároveň upevní svůj obchod,
neboť žádá za posílání „Slav. Correa.“ od každého
listu bonoráře 100 K. Potad ae týká obchod Joa. Můn
zelesův méně veřejnosti, alo Můnzeles myelel si při
upevňování svého obchodu: „Kdyš už, tedy důkladněl“
A del do jednotlivých ministerstev a vyložil od
borným přednostům znamenité výhody, jichž účastní
se stanou, předplatí-li se měsíčně — 400 K. Poněvadž
je 10 ministerstev (se společnými ministerstvy do

once 18), měl by pan Můnzeles takto jako oposiční
lanec, ne-li dokonce jako obatrukcionista od vlády

Bar 24.000 K. Pravíme dar, neboť pro vládu, jež má
avoje tiskové orgány a denně z celé říše lepší a spo
lehlivější zprávy dostává než p. Můazeles, byla by
bes ceny „Slavischo Correspondenz“, která přinášeti
má jen hlasy novin a informace, v nejlepším případě
měla by cenu obyčejného časopisu, jenž ročně stojí
88 zl. Pan Můuzeles měl by tedy od vlády ročně
12.000 zl. Zpráva „D. V.“ je zajisté velice výmlavným
dokledem k otázce „Kdo je vládní ?“

Slovanská Vídeň. Dr. DimitrijWergon
počal začátkem letošního roku vydávati ve Vídni slo
vanekon revai „Slavjanskij Věk“, v které snažšíRo Se
snamovati Slovany na národokospodářkém poli. Člán
ky v rovni této psány jsou různými slovanskými ja
zyky od předních slavistův. Hned po vyjíti prvého

sla volal vídeňsko-židovský tisk na pomoc policii.
„Wiener Tagblatt“ přinesl dlouhý článek a titulem
Slovanské nebozpečí“, v něměpo svémzpůso

u slavnou vláda vys aby „panslaristickémařádění“ učinila konec. Takéjiné vídeňské listy po
gdravily „Slavjanský Věk“ uštěpačnými poznámkami.
Avšak pravé „Ukřižuj“ zahlaholilo teprve, když Dr.
Wergan na přátelském večeru „Raského kroužku ví.

"ských stadentů pronesl řeč „0 slovanském rázu města
Vídně“. „Deutecher Volkeblatt“ hned drahý den při
nesl zprávu „o rusko-českém sbratření“. „Nene Frene
Presse“ nezůstala pozadu. „Ostdeutscho BRaadechan“,
orgsn pověstného Wolfa, po německém způsobu appel
Joval na „zafatou německou pěst“. Na tyto štvanice
odpovídá Dr. Wergan v pos edním čísle své revue,
uváděje myšlénkový postup jmenované řeči: Každý
cizinec s podivem setkává ce ve Vídní se samými slo

vanskými jmény na Ringstrasse jako ve Favoritech.Tu narazíš na Malovana,tam na Hakušana, Dvořáka,
Kratochvíla, tu čteš firmu Zelenky, Bakaloviteche,
Morkovakiho-atd. Jdeš li Ottakringem nebo Favorita
mi, můžeš ai pohovořiti česky, slovácky, slovensky,
chorvátsky, polsky. Jak to přijde? Tu je to. Vídeň
s polovice jest slovanská. Podle statistiky jest vo
Vídni asi 100.000 Slovanů (ovšem dle staré praktiky
sčítací), při letošním ečítání i při „obcovací řeči“,
objeví se čísla poněkud jiná. Jak, 60 obyčejně čítá,
žije v residenčním efdle 400.000 Čechů, 20.000 Slo
váků, 20.000 Chorvatů a Srbů a 30.000 Poláků. A
garnisona zdejší jest z větší části slovanská. Tedy
mírněřečeno,kašdý 3. člověk ve Vídni žijící,
jest Slovan. Ale jaká prára? Nemají škol, ba je
ich školám se odpírá i právo veřejnosti. Však Vídeň,

rá jiš nucena jest protiSlovanům, kteří brají sde
úlohu spartanských helotů, dávati přísahoustvrzovati
německý charakter města, brzo uvidí den, kdy slo
vanští zástapci vejdou do městského zastupitelstva.
Slovanské vědomí mohutní co den. Bude-li se slovan

-ské věci dobře vésti, záhy sapočne poulovanění tohoto
měste, jehož jméno samo na slovanský původ ukazu
je, a které tvoří klín mesi severními 8 jižními Slova
ny. Zdar tohoto díla bude posledním listem vknize
slovanského sbratření a jednoty .. -- Že tato slova
rosšilila německo-šidovské šmok , rostroušené po ví
deňských redakcích, není divu. Německá slost a vztek,

však na pravdivých slovech, které Dr. Wergun pro
nesl, ničeho nezmění. Články jejich věsk přece vyko
paly svoji úlobu. Již několik dnípo této řeči, objevil
se ve vídeňské městské radě návrh, aby dolnorakou
aké místodržitelství bylo vyzváno, by nepotyrzovalo
spolků, stanov, oznámení atd., která nejsou sepsaná
v jazyku německém. A přec Vídeň to byla, kde byl
vydán 8 19. atát. základních zákonů. Čí pro Němce
neplatí? Ovšem, pangermánské snahy nevztahají se
pouze na rakouské Slovany, i z Asie státi se má —
Alldentechland! Slovanům však nemá býti dopřáno
hájiti území, jež bylo a jest slovanským, území jejš
av. Cyrill a Method slovanským jazykem kázajíce po
křestili, a jež ještě v polovici 18. stol. čistě slovan

kým obyvatelstvem osídleno bylo. Adieu, zářící kularo! —

Souboj v Prase. Stará komedie. „Urasili
se ne cti“ — dáma arciť hrála hlavní roli — a za
dostačinění zjednati musila zbraň. Uraženým byl dů
stojník záložní, německý inženýr J. z předměstské to
várny, mužem, který hrubě dotkl ae cti, buršák, po
aluchač právnické fakulty Sch. Pošramocená Čestv ji
sdároě napravována byla šavlí, Sokové několikrát sekli
sem a tam, urážený k urážce dostal ještě ránu přes
noc a čelo — a Čestná afféra „rytířským způsobem“
byla vyřízena.

Němčina ze škol maďarskýchbude od
straněna. Uznáno za paedegogický nesmysl, vyačovati
jiné než mateřské řeči na škole obecné, kde žákův
intelekt daleko ani k tomu nevystačí, aby poznal
byť i jen z bruba umělou stavbu řeči vlastní.

Nejistota v Italii. BývalýministrLuigi
Luzzati veřejně si stěžuje, že mooho zásilek, v nichž
cenné věci ze Švýcarse posílají, samy italské celní a

štovní úřady okrádají. V zájmu obchodu žádá o
rzkou a důkladnou opravu slořádů: veřejněse nabízí,

že ochoten jest důkazy podati.
Konec anglického uhlí. Jak jzeměznalici

angličtí vypočetli, blíží se uhelné bohatství epojeného
království brzkému kooci, V Northumberlandu vyčer
pány budou ubelné doly v 94 letech. V jižním Wa
Jesu v 78 letech. Skotské doly v 92 letech. V celku
možno dle anglických výpočtů říci, že anglické doly
budou vesměs vyčerpány v průměrných 102 letech.

Německá jemnost, vzdělamost a
ušlechtilost. dŘíká se, že povahu svou prozradí
nejapíše každý v kartách. A js pravda, karty mění
mléko chladné rozvahy ve krev dračí. A ve volbách,
které jsou vlastně též jistým druhem hry, ukáže se
„vnitřní člověk“ z pravidla též v pravé své podobě.

Již nyní, kdy nalézáme se teprve v poáha reje, pociťujeme, jak zbouřený volbami vz uch ogtře doráží
na naše rozpálené tváře. Znenáhla vybírají p. t. voli
čové ze zapadlých zásuvek staré zbraně, staré argu
menty a 8 nimi též staré nadávky. V našich řadách,
díky Bohu, dosud tak ee neděje a nepřáli bychom si,
aby zavládl u nás způsob boje, který dnes jest oblí
beným u našich národních odpůrců, jejichž orgány již
nyní jsou plny „silných slov“, které si p. t. rozku
rážení, k volební schůzi pozvání p. t. státní občané
házeli po hlavách. Stačí popsati takovouto drobnou
scéna, Jednající lid: sociální demokraté, nacionálové
a němečtí národní dělníci. Kandidát Stein: Sociální
demokraté jsou ohavové. Sociální demokrat Gibich:
Soudruhové na ně, na ty fabrické pay! Volání: Na
ně! Na něl V tom zapálí kdosi rudý bengal. Sláva
práci! Aťzavzní bymna Lassallova| Jeden z nacionálů:
At zbyne nevlastenecká, nenárodní chátral Kdosi z
pacionálů: K toma mne nedonutíte nikdy, vy ožra
lové! Na to strašná vřava, z níž slyšeti pouze slova:
Nože ven, soudruhové! Zabte Inpiče! Pod zem s gaunery
a podvodníky — — — Konec zakročení četnictva,
několik těžce a několik lehce zraněných a celá řada
zatčených. A tomu všemu říká se hromadným jmenem:
Němci mezi sebou.

Volební schůze v neděli,dne 21. t. m.ko
maly: V Chocni, kde úsneseno voliti v V. kurii pana
Karla Adámka v Bohdašíně, kde prohlášen za kandi
dáts IV. vol. skapiny dr. Jan Dvořák z Opočna, v N.
Bydžově, kde za III. karií kandidovatí bude p. Jind.
Maštálka, v Hostinném, kde vystoupí známý křikloan
Volf. — Za venkovské skapiny okresu rychnovekého,
korteleckého, žambereckého, ústeckého, vysokomýtského
a skutečského kandidovati bude p. Frant. Hovorka,
rolník z Německé Rybné. Rostoa tedy kandidáti jako
bouby po dešti.

„Stráš ma Cidlimě“, ačkolivjest si vědo
ma své maličkosti a bezvýznamnosti, přece si ráda
zmlene na klerikálech. Tak v posledním avém čísle
píše o našich volbách a chudinka, hrozně se tomu
jaksi diví, že se katolíci mohou opovážit volit samo
statně! — Ale ještě něco. Právě tato „ušlechtilá“ 8.
n. C.“ ráda vystřihuje z „Obnovy“ aby mohla vůbec
něčím pořádným nasytiti své čtenáře, Tak v posledním
čísle jeme tem nalezli čtyry zprávy, které byly otisk
naty z „klerikální“ „Obnovy“.

Z Opočna. Pan Jos. Kobrhle, varhanářz
Lomnice n. Pop. provedl ve zdejším děk. kostele
oprava varban. Zřízením nových rejstříků pro manuál
i pro pedál, zhotovením nového měchu naběracího 8
reservoirem a doplněním i opravou mechaniky a píšťal
podařilo se mu ze stroje valné sošlého, jenž bez mála
byl k nepotřebě, upraviti stroj bezvadný, který přesnou
a. lahodnou intonací, plností sílou hlasu a lehkým
chodem budí obdiv znalců. Zejména rejetříky nové:
gamba, salicionál a cello při kollaudaci nad míru se
líbily. Veškerou práci zhotovil p. Kobrle v umlavené
lhůtě za cenu poměrně levnou 1040 K. —

Skola pro hostimské. To zde vskutku
ještě nebylo, teprve Berlín musel přijíti s touto dů
ešitou novotou. Těchto dnů byla v hlavním městě

říše „dobrých mravů“ slavnostně otevřena škola pro

péy hostinské. Učeliště je zříseno a vydršováno spolem berlínských hostinských. Škole čítá hned na po
čátku skoro 100 žáků.ZB

Umělecká směs.
Na brněnském Národním divadle provedena v

sobotu Smetanova „Čertova stěna“, tím předvedena
dosud všechna díla S. i v Brně stejně jako v Prase.
oletého drama „Vláda tmy“ dáváno bylo 25. t. m.
v pražském Národním divadle. — Vrobní hudební
ředitel král. uherské opery Alenxandr Erkel zemřel
po delší nemoci ve stáří 54.let v Bekás-Csabu. —
Nové dílo Stanislava Przybyszawského s názvem „Ho
mo sapiens“ vyjde co nejdříve ve Lvově. — Nové
universitní kursy pro ženy zahájeny byly v Moskvě.
Podobné kursy existují již v Petrobradě. Pro Moskvu
ustanoven počet posluchaček na 200. Jelikož byl ve
liký nával, povolil ministr návštěva ještě 50 poslu
chečkém. Fysicko-matematické oddělení navštěvaje50
a bistoricko-Blologické 191 dam. — V Římě ustavil
se komitét, který hodlá za Italii oslaviti důstojné
Henryka Sienkiewicze. — Dánský spisovatel Herman
Bang, autor románu „Na cestě“, leží v Kodani na
smrtelné posteli. — Saint Sačens, proslulý skladatel
francouzský, pracuje o nové opeře. Libretto je „d
Sardou a Gbeuse a jmenuje se „Barbaři“. | Hráne
bude již brzo v opeře pařížské a v divadlech jižní
Francie. — „Příšery“ Ibsenovy zakázala bráti vláda
anglická. Německá divadelní společnost, jež do Lon
dýna přijela, aby tem po několik dnů „Příšery“
hrála, je nyní v nemalých nesnázích, nechápajíc,
proč právě v Anglii nesmí. býti bráno dramu, které
už zná celý svět. — Výstava světla aspořádána bude
letos v listopadu ve Vídni, v místnostech spolku 24
bradníckého. Jde o to, aby obecenstvo poznalo, jek
obromný pokrok učinila osvětlovací technika, zejme
na za posledních 60 let. Na výstavě bade 14 skupin.
Ve Vídni zemřel pensiovaný místoředitel dvorní bi
blioteky, Edv. Chmelař, rodem Moravan. Týž jest
aatorem několika ceaných, historických děl. — Kou
certní mistr violoncella Ivovské opery a bývalý člen
Českého Tria, pan Bedřich Váška, vzbudil neobyčej
nou pozornost svými skvělými stránkami svého velké
ho umění. Hrál již u zemského maršálka, u místo
držitele na soirée a u jiných vynikajících osobností,
Snaživý umělec pamětliv úspěchů, kterých dobylo
České Trio, přičinil se, aby podobné Trio sestavil
ve Lvově, A skutečně, Získal pianista prof. Kurze
a koncertního mistra Lhotského, s kterými podnikne
umělecké toornée. V listopadu a prosinci zamýšlí
uspořádati v Čechách koncerty za spolnáčinkování
uměleckých sil. — Pražské dámy hodlají prý ještě
v letošní koncertní saisoně uspořádati velký demon
strační koncert, v němž mají učiokovati p. VI. Flor
janski, pí. Koldovská-Cicvárková 8 pí. H. Benoniová,
— Šintgareký „Schwěbischer Mercar“ oznamuje, že
nejbližší slavnost německé „Jednoty pěvců“ konati
se bude r. 1909 v Praze. — Richard Straus uspo
řádá letos ve Vídní koncert svých skladeb. Písně
Straussovy zpívati bude choť skladatelova, jež jest
dcerou proslulého hovslisty de Abna, který v Joa
chimova kvartetta brával. — Poslední prací mistra
Fibicha jest symfonická báseň „Potopenýzvon“, kte
ráž je ukončena až na několik stránek instrumentace,
jež dokončiti slíbil řiditel „České Filbarmonie“ p.
Nedbal a bude provedena v učkterém letošním kon
certu filbarmonickém. — Spisovatel Jalius Zeyer,
který odebral se z jara na zotavenou ka přání vrchbo,
staveb, rady Hlávky do letního sídla tohoto do Lužan,
zotavuje se znenábla z následků své choroby. V Go
rici v městě Tolminu vycbází jednou měsíčně „Slav

jauska Lira“, list věnovaný tamburášským skladbám.

Listárna redakoe. m
Dvůr Králové. Prosbám vyhověti nelze;

liter. Vaše práce jsou bezcenné,
Stáléma dopisovateli v Praze. Od

ložili jsme pro příští číslo.
Zbraslavice. Věcnezdá se býti přílišdů

ležitou, abychom se k ní zase vraceli. Za upo
zornění srdečné díky

Listárna administrace.
Pánům odběratelům.

Víte, čtenářové milí;
rok že ke konci se chýlí,
by nebyly v knihách zmatky:
Zapravtesvé nedoplatky!

——

Dekorační malít a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

P tronátním úřadům

malby ohrámů a po
p zlaoováníoltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách ikresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

se jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 209

Plény ne malby kostelů vypracují na
ní ve všech slosích s přiloše

nými rozpočty.
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PR“ Kujmeninám"ji

všechŘarlů Dor.
má velký výběr dárků na skladě

Bazar Čupr
w Hradoi Králové. Divadelní ulice

proti kavárně pana Fialy.

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník

(pro diecési královéhradeckou
PB“zasíláse "i

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

ÁT
Pozoruhodná novinka pro

pány na obleky v barvě
moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

franko zašlou.

Prvníčeskýzasíl.závod|
Ed. Doskočila

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

abizi pro zimat 8 jarní vysa
nování stromy ovocné vysoké
Z krásky, sazenice pro živé
aloty, křaviny ozdob. konifery
Pivoké stromy pro strom.ořadí, |
Máňata atd. Statisíce sazenic
Pzásobě. i.evnéceny,/ýb rné
+boží. Pousný cenník zdarma

Čj
j
Č
:

Prvni výroba

věžnich

KARLA ADAMCE,

dodavatele na biskupský kostel v Litomé.
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.
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Teoreticko-praktická rakověl

Uhorálu římského
pro bohoslovecké a učitelské ústavy,

prokněží, feditele kůru, varbaníky a přátelecírk. zpěvu.
Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno c. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20, října 1899 č. 26.743 jako pomocná
kniha při vyučování húdbě na ústavech učitelských.

Stran 200 velké 8,. —Cena výtisku brožo
vaného 8 K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

3 K 60 h, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a rituálo, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marně v jiných příračkách hledané, jako při
pobřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou. litenii

k nejsv. Srdci Páně a j.
Četné pochvalné kritiky z póra odborníků: řed. Neš

very, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. >. B aj.

Kniha má schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

l Vahledem k množstvá notové sasby, čel úlustracím
starého netopítu je cena velmi levná.

Bisk. knihtiskárna.

C. k, státní medailí vyznamenaná

d..————————
PT.

Továrna na spracování ovoce, pálenka koňak
a výrobu likéru

(dříve závod na sušitkování oroce)

3.A.6. J. Oomášek,
ve Vys. Mýtě

doporučuje své jiš chvalné pověstipožívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

které v sávodě jiď před lety „Sypáleny byvše, dlouhým lešením k takové jakosti dospěly,še jak touto,
tak i se stránky sdravotní, všempožadavkůmúpl
ně vyhovují a pří růsných chorobách, zejména
šaludku a ústrojí zašívacích vůbec, co pravý lék
osvěděiti se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jiné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouží
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek zdra

ví neušitečných) vlastní snalecky řízenévýroby, ješ
jakostá svou všem cirosemským výrobkům čelili
mohou.

Téš doporučuje své vímo šampaňské pravé 6
ovocné, které se rovná nejlepším smámkám drase
placeným.

Kn konci dovoluje ss ještě upozornili na své
speciality, jejich výroběsvláštní péči věnuje.
Créme Bellea'lionce a Créme de Cognac jsou pro
kašdého, Bellefieur a Créme de Maraschimo sej
ména pro dámy likery výtečné.

Žádejte cenníky/

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jíž svěcené se stvrzením 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 na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

(
2
(
j
:



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury, Pérovky

Ludvík K.nepr
w Hradci Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). ŽíněnkyZiclny.

Košile pro p.
kýma náprsenkama,

KOToToToToToToTRL

se pracuje pod vlastním dozorem

foeToToToToToT2reToToToTaste

;=
ei

co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, poptávky
týkající se

dodává pod G6-letouzárukou,

ALUbertE. Sťo
ve Svitavech.

: Čenníky zdarma.

též na splátky

UMIaAČ,

8

8
pozlacovačský

T Pardubicich

opravujejakoži nověstaví
oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do
oboru tobo spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

VARHANY
úplně pneumatické

Aaharmonia všech soustav
provádí úrma

Mělzrova v Kutné Hoře,
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

-saloš, již r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagno
tlekých. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší

„zárakou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakoš 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
Antonín Mělzer.

LUDVÍK NEJEDLÝ
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

G3poračnje svůj atelier k provedení všechdekorativních

male kostelů9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

ADOGOIXXIOOOOCX

První Královéhradecká

JAN KALIS
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FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
©slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v oboru tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoračně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočty shotovuji sdarma.
wm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

200000000000000000
©+00000000000000000000000
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Křeséní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabí zi

Biskopská knihtiskárna,

továrna nábytku.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku ahoiovení oltářů, Božích hrobů
aPoker) ch potřebuměuf církevního; též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i « kamene. — Starší
prácí, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poslacuje a polychromaje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.
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v Hradci Králové.

Anna E. Horová.

| PŘbohoě nim » dám M x| Velehrad,Methoděj,dBĚMÍNBk,Hradě,sr3o|EM Cb: 8 Doporučujeme |
me [5 aChod ulím a dřívÍm © |:: =

p.VikťoraWeinhengsta jší s * =
v HradciKrálové(na PražskémPředměstíúj = s
| „na Špici“) jmé|| S| původních, národních narok |Š

S řevezmudnem[, listopadut. r. = : E
c Apřčinímnevšemožněabychstěn obecenstvuvHradci SS" = Prombergr ových kalendářů 1901. H

Královéa okolív každémohleduvyhověl. = Na skladě u všech upoů v.
Ovzácnoupřízeňprosí ==| a prodavačů kalendářů. “ n

81

pí | (X Libuše,Práne,Hostýn,seevat roi | x

Pro dámy Pro pány PRTRT TYVSV

BAZAR ČUPR
v Hradci Králové

v divadelní ulici proti kavárně p. Fialy.
Jediný výběr

nejnovějších a osvědčenýchŠněrovaček
v každé velikosti, dle míry.

"Tovární sklad
glotovýchčerných a barevnýchzástěr jakož

i nejnovějších deštníků a pásů a t. d.

Celoroční výstava dárků a hraček.
K libovolnému prohlédnutí svého závodu

uctivě zve

Frant. K. Čupr,
v Hradci Králové.

BAZAR ČUPR
v Hradei Králové

v divadelní ulici proti kavárně p. Fialy.

Velký výběr
nejnovějšíchmnákrčníků, šlí,

deštníků, portmonek, čínské, japanské
a dekorační předměty a t d.

Celoroční výstava dárků a hraček.
K libovolnému problédnatí svého závodu

uctivě zve

Frant. K. Čupr,
v Hradci Králové.

JABLKA
k výrobě moštu

kupuje

Oclárna v Hradci Králové.

Nabídky nechť jsou podány s udáním ceny.

Frant. koles,
nový hollčskýa vlásenkářský závod

v Třebechovicích
nabízí své služby zvláště divadelním hercfim

k provedení umělých vlasů a vousů.

NE
BEVATENÁCTÉ

| SLOVEM I
OBRAZEM

Přehled veškerá du

jb) Šavní i hmotná práce
našeho věku.

S několikasty nád- um
herných ilustrací, mmm
barevných příloh, ——
map, faksimilů atd. umu

ja Pomocí čelných odborníků
I rediguje Karel Jonáš,

Vyjde as v 50 sešitech

po 30 kr.
Předplácí se s výhodou:
Na 10 sešitů K 6—

Poštou K 6-30
Na 25 sešitů K 14-28

poštou K 15—
Na 50 seš. K 27—

poštou K 28—

4 Odebírati lze v kaž
dém knihkupectví.

Nakladatelství

Jos. A.Vilimkav Praze.
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Národní hospodář.
focislní demokraele a rolnletve.

L
V předešlém článku posvítili jsme ei na

rozamy vídeňského žida Adlera, dnes podáme
čtenářům názory pana Vollmara. Tento pán
jest jedním z předních jenerálů červené ar
mády. v Německa. Jest poslancem a hlavním
redaktorem lista „Die Post“ vycházejícího
v hlavním městě bavorském, v Mnichově. Voll
mar poblíží na otázku rolnickou zcela jinak
než naši červení agitátoři a proto, když ve
Št. Hradci domluvil, zůstali agitátoři a všickni
červení občané jako zkoprnělí.

Pravil následující: „Jsem na venkově
narozen a vyrostl jsem mezi selským lidem
v bavorských Alpách. Mám za to, že mobu a
jsem spůsobilý o poměřech zemělských z vlastní
zkušenosti mluviti. Až dosud byli jsme na naší
straně zvyklí dívati se na zemědělství tak jako
na průmysl. Ony hospodářské zákony, které
vypátral Karel Marx že panují v průmyslu,
byly od nás přeneseny také na zemědělství.
Ve všech programech strany socialně demo
kratické tvoří otázka zemědělská jen jakýsi
přílepek. Ale dokud socialní demokracie trvá,
dosud se neudálo na majetku rolnickém ono
soustřeďování majetku pozemkového v rukou
málo jednotlivců, jak K. Marx předpovídal.
To budiž nám znamením, že nesmíme do bu
doucna činiti pochybené výroky jakože jsem
vůbec toho názoru, že soustřeďování bohatství
v rukou málo jednotlivců ani v průmyslu ne
pokračuje, jak Marx a Engels předpovídali.
Jest velmi nebezpečno poaštěti se do malby
budoucnosti. Já jsem toho názoru, že spole
čenské výroby se nikdy nedožijeme. Pravda
je, že na příklad stát se stává den ode dne
větším prácedárcm. Ohromné podniky do
pravní a průmyslové se sestátňují. Tento pro
ces jest jakýmsi předobrazením socialisťického
státu. Jsem však toho přesvědčení, že se nikdy
toho nedožijeme, aby půda se stala majetkem
společenským, socialistickým. Zde zůstane 80u
kromý majetek ve svém plném právu a zde
se také ukazuje v celé své prospěšnosti. My
můžeme zcela dobře žádati, aby malý chalup
uík a rolník byl chráněn na svém gruntě, aby
nebyl udušen velkostatkářem. Cbráním-li sed
láka, chráním zároveň jeho chalupa.“ Potom
se rozhovořil Vollmar o spůsobu, kterak mají
řečníci socialně demokratičtí mluviti na ven
kově před rolníky. Vollmar uznává, že mezi
jedním stem řečníků socialistů jest sotva jeden,
který rozumí otázce zemědělské. Mezi děl
nictvem průmyslovým a proletariátem v městě
a mezi venkovským lidem je hluboký rozdíl.
Skorem žádný socialista řečník nedovede se
vmysliti a vžíti do duše rolníka. Chraňme se
toho, abychom měli rolníku za nějakého ne
zkušeného chlapce, Vězine, že ve shromáždění
rolníků nesmíme házeti blýskavými slovy a
programy.

Rolník chce, aby se řečník určitě vy
jádřil o poměrech, v kterých nyní rolnictvo
žije a ta rozhoduje praktická zkušenost mno
hem více než celé svazky učených knih. Slyšel
jsem sám, kterak jinak dovední řečníci naši
strany si ve schůzi rolnická velmi nejapně po
čínali. Obyčejně mluví k rolníkům: bratři,
soudruzi, a provolávají slávu mezinárodnímu
proletariátu. Spůsob ten jest takový jako by
mluvil se sedláky španělsky. My se tak hned
nedožijeme, abychom podobným mluvením do
stali rolnictvo na naši stranu. Co 8e nábožen
ství týká, i ta musíme přestati s dosavádní
manýrou socialních demokratů. Čím míň náš
řečník o náboženství mluví, tím lépe a jestliže
nemluví nic, pak je mistrem v agitaci. Stou
penci, kteří myslí že socialní demokrat a ne
znaboh nedá se oddělit, tací nesmí na venek
do schůzí rolnických. Vollmar líčí pak, jakých
on se dodělal dosud výsledků na venkově.
Kde on řečnil a agitoval, tam je rolnictvo jako
přeměněné, ono chápe myšlenka socialismu.
Oni se nechovají nepřátelsky k naši straně,
nevyhazují socialního demokrata ze dveří, ne
hlasují sice ještě s námi ale strach před 80
cialní demokracií ztratili. Svou řeč pak končil
Vollmar slovy: „My musíme za každou cenu
dostati rolnictvo na naši stranu, poněvadž vy
dobytí politické vlády jest sice možnona krátký
čas bez rolnictva, ale jí udržeti proti vůli rol
níků je nemožno. Touto řečí bylo v hlavách
přítomných socialních demokratů najednou roz
níceno nové světlo. To jim ještě žádný jenerál
neřekl. Dosud se mlnvilo v programech a ře
čích červené armády, že rolnictva není vůbec
pomoci, že by tedy bylo naprosto zbytečno
starati se o budoucnost sedláků. Liebknecht
pravil, že rolnictvo musí jak se dnes věci mají
zahynouti a že samo a dobrovolně rozmnoží
řady proletariátu. A podle toho 8e dosud strana

-socialní demokrucie chovala: rolnictvau není

pomoci, ono schudne, ono rozmnoží nevolky
naše řady a pak nastala doba, kdy započne
vláda socialní demokracie. Ustaví se stát so
cialistický se všemi požadavky, které r. 1848
sepsal v komunistickém manifestu Karel Marx.
Zde stojí, že v budoucím socialistickém státu
přestane soukromý majetek pozemkový, že
půda patřiti bude všem. Dopodrobna vylíčil
pak pověstný Bebel ve své knize „Žena“, jak
se bude v budoucím státu na poli pracovat.
Předně odpudne všecka práce ruční, vše půjde
strojem. Tím se uspoří mnoho Času, práce a
lidí. Stodol nebude potřeba, obilí se hned vy
mlátí venku. Do práce polní budou se posílati
hlavně neduživí dělníci, kteří v továrně nevy
drží už na nohou státi, anebo, když nebude
práce v továrnách, pošle se dělnictvo na pole.
Tak doslovně popisuje Bebel ve jmenované
fantastické knize budoucnost zemědělství. Zde
je přece důkaz, že Bebel mimo berlínskou
dlažbu a přepychových sadů své vily „Bebel
rat“ ve Švýcarska na půdu rolnickou nevkro
čil. Ze všeho toho, co socialbí demokracie
rolnictvu připovídá, jde na jevo to, že s ním
tropí takový švindl jako s dělnictvem.

Českému rolnictou !
Jest tomu již 16 let, kdy hospodářské

spolky celé téměř naší vlasti a zejména celých
severovýchodních Čech vzaly si za úkol, aby

F. St. Kodymoví v rodné jeho obci Opočně dů
stojný pomník a aby tímto způsobem vzdán byl
rolnictvem tribut úcty věhlasnému pracovníku
na poli zemědělském a nadšenému příteli stavu
selského.

Skrovný výnos sbírek odevzdán byl poz
ději utvořivšímu se komitétu pro vystavení
„Národního domu Kodymova“ v Opočně, k ně
muž byl již letos základ položen a jenž místo
pomníku zbudován bude příštím rokem na
velkém náměstí Opočenském.

Kuratorium zimní hospodářské školy
v Opočně zřizujíc letošního roku při hospo
dářské škole internát s potřebnými přístavbami
pro hospodyňskou školu a majíc v dobré pa
měti dávné ony upřímné tužby Širokých kruhů
hospodářských po ucténí památky Kodymovy
v jeho rodišti, tanovilo Be, nazvati nově zříze
nou budovu infernálem Kodymovým,aby jednak
nahradilo, co nebyla sto dovršiti druhdy
dobrá vůle jednotlivců a aby podalo důkaz,
že ve vděčných srdcích uvědomělého rolnictva
zůstalo dosud živým vědomí nezaplaceného
dlahu uctění památky Kodymovy. Správa školy
hospodářské v rodišti nezapomenutelného Ko
dyma je proniknata přesvědčením, že nemožno
dokonaleji, důstojněji a trvaleji uctíti památku
nejupřímnějšího onoho přítele stavu selského,
nejpopulárnějšího buditele, učitele, rádce a ob
hájce rolnictva, než tím, když jméno Kody
movo bude pro věčné časy nerozlučně spojeno
s hospodářským učelištěm v rodišti jeho a
když internát nesoucí pro veškerou budoucnost
jeho jméno zdoben bude v kovu podobou ne
smrtelného krajana našeho.

Dnešního dne s myslí povznesenou a
s oblažujícím vědomím vykonané povinnosti
oznamujeme všem upřímným. příslušníkům
stavu zemědělského, že po překonání nesčet
ných překážek dohotoveno je šťustně dílo za
počaté a že v šlépěji horlivých našich před
chůdců, upřímných ctitelů Kodymových hlásati
bude při škole hospodářské internát Kodymův,
že nezanikl v srdcích lidu selského pocit vděku
a úcty k nezištným příznivcům, zastancům a
rádcům stavu zemědělského.

Zveme upřímně a přátelsky veškeré blízké
i vzdálené ctitele jména Kodymova k slavnost
nímu otevření internátu Kodymovu, které konati
se bude dne 1. listopadu £. r. v Opočně a při
kterém pronese slavnostní řeč slovutný přítel
a věhlasný učitel rolnictva p. řidiřelAd. Eckert
8 Chrudimi.

Zveme všecky příznivce hospodářské školy
Opočenské, aby zúčastnili se významné této
slavnosti a aby přítomností svou vzdali hold
nezapomenutelnému příznivci našemu, jehož
jméno ze srdce českého rolníka nikdy nevymizí.

Kuratorium zimní hospodářské školy v Úpočně.

BESEDA.
Dašičkové intermezzo.

Napsal J. Čáslavský.

Přišla ke mne Smrt. Nežertuji, přišla ke mně
opradvu — ve spaní.

Díval jsem se jaksi rozpačitě a vyjeveně na
podivnou tu návštěvu, ale v okamžiku jsem se
vzpamatoval.

»Teší mne, milostivá paní, náramně mne tě
ší« zvolal jsem přívětivě jako náležitě spnřádaný
člověk a dělal jsem se mile překvapeným. Uklonil
jsem se hluboce, ukázal pravicí na pohovku, aby
se posadila a — už jsme byli v hovoru, Hlavní
nit rozpřádala ovšem jako vždy a všude — milo
stivá, .

"Ani nevíte, jak mne rmoutí, že se jmenuji
»Smrte. Proč mi nedali lidé jiné jméno? Každý
se při tom slově zachvěje, zblečne a děsí se ho,
jako malé dítě kominíka. Může kominík za to, že
ho řemeslo černí? Mohu já za to, že mé řemeslo
jest bráti lidem život?a

»Ale, milostivá, snad vaše povolání není tek
hrozné, jak se vám zdá. Každý stav má jakém
těžkcsti a nepříjemnosti. Vizte, mnozí vás sami
volají a mocí a násilím vás nutí k zakročení. Toť
přece také přednost, ne le

»To jsou jen zbabělci. U lidí zdravým roz
umem a chutí k boji a k životu a k zápasu ob
dařeným, působím jen strach a zděšení. A přec
přicházím vždy jenom šetrně a se vším možným
ohledem. Dám se dříve oznámiti, klepu dlouho a
přece, když pek vstoupím, zděšení vzbudím na
všech stranách. Věřte mi, kdybych nebyla Smrt,
sama bych si smrt udělala«.

«Odpusťte, milostivá, ale někdy skutečně
jednáte bezohledně |a přicházíte v nečas, Máte
snad u vás jiná pravidla v obcování ?«

»Můj Pán a Velitel poroučí mi všechnu mož
nou šetrnost, ale nemohu za to, když lidí mne
k bezohlednosti sami nutí. Mohu já za to, že le
zou do nebezpečných šachet, na rozbouřené mo
ře, do hořících budov? Mohu za to, že lidé lidi
honí do války, do souboje, na popravu, k šibe
nici? A pak mi nadávají za to ještě »strašná«,
»děsná«, »ohavná«, »spotupná«. Proč pak lidé na
mne nepamatují vždy a všude při každém kroku,
proč jdou tak lebkomyslní? Snadno pak se dává
vina mně a já za nic nemohus«.

»Odpusťte, ale ve všedním životě tak nelze,
To jen mohou lidé zbožní a klášterníci. Každý
nemůže pořád při každém kroku volati jako Trap
pista: Memento mori! Kam pak by přišel?le

»Tam, kam přijítí musí, totiž jen ke mně,
jen že by nebyl pak tolik překvapen. Věřte mi,
že na nic lidí tolik nezapomínají, jako na mne.
Už i pořekadlo si z toho udělali: Zapoměl jako
na smrt, Tak ku př. v Něm. Brodě postavili mne
na radnici, dali mi do ruky zvonek, a každou
bodinu musím otvírati ústa a svými čelístmi jim
hlásiti, že i jim ubodí hodina, kdy se k nim do
stavím a ble — i tam jsem sevšedněla. Nevšimne
si mne leda Cizinec, když tam přijde«,

»Mýlíte se milostivá, lidé jsou nyní bez re
spektu ke každému. To dělají ty radikální, sociali
stické a demokratické zásady. Nerespektuje seani
rod, ani vzdělání, ani postavení, ani moce.

»Připouštím, ale mohli by ceniti mé dobro
diní, jež prokazuji zejména chuďasům a mrzákům.
Ale ani to se u mne neoceňuje. Jen někdy ně
který pokrytec jest mi vděčen, když mu přijdu
na bohatého strýce a dopomohu mu k dědictví,
Tu mne pak obsype spoustou vénců a krásných
kytic « poděkuje mi ještě v novinách, ale to je
málo kdy«.

»Uznávám, milostivá, máte trapné postavení,
Musí vás to také boleti. Jste náramně přepadlá,
řekl bych vyzáblá«.

»I to už jest tak stářím. A vidíte, přece jen
musím míti své půvaby. Ruský Vereščagin mne
tak často ve všech možných posicích maluje. Vi
děl jste už některý můj obraz? !«

»Veliký to umělec, všecka čest. Chce zajisté,
aby vám lidé už nenadávali »strašnáe, »děsná«,
chce je zkultivovati«,

sToť chvalitebno. Jen že lidé jeho snabu
zneuznávají. Tak ku př. i na konferencích v Haa
gu bylo o mne maoho mluveno, mnoho psáno a
— kde nic, tu nic. Musím dále nad síly své pra
covati ve válce, ač nyní každému nádenníku prá“
ce i plat se upravuje. Kdyby bylo možno, věřte
mi, že bych stávkovala jak v Číně, tak v Africe«.

„Těžká situace« usmál jsem se. »Švou stáv“
kou byste jen blahobyt lidský zvětšila a vysmáli
by se vám do očí. Či nepamatujete se už jak
smutně dopadla stávka ubobých horníků roku
loňského 7«

»Máte pravdu. Uk utnost a hloupost lidská
jest veliká. Ale odpusťte, o těch věcech nesmí ani
Smrt mluviti, Poroučím se vám !«

Natáhla studenou pravici a chtěla mi ji po
dati. Leknul jsem se tolik, že jsem nevěděl, co a
jak. V tom mi napadla spasná myšlénka.

»Dovolte, milostivá! Smím tuto rozmluvu
s vámi uveřejniti v novinách ?«

»Ale proč pak nel Píše se teď o každém
hlupáku, proč byste nemohl psáti o mne? Vždyť
přece mne znají po celém světě a v každém ba
rákue,

Poklonila se hluboce a zmizela jako stín...
*

* *



Probudil jsem se a utíral s čela studený pot.
A teprve nyní měl jsem z toho jak se patří ra
dost, jaký jsem to měl šťastný nápad. Novinemi
popletl jsem i — Smrt.

Pravý úkaz dobyl!

Literatura.
Besedy lidu týdenníkem! Právě vydané číslo

26. (poslední číslo roč. VLIT) tohoto oblíbeného illu
strovaného časopieu sděloje, že „Besedy lidu“ po
čínaje příštím ročníkem vycházeti badou jako tý
denník. Změnu tuto přijmou zajisté všichni čtenáři
čeští s radostným povděkem: jsouf „Besedy lidu“
dávno již známým a vítaným společníkem ve všech
kruzích čtenářských. Osm roků tiché, ale vytrvalé
práce „Besed lida“ je nejkrásnějším doporučením no
vému týdenníko. „Bcsedy lidu“ beze všech reklam a
hřmotu šíří všude čtení zdravé, mravně, národně i
nébožensky nezávadné, poučojí, vzdělávají a zušlech
fají český lid. Doporučujeme nyní, kdy „Besedy lidu“
počnou vycházeti jako týdenník, každému, kdo bledá
čtení pěkné, ale laciné, „Besedy lidu“ k nejhojnějšíma
odebírání. Číslo t. ročníku IX. vyjde dne 27. říjua
a budo zasláno zdarma na ukázku každému, kdo oto
požádá lístkem buď administraci Besed lidu v Praze,
Karlovo nám. 84., nebo kterékoli knihkupectví, Číslo
týdenního vydání o 12 stranách stojí 6kr. (12 h), na
venkově 7 kr. (14 h), předplatné na čtvrtletí 76 kr.

(K 150%, poštou 90 kr. 6 1-80). Vydání 14denní, sešitové, je po 20 kr. (40 h)sešit,

Nový Život, měsíčník pro vědu, umění a zá
bavu. Vychází v N. Jičíně, za osvědčené redakce K.
Doatála-Lutinowa. Říjnové číslo vyznačuje se zvláště
skvostnou básní Leubnerovou „Cantantibns Organ's..“
Celoroční předplatné obnáší 6 K.

Léčení tuberkulosy mlékem, podává Dr. Karel
Richter. Nakl. Hejda a Tuček v Praze Čilé toto na
kladatelství vydalo již několik praktických a poučných
spisů, které zaslobují pozornosti.

K revisi procesu s Hilsnerem vydána jest
časová, na základě odborných dobrozdání, výpovědí
očitých svědků a místní situace z péra Edv. Kasala
vyšlá brožura, objasňující zavraždění a příčiny vraždy
na Anežce Hrůzové spáchané. Brožuru tato kterou lze
dostati v každém řádném knihkupectví měl by si každý,
koho proces a Hilsnerem zajímá, pročísti. — Stojí jen
8 kr. a jest k dostání v každém řádném knibkupectví.

Lumír týdenníkem! Od říjnavychází„Lumír“
časopis pro umění a literatoru redigovaný Václavem
Hladíkemkaždý týden. Zpráva tato zajisté uvítána
byla vděčně naší inteligencí u níž získal „Lumie“
hojné“přízně jako list nejvybranějšího obsahu literár
ního. Tomu nasvědčuje nejlépe obsah dokončeného
XXVIII ročníku, kdo shledáváme cenné a vysoce za
jímavé práce nejpřednějších zástupců naší literatury
starší i mladší generace jako Zoyera, Arbesa, L Oaiee,
Josefa Holečka, Viléma a Aloise Mrštíka, Josefa Mer
banta, Gabr. Preisové, Růženy Svobodové, Růženy Je
senské, F. H Šaldy,0. Březiny,Ant. Sovy, Opolského,
Jiří Sumína, Arn. Nováka, Sezimy a t. d. „Lumír“
již těmi jmény naznačuje celý svůj ryze umělecký
směr: postup od dávných tradic zakladatelů „Lumíra“
zejména největšího a nejmodernějšího z nich Jana

Nerudy k směrům nejnovější doby, jež jsou výrazempráce a enah všech, kteří upírají oči do budoucna,
pracují pro kulturní rozvoj svého národa, S duší ná
roda tohoto jsou umělci a literáti zastoupeni v Lu
míra v ardečné souvislosti, chtějí býči projevem všeho
jejího cítění a v tom kotví program opravdové čes

oati Lumíra. Tento časopis sloužící umění a lite
ratuře a zachycující ve svých článcích a referátech,
ve avém velmi bobatém fenilletonu nejvýraznějeí mo
menty a zjevy z našeho slovanského i cizího života
uměleckého a kulturního, eměřujek nadšené ahoroncí

propagandě myšlenek a tužeb literárních a uměleckýchv Široké české veřejnosti. — Lumír vychází nákladem
J. Oty v Praze a předplácí se na čtvrtletí poštou
ei. 125. Na požádání zašle se 1. seňit k prohlédnutí.

Zrnka pravdy.
Jiných nouze všdy ať budí k útrpnosti duši

tvou! Nezapomeň, že i chudí také tvoji bratři jsou.

“ * *

Ptáš se, proč Bůh jeden jazyk, dvěpak race dal?
— Bys radě více dal, neš sliboval.

* „
*

Ten jen Bohu vděčný eluje, který bližním pro
kazuje, skusiv Boží štědrotu, lásky k němu dobrota.

+ hd*

Žerty a vtipy.
Z pražských ulic. Pan Škrtička ku

svému soudruhu: „Co já činím, dobře činím; vídíš
jak ovládám celou zemi a co mi pomohlo to sklánění
we k zemi před vysokými pány; ale teď vytřa všem
srak, teď jsem já vysokým, nejvyšším; ale pojď
druhu rozmilý do našeho paláce — — —*

Soudruh Jiřička: — „Ale musím na ten
palác ještě něco vyžebrat — —“

P. Š. Tak jest příteli, na šebrání si vezmeme
patent, v tom jsme chlapíci.

Za kulisami. První herec: Podívej se na
kolegu Rosického. Je tu sotva čtyři měsíce — a už
si pořídil zlaté hodinky na splátky.

Druhý herec: Alepřejmuta radost,—však
až ta bude půl roku, rád je zas prodá.

Přijde na to. „Myslíte,pane doktore, že proces
prohrajeme?“ — „Můj milý, to je tak: máte-li málo
peněz, může být ztracen hned, máte-li moc peněz,
může trvati léta, než ho ztratíme“.

Hodná žena. „Moje paní nikdy nebubuje, kdyš
jdu do hostinoe“. — „Na ano,“ slo !oo říké, když
přijdeš domů ?“

Kočí (sám napilý, vese nepříčetnon a ječící
společnost s výletu): Nic nám teď noschásí, než aby
taky ty herky byly napařeny!

Ah, tak! Spisovatel: „Mé poslednídílo se ted
prodává?“ — Nakladatel: „Ano, hlavněna nádrašíc
— jmenovitě od cestajících, kteří používají spací
vagony.“

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 20. října 1900. 1 hl.

pšenice k 1220—1400 žito k 1160—18-70, ječmena
k 9'20—1000, oves k 6:40—600, proso k 9:60—10:00
vikve k 8-50—940, hrachu k 17-50—20'00, jáhly k
19-00—0:00, krap 1800—44-00, brermborůk 240—280,
jetelového semínka červeného k 100*00—112:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 000—00'00, máku k 8000
olejky k 00:00—00 00, lněného semene k 19-00—2000
100 kg. titných otrob k 10-50, pšenič. otrub k 10'00.
1 kg. másla k 2-32—2-48, 1 kg. sédla vepřového k
1:60—1'76, tvarohu k 0-28—0-88, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jeden hekt. cibule k 440
jedna kopa drobné zeleniny k 0:60 - 3:00

(Zasláno.)
Velectěnému Pánu

panu Em. Š. Petrovi,
staviteli varhan v Žižkově.

Varbany o 11 rejstřících, které Vaší firmou
postaveny byly v hudební síni c. k. ústavu ku

ným provedením.
Celé zařízení, jež moderně s odbornou zna

lostí zděláno jest, vyhovuje všem požadavkům.
Barvitost jednotlivých rejstříků úplně jest vysti
žena; ton jest veskrze vyrovnaný, ušlechtilý a
ozev okamžitý.

Přesvědčivše se na novo o:známé sgolidnosti
Vašeho závodu, vřele jej doporučujeme.

V Hradci Králové, dne 15. října 1900.

Stanislav Dobš, Jesef Novák,
©. k. učitel hudby. c. k. ředitel.

T"plně
zařizená lůžka

pro
aus Wstudující

sestávajíci
z 1 šelezné postele, 1 prošitého slamníku,
1 matrace, plněné jemnou dřevitou vlnou
neb lesní travou, 1 klínové podušky, 1 pro

stěradla a 1 přibrývky prošivané nebvlněn

16050 výše
Postele skříňové

(skládací) s pérovou matracíza zl. 1250
doporučuje

velkozávod firmy

Jan Stoupa,
PRAHA,

Václavská náměstí čís. 32.

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

—<o

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten

holetých zkušeností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva, snamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní technik

Palackého třída č. 77. v HradciKrál.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

| výrobní závod ,
i všech kostelních paramentů.
: Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku R
: se na požádání franko zašlou.

p věokožnýprvněon Od užbednědubdušidvě: 89ONE BADL

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnoenost.
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným foaforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chi.ský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kolovinya obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišťa konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi,

uměláhnojivaÁ SGHR AN Poštornéa kyselinu sí- 1 a Líska u
rovoa. u Rostok.

Ústředníkancelář V PRAZE Jindřišská ul. 27.

Malnský kř
letošní sklízně

6 kg. 16 kořenů K 6—
» „ 6—

h n 25 . , 4—
» » 30 P n 3:60

franko každou poštovní stanici též i ve
velkém zasýlá

Josef Mikulecký,
vývoz pravého maliínského křenu

v IKutné Hoře.

300000 I0B0000066./
Oltáře,sochy aj.

v6 vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů dárkevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (echy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočlyse neúčlují
Provedeno ke 800 oltářů.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova ev. Václavské záložny.

Odporučaje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
lasatolny, spovědnice, křistelny, komsoly, svleny,
usfry, pulíiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

Nutná cesta za příčinou sblédnutí a .
ření místa v kostele vykonáse bezplatně. m



Jiné hodiny.
Obzvláště tento článek píšu jako pravý

křesťan, který si je vědom, že každý člověk
Je naším bližním, třebas nebyl křesťanem. Píšu
jej pak taky jako pokojný a poslaušný občan
a příslušník státu rakouského, v kterém se
obzvláště přísně trestá štvaní proti židům. A
těmito křesťanskými a rakouskými myšlénka
mi naplněn počínám dnes své vypravování.

U Nového Bydžova jest jedna vesnice.
V té vesnici je zámek. V tom zámku bydlela
vrchnost, která měla — nevím zdali mateř
skou — řeč obcovací německou. Mluvila totiž
mezi sebou a s každým „kebildet“ (vzdělaným)
člověkem německy. S čeledíny ze dvora atd.
a v chlévě s děvečkami, když prohlížela krá
vy, taky trochu česky; to proto, že ten lid
německy Se ještě nenaučil, a tlumočníka uží
vati, nebylo tenkráte ještě obyčejem, jako na
to nyní páni chuť mají.

Krom té obcovací řeči čili „Umgangsspra
che“ byl v zámku domovem liberalismus a troši
čku katolicismus. Paní — takto dobrosrdečná —
někdy se poslala zeptat do fary, kdy bnde mše
a přišla. Mužštíčlenové toho rodu po mši se
nikdy nesháněli. Jen jedenkráte jeden pán to
ho rodu, když měl pohřeb jeho Oberjáger
(nadmyslivec), přišel tajně na mši svatou, na
co však tamní kaplan jizlivý spáchal vtip, nač
prý 8e „milostpán“ do kostela štrapicíroval
(namáhal), mohl poslat svou „visitkartu“ (na
vštívenku, lístek se svým jménem). Ale kam
jsem to zašel! Musím se vrátiti k tomu zám
ku a říci, ža na něm byly taky hodiny. Měly
tu vlastnost, že nikdy dobře ani nešly ani ne
ukazovaly. A stalo se jedenkráte, — díval
jsem se na to ze vzdálí — šel tam tudy jeden
člověk. Vida hodiny na zámku, vyňal své ka
pesní, porovnával oboje a na konec si své

podle zámeckých — jak tam po německu říají — zrichtoval, čili seřídil a vesele uháněl
ku předu. Byl to člověk původním rodem ve
lice z daleka, takto ale z Bydžova. Jak se jme
noval, nevím. Ale mnoho bych se nehádal, že
se jmenoval Kanárek. Ale že jsem si umínil,
že budu dnes psát jako poslušný občan rakou
ský, nechci to tvrditi. Umřela sice jednou
v Bydžově jistá „Cerlíne Khanarek“. Bylo jí
— mimochodem řečeno — 112 let. Z toho však
nenásleduje, aspoň ne samo sebou, že nebyla
naším bližním, anebo ža by proto musela prá
vě být nekřesťankou. Tak jen vše 8 rozumem
uvažovat a 8e nerozčilovat! Dodám-li pak, že
vrchnost z toho zámku, přišedši na mizinu, je
pryča zámek je dnes v rakou Němce soused
ního, poněvadž tam nebyly jen špatné hodiny,
ale též špatné hospodářství, jsem se svou po
vídačkou u konce.

Ale podivná věc! Když člověk stárne, na
padají mu spíše staré věci, než nové. A tak
mi tuhle onehdy napadl ten zámek, a poněvadž
prý se stářím i vášně rostou, ihned ge ve mně
ozvala od mládí v duši mé živená česko-kato
lická vášeň a ta mi do blavy vehnala — bojím
se, že velice rabulistickou myšlénku, a to tu,
že ten zámek by mohl být obrazem Rakouska.
— Ta od věků slavná říše může zajisté při
rovnána býti k zámku. Umgangssprache a vů
bec řeč vrchnosti je tu zajisté německá — jen
tak s těmi unkebildet, když budou u soudu
vyslýcháni, bude se muset mlavit česky. Libe
ralismus je tu taky. Troška katolicismu tu ta
ky neschází; ba i úředně je tu taky znát ka
tolicismus, když se z fary oznámí, v kolik ho
din budeo té jisté slávě mše. — Špatné ho
spodářství je tu taky a to tak mnoho, že je
strach, že zámek si osvojí Němec sousední.
Hodiny tu chodí taky ustavičně špatně. Zá
konný totiž a mravní řád stále pokulhává. Jen
o to se mi rozchází, zdaliž si nějaký ten Kha
narek hodinky své podle hodin toho zámku
„richtuje“. Ale myslím že ano. Či — tážu se,

— kdo pok tak vesele uhání ku předa, kdyžto chodí podle těch našich hodin? — Teď se
sice křičí,. že prý klerikalismus v Rakousku
ku předu jde, ale — děti nesmějte se — sni

ti, co to povídají, tomu nevěří. Vždyť dobře
vědí, že katolíci mají vlivu, přízně a peněz
nejméně, a kam se v jistých městechstěhují,
a kdo se na místa katolíků stěhuje, to přece
je patrno.

A že si ta vrchnost nedá ty hodiny zpra
vit? pravil kdosi o těch pánech v tom zámku.
Inu — to já taky povídám. — Ale ono je to
těžká věc rozhodnout, které hodiny vlastně
jdou dobře.

Přijeli jsme jedenkráte na své cestě do
Říma do města Loretto, kdež jsme již předem
z Prahy byli předplacení na nocleh a na vé
čeři. Vlak nás tam dopravil po jedenácté ho
dině noční. V půl dvanácté jsme šťastně byli
v jídelně albergo de la páče (v herberku čili
v hostinci u „Pokoje“ čili Míra neb Klidu.)
Ale hospodský s večeří stále odkládal, až prý
budou všickni pohromadě. Konečně přinesl
smradlavé peše — ryby. Ale za chvíli nám je
začal bráti, čemu jsme, se bránili. Něco stále
vykládal, čemuž jsme neznajíce skoro nic vlaš
sky, nerozuměli, až jsem zachytil: mandžáre
partikoli. Tu mi vzešlo světlo Měl péči o naši
duši. Povídal, ukazuje na své orolóžio — to
jest na hodinky, — že už je meca notte — půl
noc, a že musíme přestat jísti, chceme-li ráno
požívat partikule, to jest, svaté hostie čili
chceme-li jíti k Stolu Páně. A tu jsme mu
povídali, že naše orolóžio neukazuje ještě me
ca notte. Na to on, ža naše orolóžio non bono
— pedobré — ba že je „tedesko“ — německé.
A my zase, že jeho orolóžio je snad džudaiko,
a naše že je boemo — české — velice dobré
a dobrácké. — Povídal jsem, to je pěkné Lo
retto, katolické město! To je krásný herberk
de la páče! Je to nepokoj, a on není křesťan.

Z toho ale mám to poučení, že je velice
těžká věc hodiuky zříditi. Právě ten zámek —
čili Rakousko — má s tím kříž. Jedni mají
orolóžio džudaiko, a zdali nám berou jídlo
nebo ne, af si každý uvažuje sám. Ale když
někdy nějaký džurnále džudaiko, ku př. Neue
freie Presse, knám má kázaní, že máme špatné
křesťanství, tak to je to, jako to péše tam
v Loretto, abychom snad nehodně nechtěli
mandžáre partikoli. K smíchn a k zlosti spo
lu. — Jiní pak mají orolóžio tedesko, ně
mecké. A tohle dvojí orolóžio je příčinou, že
v tom zámku je děsné hospodářství, a že se
dopracuje do rukou souseda Němce.

Tedy jiné hodiny! Nejlépe jdou tam ty
na obloze nebeské! Ty se nikdy ani o vlas
nezmýlí a nejsou ani židovské, ani německé,
ani české.Ukazujívšem stejně a sprave
dlivě podle zákonů svého Stvořitele.

okud se Rakousko nebude spravovati tako
výmito hodinami, bude to neustále jako v tom
herberku de la páče, bude stále křik a váda,
ale žádný pokoj, a co nejhoršího, budou jistí
lidé, kteři to s přikázaním „Nepokradeš“ tak
přísně neberou, svými chytráckými šmejdy
aškubovati dobráckým a opravdu křesťanským
lidem chléb od úst, aby sami bohatli.

Áno tedy jiné hodiny! Podle těch dosa
vadních jdou vesele ku předu jen nepřátelé
Rakonska anebo ti, kterým na Rakousku pra
nic nezáleží. A když už tak u toho slova ho
diny jsem, napadá mi vážné napomenutí jisté
ho velikébo, o lidstvo nade všecky jiné zaslou
žilého muže. A napomenutí to zní: Hodina jest,
abychom již ze sna povstali. Ano hodina jest
snad již poslední, v kterou by ještě pomohlo
povstati z toho sna, že Rakousko musí býti
státem liberalistickým a německým. — Ovšem,
nepronikne toto volání — obzvláště ne z na
šŠeholistu — až tam, kde by je nejvíce slyšeti
měli. Ale jedná se taky o nás. A proto tím
více to mějme za svou křesťanskou a vlaste
neckou povinnost 0 tu se starati, aby si ten
náš zámek jiné — a to správně podle zákonů
Božích jdoucí — hodiny opatřil. Zachráníme
tím nejen sebe, ale i zámek i vrchnost, což
jest zajisté Šlechetné a zasluhuje, aby se nám
více přízně, než až posud, věnovalo.

Inserty se počítají levně.
Obmovavychásí v pdřek v poledne. | VI. Ročmk.
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Předehra k absolutismu.
Je to také jednou z rakouských specialit,

že vláda nedbajíc zemského zřízení vnitřní na
še záležitosti spravuje sama bez ohledu, má-li
k tomu právo a je-li to naší zemi zdrávo. Od
porno pak je dívati se, že k takovému zne
hodnocení a nevážnosti našeho staroslavného
sněmu vládu přímo nabádají naši přemilí ně
mečtí krajané, dokaznjíce tím, že nepokládají
tuto zemi za samostatný útvar, svéprávnou
individualita, nýbrž za pouhou provincii ra
kouskou, která sice dosud má svůj sněm, ale
nemusela by jej míti. Všem, kdož na jedné
straně mluví o státoprávním boji a na druhé
o opětné obstrukci vídeňské, dáváme tuto cha
rakteristickou okolnost k bedlivé úvaze.

Vládě přišla oposice Němců proti svolá
ní zemského sněmu vhod; možno i, že ji 88
ma k tomu podnítila. Dr. Kórber postavil se
na stanovisko vzdorovitého hocha, prohlásiv,
jak vy říši, tak my sněmu. Tedy politika ju
stamentu, která ani na naléhání zemského vý
boru nepovolila. Vláda stručně prohlásila, že
sice zemský sněm svolá, avšak jen ku zasedá
ní dvou nebo třídennímu ku schválení rozpoč
tového provisoria a kořaleční přirážky. Nic
víc.

Vláda, která nešetří ani nynější, bez tak
skrovné právomoci sněmu zemského, nám tím
dává na jevo, že jsou marny tužby i jen po
rozšíření zemské autonomie, nejsou-li ve Víd
ni k tomu nakloněni. A dále se nám dává na
jevo, že ve Vídni toho času jsou nakloněni
poaze k tomu, co si přejí Němci. Možno ještě
mluviti o nějaké ústavnosti v Rakousku? Má
snad tato platiti jen pro říši, avšak pro zem
ské sněmy nikoli? Kde je to naše historické
i ono přirozené právo živoucího vyspělého ná
roda, moci si vlastní domácnost upraviti dle
stávajících poměrů, v duchu času? Stačí zná
mé byrokratické: „Nevidí se nám.. .“ a všech
na naše práva a královské patenty, na které
se odvoláváme, musí stranou. Jsme to dosud
v konstitučním státě? Není-li to předehra ab
solutismu, který by byl vládě i dvorským kru
hům vhod, aby se bez dlouhých debat a státo
právních ohražení mohla klidně vyříditi stále
otevřená otázka následnická? Aby mohl bez
hluku a protestů býti říši vnucen jazykový
zákon? Aby našim tužbám po samostatnosti
a svéprávnosti, jichž opětné vzpružení na vy
sokých místech s nelibostí bylo pozorováno,
mohla býti zatažena brzda? .

Dnes čeští poslanci obstruovati ani ne
smějí, i kdyby chtěli, poněvadž by tím praco
vali Němcům a vládě do rukou. Jedinou tou
hou reálního politika musí dnes býti navázati
v parlamentě styky a přivoditi mezi spřátele
nými stranami takovou koalici, před kterou
by vláda musela kapitulovati. ,

Tím by se dokázalo, že v Rakousku je
ústavní život jen tehdy možný, není-li namí
řen proti Čechům a že k němu ani není třeba
pomoci německého souručenství. A kdyby naší
šikovnou politikou odstavení Němci spustili
na novo obstrukční bandurskou, dobrá, pak
bychom se následků pro rozvoj své národnosti
neblahých vůbec nemuseli obávati. A v tom
byla by také naše pomsta za bagatelisování
sněmu království českého: porazit vládu a od
stavit Němce. Toho však se nedocílí obstrukcí,
nýbrž sražením se všech autonomních stran
pod jeden prapor.

Drobná obrana.
„Hlasy ze Slona“ v posledním čísle

opět vychrlily celou spoustu hrubých narážek
na katolíky! Inn, známe p. Šádka, jak „ušlech
tile“ dovede pracovat! Ale něcozvláště zaslu
huje pozornosti. — Na slovanského arcibiskupa
Stádlera, jebož ryzou lásku k vlasti ani naše
liberální listy nemohou popříti, byla vznesena
žaloba k papeži. — Sv. Otec, jsa dobře pře
svědčen, že arcibiskup Štádler. jednal správně,
přijal jej v audienci co nejlaskavěji. A tu ži



dovka Nene frei Presse přinesla dloubý úvodník, v němě se jevíla pekelná zášť proti Římu
a proti slovanským národům v Rakousku. A
hle, ten „vlastenecký“ pan Šádek nio nedbal
na to, že celý český národ bez rozdílu vidí
w N. f. P. svého nejúhlavnějšího nepřítele,
protože jest to orgán židovských šmoků, kteří
všemožně usilují o to, aby národ náš byl po
tlačen a víra křesťanská vyhubena, ale uveřej
nil v H. z. S. úvodník ten, s kterým souhlasí.
Vždyť praví: „My uvedli jsme obsah dotyčné
zprávy obšírnějí, protože jest v-něm vyslove
na mnohá pravda — —“.

Jak vidět, kde ae jedná o tupení církve
katol. a její kněžstvo, tu pan Šádek se spojí
i s nezarpntilejšími celého národa českého ne
přátely. — —

Preč mechce? Pastor Šádek vypravoje
v „H. z. 8S.“ o zázracích a tropí si posměch
z těch, kteří takové „pověře“ věří. Číní také
zmínku o zázraku lonrdském a myslí, že to

jen „klerikálové“ udělali, Kone se jednalo ovolení liberální republiky ! Toale panu Šád
ovi něco poradíme. Vynikající lékař Lasserr

vypsal cenu 10.000 franků, která připadne to
mu, kdo by dokázal, že zázraky lourdské dály
Be cestou přirozenou. — A ku podivu, že se
o cenu tu až dosud uikdo nepřihlásil, ačkoliv
jest tolik „učených“ pánů, kteří si ze zázraku
tropí smích a hlásají, že to jest „klerikální“
pověra! Kdyžtedy jen jediný ze zázraků lourd
ských p. Sádekvyvrátí, dostane 10.000franků.
A to by on zajisté mohl potřebovatil

„Oas“ naříká v č. 29. že katolické boho
služby trvají někdy až 2 hodinya lituje „ubo
hý“ lid a zvláště mládež, že tak dlouho musí
v kostele vydržet! O židech, kteří ku př. na
dlouhý den mají ve své modlitebně ztráviti ce
lý den, a mimo to jěště nic jísti nemají, se
„ušlechtilý“ Čas aní nezmiňuje.

Politický přehled,
© politické situaci promluvilv neděli

dr. Škarda asi takto: »Nepatřím k těm, již dě
lají už kříž nad Rakouskem a věští, že brzy se
shroutí. Rakousko nevykonalo ještě své poslání;
čekají je velké úkoly. Má-li však Rakousko býti
pevné a silné, musí se zbaviti kletby své minu
nulosti: hýčkání menšiny a odstrkování Slovanů.
Nepřirozené formy, ten cislajtanismus, musejí býti
odklizeny a Rakousko musí se vrátiti ku prová
dění své původní státní myšlénky: rovného prá
va a stejné péče o všechny. Historický vývoj,
různosti eihnografické, kulturní a. historické
jednotlivých zemí a národů přímo nutkají k fe
derační úpravě Rakouska. Toho, čeho potřebuje
stát k velmocenskému postavení, obory vojenství,
zahraničních věcí, světového obchodu, průmyslu
a komunikací rády jednotlivé součásti ponechají

© FEUILLETON.

Jdu po cestě kolem Č. a prohlížím si kraji
nu. Ani se nenaději a stojí vedle mne človíček
malé postavy, jiskrných očí a s tváří pečlivě oho
lenou.

Na první pohled bylo znáti, že nemiluje ve
likou nádheru. Jeho kabát podobal se tureckému
koberci, (byl totiž z různých látek ssestaven«)
spodky snad mohly býti kdysi šedivé ale postu
pem času se přeměnily ve »vzácnou specialitu«,
že totiž nebylo lze na nich barvy určiti, — Aby
byl popis jeho osoby úplný, podotýkám ještě, že
byl bos — ale za to měl deštník!

»Prosím, kam ráčej?«
»Jdu do B. — —« odpovídám, »a mohl

byste býti tak laskav a ukázati mi cestu —«,
»Í to neráčej míti starosti, to já tady znám

každej pařez — — Tak tuhle ráčej jít na pravo,
pak přijdou k Vejnulovej chalupě a odtud zas
musej na levo, až k tej kůpě kamenů, a pek se
daj — — — pak, no, jak sami chtěj — — vo
ni se tam jako cesty drobátko křižujou, — —
no, to si z toho nic nedělaj, dyž von jako silnič
ní vejbor tomu nerozumí, — — vědí, to já bych
byl jinčí chlapík, já jim to vonehdy povídal a
Franta Vocásku se ještě rozkřík', inu, vědí, von
to je takovej člověk, má ženu kdesi až v Prajsku,
a vona taky vo něj moc nestojí, von ten její ta
tík býval kdysi jakýmsi rechtorem — ale já ne
vím co v tom Prajsku za rechtory mají, vono to
tam je divný, to já kdvž ještě byl u vojanskej
sem dycky vo těch Prajzích slyšel a — — —«
a povídal můj kamarád, vědí, to byl hodnej člo
vek, kdesi vod Vrchlabí, byl to bolt taky takovej
nešťastnej ženich vědí, von taky míval holku, a
taký tam někde v Prajsku, a vona prej byla jaksi
»emaFcipánová« (emancipovaná), nebo jak voni to
ru tam říkaj, a nosila klobouk a samý mašle na ša
tech a její méma, ta zas chodila prát jenom do pan
skejch domu « samejm židům, a to už přece něco je
a dostávala prej jakousi »almosen«, já myslím že to
je penzi, vod svatýho Vincence a to už něco je,
to vědí, že panskej človék už — — —

společnému řízení, jiné záležitosti náležejí pak
jednotlivým královstvím a zemím, resp. složeným
2 nich skupinám. Národní spor na půdě české
vlasti má býti vyřízen mezi oběma národy; k to
mu povolán je český sném. My Čechové vždy
jsme byli ochotni poskytnouti záruky na ochranu
menšiny, ale dříve zjednáno nám musí býti rovné
postavení pro většinu. S těmi Němci, kteří dychtí
po privilegiích a nadprávích, není možno doroz
umění. Národ český chce teké spolupůsobiti na
uzdravění Rakouska, ale k tomu cíh musí býti
uznán -za rovnoprávného Činitele, a musí dostati
vše, co mu náleží, ale co se mu odpírá. Másli
pak pracováno býti na rekonstrukci ústrojí Ra
kouska, musí v čele státu býti vláda v pravdě
spravedlivá, objektivní, jejíž složení odpovídati
musí národům a politickým poměrům celého Ra
kouska. Takovou vládou nynéjší kabinet, sestáva
jící s přívěskem dvou ministrů krajenů ze samých
Němců, mezi bDjmi dvou stranníků liberálních
ústaváků není.«

Zemské sněmy svolány budou v pro
sinci, ale jen na kratičkou dobu.

Mtavba mových dráh v Bosně,jest pří
činou velikého sporu který vznikl mezi mini
strem vojenství Krieghammerem a uher. ministr
presidentem Széllem. Spor teato snad dlouho ještě
ukončen nebude,

Baron Dipauli, jeden z předních vůdců
katolické lidové strany, vzdal se kandidatury ve
svém dosavadním okresu v německé části jižní
ho Tyrolska pro roztržku, která se objevila v lóné
strany katolicko- lidové a vedla k lak zvanému
dohodnutí mezi stranou katolickou lidovou a stra
nou mlado-katolickou, jejíž tvůrcem jest Dipau
liho odpůrce Schůnfer,

ový tital. »Neues Wiener Journala ozna
muje, že bývalá korunní princezna Štěpánka,
nyní hrabénkaLonyayová,|jmenována bude
vévodkyní z Bodrogu-Olagy s titulem Vý
sosti. To stane se ješté před prvním lednem. Ta
ké potomstvu hraběcích manželů příslušetí bude
titul a hodnost vévodů, resp. princů. Dále pro
jevil mocnář přání, aby vznešená paní, jako
arciknéžna matka, pravidelně strávila vždy část
roku se svoji dcerou, arcikněžnou Alžbětou,

Svatba v cís. hradě. Dne 29. m. m.
konala se za obvyklých obřadů ve dvorním far
ním chrámu svatba arcikněžny Marie [mma
kulaty Rainerie s vévodou Robertem Vir
temberským za přítomnosti J. V. císaře, vévody
Mikuláše Virtemberskéko jako zástupce krále vir
temberského, členů císařského domu, svatebních
hostí, dvorských a státních hodnostářů,

V uherské poslanecké směmovně
se již několik dnů jedná o sňatku arcivévody
Františka Ferdinanda. Posl. Holló prohlásil že
sněmovna není sto, aby projednala osnovu zákona,
ve příčině tohoto manželství, poněvadž se v ní
odkazuje k domácímu řádu panovnického domu,——————————.

"Ale to pořád ještě nevím kterou cestou tam
mám přijíte, odpovídám, jsa již předem přesvěd
čen, že ochotný človíček není velikým nepřítelem
dlouhých řečí.

»A tááák, jo, ta safraportská cesta, inu jdou,
jdou, von jim to tam někdo ukáže, vědí, já tu ar
cit znám každý pařez, ale vědí, jenom tady, jako
vČ. — — — tam dál, no, to člověk nemá v tom
tu prachci aby — — —«

»Děkuji vám tedy« odvětil jsem, obdarovav
jej několika krejcary, pospíchal jsem dále — —

» »
+

Přišel jsem do dědinky B. a to se rozumí,
— když člověk jest po cestě, — tu oko mimodék
se otáčí po nějakém předmětu, — který se nazý
vá — hospoda. Vejdu do malé šenkovny, kde
sedělo několik venkovanů a hráli karty, Usedl
jsem k jednomu stolu -a čekal až se objeví ho
stinský.

V malé chvili se vrátil ze sklepa pan »re
stauratér«= R. přinášeje v pravici. několik čerstvě
naplnéných sklenic. Uzřev mne, nejdřív drobáteč.
ko pootevřel ústa, po té je zase pomalu zavřel,
uctivě levicí sňal hospodskou čapku s temene hla
vy, šoupl elegantně po B—-—vsku levou nohou
v zad a mlčky učinil poklonu, div při ní nevy.
šplích! všechen malvaz na podlahu. A pivo roz
dav, hbitě přiblížil ae ke mně, zdvořilostí zrovna
se rozplývaje a při tom rukávem docela čistý
stál u'íraje pravil:

»Pěkně vítám, pékně vítám. Pán Bůh dobré
odpoledne. Čím pak mohu posloužiti, prosím čím ?«

Nejdříve mi donesle laskavě sklenici piva,
— a máte snad něco k jídlu č«

»K jídlu? Nó66, to tu máme homolky, zna
menité homolky — potom syrečky — taky tu
máme mazlavej sejr — a znamenité »salámy« po
čyyřech krejcařích. A taky tu máme —

»Co máte ještě ?«
»Homolky jsem už řek' — tak tu už nemá

me prosím nic. Ale sejr je znamenitej, jednoroční,
jako máslos,

»Máslo nemáte?a

»Máslo? Nóó6 to právě nemám, to mně
právě došlo, ale sejra mém dost a jak říkám, zna
menitej«.

kterýž nebyl nikdy národům oznámen a tudíž
nikdy schřálen.

V Bosně vzmáhá se zvláštní ruch vystě
bovalecký. Petrohradské lísty oblašují totiš, že
srbské obyvatelstvo bosenské a bercegovské chce
se stěhovati na Sibiř a že ruští konsulové mají
co činiti, aby je od úmyslu toho odvrátili.

V Némechu odvolán byl zákon proti Je
suitům. Německý Jist »Germanis« prohlašuje, že
bylo to politickou nutností a že konečně sprave
dinosti musí býti učiněno zadost.

Královna Vilemíma Hollandská,14
snoubila se s princem Jindřichem Meklenburským,
ale svatba prý bude až zs rok, Princ Jindřich
jako manžel královny bude míti důstojnost krá
lovského prince, ale vlády účasten nebude —
alespoň ne vůči veřejnosti.

Proti knitu Blsmarkova v Rakou
sku. Bavorské ministerstvo války zakázalo spol
kům vojenských vysloužilců ve vojenském obvodu
bayreuthském zúčastnění se jakéhokoliv projevu
votázce pomníku Bismarkova v Chebu.

Válka v jižní Afriee. Slavnostnípro
blášení o přivtělení Transwalu k říši britské stelo
se dne 36. m. m. u přítomnosti 6200. vojínů
v parádé, Generál Barthon rozptýlil u Frede
rickstadtu vojsko generála Dewetta. Boerové utr
pěli značné ztráty a mnoho jich zajato.

Válka v Čímě. Čínský místokrálLi- Hung
Čang odevzdal evropským vyslancům dekrety,
dle nichž prý císař doznal, že přání evropských

jest oprávněné a že se již dle toho zachoval. —
Vyslanci ale problásili, že to ještě není vše, co
spojenci žádají. — V severní Číně cvíčí se bor
livě čínské vojsko, aby bylo dostatečně připrave
no k boji. — Německé vojsko jest odhodláéno
v Číně přezimovati, Ozbrojené sbory boxerů stále
znepokojují spojence. — V městě Paotinu nalezli
spojenci v státní pokladně 74'000 taelů, které
ovšem zabavili. — Císařovna nařídila svému ko=
misaři,aby shromáždilvšechnypeníze,kterézpo
vinciálních pokladen střední a jižní Číny sebratí
lze.

Zprávy místní a z kraje.
Velký kemeert + Adalbertinu pořádán

bude v neděli, dne 11. t. m. Účinkovati bude hudba
pěň. pluku č. 36. z Josefova. — Úplný program při
noseme až v příštím čísle.

Jednota div. ochotníků v Hradel
Králové sehrála dne 38. m. m. veselohra „Darmo
jedka“. Jak se nám oznamuje, hráli všickni ochotníci
velmi dobře. Hra řídil jak obyčejně zasloušilý pan
regisenr Paul.

Státní zkonšce pro lesníochranua tech
nickou pomocnou slušbu, jež se zde konala od 16. do
22. t. m, podrobilo se 18 kandidátů. S velmi dobrým

prospěchem odbyli pp.: J. Hub. Paříšek, J. Baudiech,„ Egert, Alois Moudr, Jan Rákosník a boh. Teich——————
sA což vejce!a
»Vejce? Nóó0, ty mně taky právě došly,

ale »salímy« jsou taky moc znamenité, až z Ja
roměře.

"A jaké máte syrečky ře
»Nóó0, to mám krejcarový. Ty jsou taky

moc znamenitý, zrovna se na jazyku rozplývají«,
»Nuže dejte mi laskavě asi dva neb tři sy

ryčky«.
»Tak abysme, prosímedali jako třis,
uTřeba«,
3A to jako bez chleba?
»Ne, s chlebema.
»N666, to ovšem, to ovšeme.

. Hle, zdaž B—ský hostinský nemá vše ve své
vrestauracia zařízeno jako V nejkrásnějším velko
městském hotelu? Homolky, syrečky, mazlavý
sýr, čtyřkrejcarové uzenáče až z Jaroměře — pou
ze bažanti a ústřice panu bostinskému bezpochy
by také »právě došly«.

Ve stanici T. usedl jsem do vozu III. třídy.
Seděl jsem tam sám. Jíž jsem si začal pochvalo
vati, že po dlouhé době zase sedím v coupé pro
»kuřáky« sám, neboť to se zřídka kdy stane. Byl
jsem onehdy v Praze. Na stanici severozápadní
dráhy, řekl jsem konduktérovi, aby mne dal ně
kam, kde bych byl pokud možno sám.

»Ráčíte býti kuřák ?« tázal se mne?
eTak jeste odvětil jsem, věda, že bych se

bez toho zlopověstného kouření zdržeti nemohliI
»Tak prosím, nemohu v té věci nic dělat«

sněle odpověď — a já zůstal na holičkách!
Proto jsem byl tolik rád, že ve stanici T.,

aniž bych byl žádal o prázdné coupé, přec ae mi
dostalo té radosti, sedět sám, — Ale dloubo jsem
se z toho netěšil. Právě v posledním okamžiku,
když konduktér již po třetí odzvonil, otevřely se
dvéře mého vozu a vstoupilo asi pěl mužů a dvě
ženy — —

Bylopo .cadoati.
Naproti mne usadila se tlustá paní, která

mejisté zaujmula místo za tři, V nabubřelém obli
čeji zvláště se vyjímal její zakřivený nos — —
Poznal jsem na první pobled, že jest to dcera
pokolení Abrahamova,



maz; s dobrým prospěchem: Váci. Poula, Jar. Cerman,
E. Kubelka, K. Procbáska, E. Pacholík a J. Peřina;
s dostatečným prospěchem: Bob. Bléhe, J. Civín, F.
Donát, J. Kobl, Jar. Kojal a F. Šolo.

Elektrická dráha. Jak se dovídámedo
končíla firma Fr. Křišík v Karlíně generální projekt
elektrické dráhy v Hradci Králové a pracuje nyní na

rojekta elektrické centrály. Podle toho jak prácepo
Eračají může se směle říci, Se bychom se uskutečnění
elektrické dráby v Hradci Krélové opravdu dočkali,
kdyby taká stavba tak -rychle pokračovala a kdyby se
někdo našel — kdo by stavba dráby té financoval.
Při stadiu vod řeky Labe a Orlice přišlo se na okol
ností velice sajímavé, které firma Kříšíkova hleděla
ve prospěch projektu cele využítkovati. Tak se sji
etilo, že hladina vod jesy v Labi a v Orlici je
neatejná. Tato okolnosť dala podnět k tomu, aby při
stavbě elektrické centrály sřízen byl vodní kanál,
kterým by se nestejná výška obou řek dalas vyušitko

vati pří pohona strojů na výrobu elektrické norzie.Také již firma Bernardova navrhla ve svém projektu
safízení vodního -kanálu podél Labe až sa ohyb, aby
různost vodní výšky mohla vyušitkována býti. Sve
dením vody Labské do řečiště Orlice pobočným kaná
lem dosáhne se nevšedních výsledků při nákladu mno
hem menším, než kdyby se uřizovaly stroje parní
a pomýšlelo jedině ne využitkování vodní síly na kašdé
řece zvlášť, neboť vynšitkováním vod s obon řek Labe

„1 Orlice získá ee tolik vodní sfly, že vystačí i na ma
ximální spotřebu elektrické energie, se kterou nutno
počítati při celém podniku. V takovém případěpak je
tadíš možno upustiti docela od ukkumolátorových ba
terií pro pobon dráhy a výroba elektrického avětla,
neboťtakové baterie stály by větší náklad nešli stavba
kanála k Orlici, jehož náklad byl přibližně vypočítán
asi na 34.000 K. — A stavbou smíněného kanálu
zmenší ce nejen kapitál základní, ale také kapitál
udržovací a výlohy provozovací a tím se značně svýší
rentabilita celého podniku, protože akkumulátory vzdor
veškerým výhodám, které poskytují, jsou přece věcí,
kterým upotřebenímstále nbývá jek na podstatě tak na
výkonnos.i a jakosti a která vyžaduje velice pečlivé
obsluhy. Také dlažno připamenouti, že doba nejnižšího
stava vod v obou řekách bývá z pravidla rozdílná, tak
že projektovaným kanálem budemožnorosdil ten-ašíti
nejen pro pohon strojů, ale též vyráběti proud pro
osvětlování veřejné i soukromé. Parní stroj stal by se

pak jaksi vedlejším. Snad jen při velikých vodách,dy voda zpáteční by rušila výkon tarbin, bylo by ho
zapotřebí. 2

Průmyslové museum. Nyní, kdy čin
nost průmvelového musea pro severovýchodní část
královatví Českého je tak zjevnou a pro šivnostnictvo
neocenitelnou, mělo by důrazně již připamatováno
býti na postavení vlastní masejní budovy, která by
městu našemu byla velikolepou okrasou a dále pod
nětem k povzbuzení a vzpražení veškerých průmyslo

vých odvětví. rede Králové je střediskem škol severovýchodních Čech, nechť je také středem vzdělání
průmyslového, když veliký průmysl zde vhodná půdy
nalézti nemohl pro pevnostní hradby, které padly v
době, kdy veliký průmysl jiš továrny všadepo Če
chách měl zbudovány. innost ©musea zahájeno
byla r. 1895 a stále zkvótá proupěšněji. Není tudíž
divu, že také snaha po postavení vlastní masejní bu
dovy je přirozenou a notnou. Tlamočíme jen hlas na
šich živnostníků a obyvatelstva toboto města vůbec,
navrhujeme-li, aby budoucímu zasedání sněmu krá
SE

»To je dobře«, libovala si, »že nám ještě

ale musela jsem utíkat a bojím se, co tomu řekne
můj Moriz — vždyť pan doktor Silberstein o mne
povídal, že mám souchotiny — —«

Společnost se dala do smícbu. Židovka zdra
vím kypící mluví o souchotinách!

Vedle mne seděl mladý pán, který, jak jsem
se později dověděl, jest učitelem v Ch. a ten se
dal se »soucbotináckoue do řeči. Nevím ani, jak
to přišlo, že začali mluvit o Hilsnerovi, Židovka
chtěla patrně mluvit něco »důležitého« — ale
s nedůvěrou se ustavičně dívala na mne. Aniž
bych se nadál, naklonila se k mému uchu a šep=
tala: »Prosím, neráčíte snad být také žid — —?«
No, teď jsem se musel dáti zase já do smíchu!
To se mi přece ještě nestalo, aby mame někdo
považoval za žida 

V protějších lavicích sedicí rolníci mluvili o
volbách. Jeden z nich zvláště živě vylíčoval jed
noho »kendedáta«, který u nich doma prý řečnil,
a moc krásně, zrovna prý se lidi rozplakali a to
jim taky povídal vo tejch »glerigálech«, jaksou
to moc strašný .pronárod, voni prej vymačkujou
z lidí krev a všecky daně že dostanou jenom vo
ni — a potom jak by se člověk při takovej řeči
neměl rozbrečet — —<«

Naproti němu sedící rolník se pousmál a
prohodil:

sA znáte toho pána, který tu řeč měl ?«
»Inu, je to moc «nóbla pán,
»Je to katolík? —«
sJe prosím, jak povídal, moc dobrej kato

lík le
»Jestli pak tsky chodí do kostela ř«
»[ von nechodí, vědí, von je »nóble pán a

von to snad má vod samýho biskupa povolený,
že jako nemusí — —« ©

»A víte, kdo jsou ti »glerigálové —?a
Ta otázka ho trochu zarazila. Ohlédl se pla

še kolem sebe a pak přitlumeným hlasem odvětil:
»Vědí, von nám to ten pan »kaňdedát« Tak

2 gruntu neřeék' — ale já myslím, že sou to ži
děci a protože se jako vo nich nesmí nic zlýho
mluvit an: psát, že se teď každýmu židoj říká
glerigál — — —« A. M. V. Promčský.

lovství Českého podáno bylo kuratoriem průmyslorého
musea odůvodněná žádost za řádnou sabvenci a naši
poslanci, aby na důlešitost této stavby pro město i
celý kraj byli upozornění. Místnosti musea průmyslo
vého v zámečnické škole svému účelu již nedostačají,
sbírky musejní, které kašdým rokem vzrůstají, nemo
bou se řádně vykládati a pořádání odborných kursů
potkává se již w obtížemi. Místo stavební je vybled
nuto, doba ku stavbé byla by příznivou, tedy jen
rázně se domáhati subrencí a dílo započaté stane se
skutkem.

Na kole jel dne 1. t. m. odpol. učeň pana
Pavlíka po náměstí, Kdsž zahýbal koiem chrámu sv.
Ducha, přejel jakousi dívku, čímž tato utrpěla zaač
ného poranění na blavě. Raněné pcskytl první pomoci
p. dr. Tvreký. — (Podobných nelod zaznamenávají
denní listy mnoho, a bylo by vóru na čase, aby se
ješdění na bycikla na jistá jen místa omezilo.)

Pozdní host. Hradec Královéje posudúto
čištěm nejrůznějších práce se štítících taláků, ačkoliv
městská policie v poslední době všemožnou ei práci
dává, aby obyvatelstvo „pijavíc“ těch zbavila. Jiří
Bartoš, jeden z prohnaných pobudů,uvětem se tou
Jající však chtěl na zdejší polici „vyzráti“. Dobře vě
děl, že za dne by po městě volně čebrati nemohl,
proto vyšel s kořaleční síně na nv. Jánském náměstí
teprve pa 6 hodině večerní a obratně prolézal dům

"doma. Na pozdního hoste, který žebrá po tmě,
nebyl ovšem nikdo připraven a tak se stalo, že Bar
toš působil v bytech opravdové zděšení, svým zerněj
šken, svoji dotěrností a neodbytností. Záhy však byl
strážníkem p. J. Majerem zpozorován a do bezpečné
ho útalka u býv. Slezské brány odrěden.

Voličské schůze V. kurie. V Červo
ném Kostelci v neděli dne 21. října představil se vo
ličetva V. karie kandidát poslanectví, stranou ná
rodně-socialní navržený, pan Weinstein, zřízenec drá«
hy v Pečkách. Plakáty v národních barvách tři dni
napřed echůzi ťato ohlašovaly a „Barák“ (spolek ná
rodních dělníků) statečně vybízel k součinnosti „Sokola“,
„Hasiče“ a „Živnostenské společenstvo“, jak bylo
zvláště cítiti z resoluce, kterou tyto apolky společně
urobily. Večer o '/,8 hod. sál u „Zlatého klíče“ při
pohodlných stolech se naplnil. Něco však klidného
pozorovatele zarazilo. Všeobecně se totiž myslilo, jak
strana národněsociální je u nás silná a dobřesorga
nisovaná. A zatím — přes tu velkou agitaci — po
čet stoupenců její na schůzi nebyl valný, neodpovídal
očekávání. Kdyby nepřišli sociální demokrati, anar
chisté a křesťanětí sociálové, byla by od několika
stolů zela smutná prázdnota. Průběh schůze
vyzněl ve válečné tažení proti sociálním demokratům
Křesťanští sociálové dostali tentokráte pardon! I
anarchisté svorně s národními dělníky bašili do svých
„tátů“, do sociálních demokratů, do těch „zrádců“;
bylo s podivením, že anarchisté šli svorně e ton stra=
nou, jejíž členy pfed 3 roky nazývali „zloději V. ku
rie“. [eď je v téže kurii podporovali. Inu tak se časy
mění a „přesvědčení“ v nich. Jako nějaká můra du
sila nadšení přítomných voličů myšlénka, že teď, kdy
potřebojeme lidí poctivých, samostatných, neodvislých,
je navržen sa kandidáta muž odvislý svým chlebem
od kapitolistické společnosti státních drah. Myšlenka
tato byla opravdu měšťanem zdejším p. Vilémem
Kejzlarem veřejně pronesena, což způsobilo trapné
intermezso ve schůzi. Čelkový dojem schůze ve vrst
vách lidových byl slabý; neroznítil nadšení k boji
za kandidáta národně socialného p. Weinsteina. —
Strana tato postavila za kandidata též muže „pocti
vého“ p. Chalupníčka a to na Táborsku. Náš správce
spořitelny p. Jan Císař, už '/,„ roku v Hronově ani
srevidovati nemůže ústav peněžní, jojš pan Chalapní
ček v Hronově vedl.

Americký český demník „Národ“
přínesl o naši „Obnově“ tato správu: „S obdivem
pohlížíme ne tento krásný časopis, a těšíme se vždy
na nové číslo Ale ne jenom my avelikým zájmem
čteme časopis ten, nýbrž půjčajeme každé číslo ča
ským rodinám v Chicagu, aby důležitý a bohatý jeho
obsah byl více u nás znám“. S porděkem přijímáme
tuto správu amerického listu a jest nám to opět dů
kazem, že pracujeme na základě pravém a nepředpo
jsté n, byť by i hejno nepřátelských listů po nás há

Převezoní ostatkův českého spiso
vatele p. Vojt. Hayerhofra z NovéhoHradce
Král. do rodinné hrobky na hřbitově ve Vys. Mýtě
vykonáno bylo 30. t. m. Průvod pohřební konal se
téhož due o 4 hodině odpol. od sochy sv. Jana u ne
mocnice.

Pardnabické štvanice jelenů. Letošní
štvanice jelenů, podzimní to sábava naší šlechty na
nitině pardubické, měly choutkami štvané zvěře v ně
kolika jízdách zvláštní ukončení. Minulého týdne pře
nesl se jelen u Upatovic přes Labe a ubíhal kolem
Vysoké až ke králobradeckým lesům, kdež zmizel bez
stopy, čímž byla honební dražina připravena o ko
sl . .. Minulé pondělí zaběhl jelen opět k Labi,

kdež utonul pod vory, jež chtěl podplavati, zároveň
e mím i tři psi; nově na to jpuštěný jelen vběbl do
dvora abické polepšovny, čímš také pravá par
forční honbaskažens.

Komitét pre tavení pommíku
+ dp. Karlu Slonkovi ve Vamberka,podává všem přá
telům zesnulého zprávu, že následkem vyskytnuvších
se překážekvysvěcení pomníka na hřbitově ve Vam
berku na dobu neurčitou se odkládá.

Z Vysokého Mýta. Národníjednotasove
ročeská (dámský odbor) ve Vys. Mýtě pořádá dne 5.
t. m. velký koncert v sále „u Minářiků“ve Vysokém
Mýtě. Účinkovati budou: Koncertní pianistka, slečna
Noómi Jirečková ze Samokova a pánové: c. k. kan
celista Staněk a advokát Dr. J. Svoboda. Piano zdar
ma zapůjčila firma A. Petroff, č. a k dvorní továrna
na piana v Hradci Králové.

Z Králík. Dne 21. říjnat. r. konala se zde
krásná církevní slavnost. Bylé toho dne slavnostním
spůsobem znovu posvěcenfarní chrám Páně, = darů
dobrodioců důstojně opravený. Svěcení vykonal za
aesistence S kněší vysoce důstojný pán Jan Barták,
kanovník z Hradce Králové. Slavnostním kazatelem

byl P. [g. Hommelmayer, kněs z kongregace Nejevět“
Vykupitele na Hoře Matky Boží u Králík, jenž rás
nými slovy vylíč I, zač zvláště město Králíky má ds
kovat svaté církvi. Rovněž i vysoce důstojný pan svě
titel povzbudil způsobem úchvatným kvěrnosti k trů
na a papežské stolici. Slavnosti účastnilo se veliké
ronožatví věřících, mezi nimi hrab. Altbanský patro
nátní komisař, členové komitétu pro opravu far. chrá
mu Páně a obecního zastapitelstva města Králík, kte
ré zase má ve středu svém důstojný stánek Boží.
předpisům církevním a požadavkům uměleckým vy
bovující.

Svěcení kaple. Ve Lbotěpod Libčany vy
světí se nová jubilejní kaple, dne 4. t. m. dopolel.e.

Umrtí. Dne 29. října 1900 zemřelv Cbradimi
vidp. P. Frant. Walter, arciděkan v Chradimi, bisk.
vik., sekretář, bisk. notář, majitel zlatého záslužné
ho kříže a koranoo, c. k. okr. školní inspektor em.,
čestný občan města Kosmonos, člen mnoha dobro
činných spolků atd. — Narodil se dne 11. listopadu
1836 v Postapicích u Benešova, studoval gymnasium
a bohosloví v Praze a v Hradci Král. Na kněze vy
svěcen byl dne 26. července 1861, načež byl jmeno
ván kaplanem v Sadské. Věnovav se zároveň stava
učitelskému, byl po roce jmenován řiditelem měšť.
školy v Sadské a po třech letech řiditelem měšť.
školy v Poděbradech, později pak c. k školním in
spektorem tamtéž. Osvědčiv uo v úřadě učitel:kóém
jsko znamenitý paedagog, byl po krátkém čase po
volán z Podábrad jako školní inspektor na okrea
mladoboleslavský a mnichovohradišťský, kdež velké
zásluhy jeho o zvelebení školství uznány na nej
vyšších místech udělením zlatého záslužného kříže
s koranou. Úřad učitelský však podrýval jeho zdraví
a proto byl nucen žádati za jiný okres, v Čemš mu
vyhověno a přeložen byl na okres Pardabický, při
čemž zároveň jmenován farářem v Kuklenách. Jaku
věade, tak i v Kuklenách působil velice plodně jako
kněz i jako učitel. Jako farář Kuklenský, byl také
jmenován zkušebním komisařem přizkouškách uči
telských. Snaha jeho o zvelebení školství byla veliká,
než ohrožené zdraví jeho nedovolovalo jemu stavu
tomuto, k němuž s celou duší Inul, déle se vénovati
a byl nucen po 17ti letém působení svém jako in
spektor vzdáti se a věnovati se jen stavu duchovní
mu. Jako takový vynikal vždy svým ryzím, čistým
charakterem a celou sílou duše své dbal o správu
duchovní, ač mu často zákeřnická choroba, jež dloubo
jeho zdraví hlodala, bránila by činně, jak si toho
upřímně přál, všechny povinnosti své osobní zastati
mohl. Obzvláštní zálibě jeho těšila se-okrasa domu
Božího. Důkazem toho jsou k jeho podmětu opravené
u okrášlené tyto chrámy: v Kuklenách, arciděkanský
chrám Páné v Curadimi, kostelík av. Kříže v Chra
dimi a t, d. Měl ještě mnoho plánů týkajících se
opravy chrámů Páně — leč, bohužel k nim nedošlo.
Právem může se říci o v Pánu zesnulém: Zelue do
tus tuas comedit me. Roku letošního dal konati v

osadě své avaté missie; těšil 83 z váelea jejichnesmírně a pracoval při nich do únavy. Ů následujících
na to svátcích velikonočních konal všecky posvátné
obřady sám, a o Božím hodu velikonočním po ne
šporách, úplně vysílen, klesl. Od doby té život jeho
byl plný bolestí znichž se více nepozdravil. — Jako
Čech byl upřímným synem vlasti své; srdce jeho kr
vácelo vždy, kdykoliv nová zasazena byla rána ná
rodu našemu. Budiž nehynoucí česť jeho památce. —
V Pardubicích zemřel dane 1. t. m. vldp. děkan Fr.
Sloup, ve stáří 64 let. Podrobnější zpráva přineseme
v čísle příštím.

Z Hronova se nám píše: Dne24, m. m. hráli
si tři hoši z Mezimostí, kteří navětěvují reálku Ná
chodskou se střelným prachem. Chtěli dělat „manevr“
— a protože k tomu pušek neměli, chtěli „střílet“
jenom prachem. Ale tato hra stala se jim osudnou.
Dva z nich, J. Eckert a J. Novotný utrpěli značných
popálenin v obličeji, a Novotný ještě na pravé race.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně av. Va
vřince v Náchodě věnovali: po to K: p. Leop. Štorch,
c. k. ředitel reálky v Pardubicích, p. Gabriel Holsbe
cher, mlynář a pí. Anna Holzbechrová v Starém Městě,
6 K: daroval vdp. P. Jos. Nesswetha, farář v Dona
vicích u Karl Varů. Po5K: p. Jindřich Mattoni, ma

jitel léčivého vřídla v Kysibelu v Karl. Varů a náp.P. Richard Schůtky, senior kláštera v Oseku. Po 2
p. Josef Čejchan v Kramolně, vdp. P. Jan Kapinus,
farář v Šenově ve Slezsku, vip. P. Joa. Leška, kaplan
v Lisově vlp. Fr. Pohůnek, farář v Karlíně, pan Jan
Pozděna a pí. M. Hejzlarová v Náchodě, vdp. L. Schmidt,
prior praemonstratů na Strahově v Praze a p. Leop.
vtorch, professor reálky v Náchodě, 1 K: daroval p.
S. Mathauser, c. k. professor v Plzni, Šlechetným dár
cům vzdávají se nejvřelejší díky,

Na vnitřní opravu chrámu Páně
v Modletímě ráčil darovati J. B. M. 40 K, c. k.
universitní professor panDr. Albín Bráf taktéš 40 K
a řiditel velkostatku Malečského pan Václav Červinka
10 K. Zaplaťt Pán Bůh.

Národní dům v Trutmově. Čechové
tratnovští postavili ai za pomoci města Pardubic své

trovou budovu se třemi rozsáhlými místnostmi a vel
kým, vysokým sálem a uspořádali v neděli dne 28.

velkou manifestaci národní ve smíšeném tomto městě.
Do Trutnova dostavili se k ní četníci zástupci samo
správných korporací téměř všech měst českého zove
rovýchodu, velký počet deputací nejrůznějších spolků.
Slavnost, jež zahájena bylu v sobotu večer akademií
zdařila se akvěle. Vlastní akt zahajovací konal se v
neděli o 11, hodině dopolední ve velkó dvoraně Né
rodního domu, přiněmž alavnostní řeč promlavil po
slanec p. dr. Klouček. V 1 hodinu byla společná ho
stina, po které následoval koncert a večer slavnostní

věneček, Nával Čechů do Národníko domu byl stálo
velký.

Zemřel ve vězení. Píše se nám z Ústí n.
Orl.: Ant. Brošek, S3letý schudlý soukenický mistr
v Ústí n. O. odsouzen byl soudním adjunktem drem.
Johanem pro přestupek zbrojního patentu na 48 hodin



do vězení. Přestapku dopustil se tím, fe jako ctitel
semského patrona oslavoval svátek sv. Václava, jak
to dloubá Jata dříve činíval, střelbou ze slepě nabité
pistole. Stařec, jenž do avého vysokého stáří zachoval
si naprostou bezúbonnost, rmoutil se velice z trestu
vězení a zádumčiv,nastoupil jej dne 27. t. m. u okr.
souda v Ustín. Orl. Lítost a žal, ješ doprovásely jej
do vězení, působily na nešťastného odsouzence tako
vou měrou, de nebožák ve vězení skonal. Smrt jeho
způsobila v místě pochopitelné vzrušení.

Matka — vrašedmice. Služka Růš. Ba
bákova z Kopidlna u Jičína, 19 let stará, porodile
v Praze nemanželské dítko, které zadusila a šla hned
po své práci. Druhý den zabalíla mrtvola děcka do
papíru a chtěla jí někde pohoditi. Byla však náhodou
zřízencem potravní daně před potravní čárou na Pa
lackém nábřeží zadržena a tu vyšel zločin na jevo.
Pozoruhodné jest, že se nelidská matka dovedla tak
sešněrovati a takový šat voliti, že nikdo s domácích
ani nezpozoroval, když se nalézala v nejvyšším stapni
těhotenství.

Z Čihoště u Ledče n. L. V neděli dno 30.
t. m. konali zdejší protestanté slavnost „evěcení“ avé
modlitebny a domu pastorního. Peníze na to dostali
z Pruska. — Právě, když katolíci šli z kostele, hnul
se průvod protestantů od statku, který stojí zrovna
vedle katol. kostela ku své modlitebně; volili k tomu
echválně tu dobu katolíkům „na trac“. — Poněvadž
jim ještě něco těch pruských marek zbylo vystrojili
si hostinu. A jakou! Již několik dní před tím praco
valy kuchařky z Prahy a ze Světlé v kuchyni nové

postorny. Někteří protestanté se chlubili, že takovéostiny nemůže nikdy katol, farář vystrojiti! — Ku
cti našich katolíků lze říci, že se ani jediný průvodu
nezúčastnil a chvástavost protestantů odměnili útrp
ným úeměvem.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červ. Kostelce. v útery dne 23.října

byla zde voličské schůze strany křesťansko-sociální.
Poprve bylo ufito manevru, jenž měl ukázati spole
hlivost a činncst důvěrníků této strany. Důvěrníci
strany křesť.-sociální byli totiž zpraveni v čas, kdy
schůze pořádána bude, ale širší veřejnosti to oznámo
no bylo plakátkytýž den teprve odpoledne. A
co 8e stalo? Dělníci, řemeslníci i rolníci, měšťané i
obchodníci, našinci i stran jiných stoupenci = blíska
i z dálí zasedli do divadelních lavic „Jednoty katol.
jinochů a mužů“ tak četně, že naplnili prostranný
sál divadelní i vedlejší místnosti. I křesťanské ženy
naše přišly. Tohle způsobilo nadšení a roznítilo chuť
k práci další. Referent schůze p. redaktor Václav My
slivec věcně a nadšeně vysvětli), co naše strana křest.
sociální chce: nápravu poměrů národohospodářských
a sociálních na základě křesťanském. I odpůrcům se
líbilo, když dokázáno bylo, že všude, kde strana
křesť. sociální rýč avé práce zasadila, k mravnímu
a hmotnému povznesení lidu českého působila. Na
konci programové řeči strany křesťansko sociální
nadšeně odporočil za kandidáta lidového kněse, neo
hroženého Émila Dlouhého-Pokorného. Schůze sane
chala ve vrstvách lidových dobrý dojem, o němě
v hloučcích domů se pozdě v noci ubírajících živě
horořeno bylo. Křešťanští sociálové napněte všech sil

ných srazte se v šik, abyste si vybojovali poctivého zastance a zástupce svého, kněze Emila Dlouhé
ho-Pokorného! — ©

Úernilovaká katol. jedmota konaladne
28. m. m. veřejnon schůzi v Lejšovce. Pan red. Vo
bejda-Prosečský, z Hradce Králové přednášel o tbema
tě: „Jaká jest úloha katolíků v době nynější“. Po
jednal zvláště o důležitosti voleb a jak si počínati
máme, ahy. podvrácený pořádek u nás byl opět na
praven. Účastenství bylo dosti četné.

, V Sopotnici konala se veřejnáschůze dne
1. t. m. — Pan red. Vobejda-Prosečský přednášelo
otázce národohospodářeké. Účastenství bylovelice
četné a bylo bý dobře, kdyby náš lid i jinde větší
zájem o přednášky podobného druhu jevil.

Divadlo. Ve velkém sále Adalbertina sehráli
ochotníci katol. tovaryšů dne 1. t. m. repertoirní ve
selohru národ. divadla: „Ženiohové“, — Pan Polák
starší, v úloze rytíře Radoslava znamenitě pochopil
svoji úlohu a bylo znáti, že jest jiš vyškoleným her
cem ochotnického jeviště. sle. ovohradská v úlese

Militky překvapovala svým taktickým vystoupeníma pěkným přednesemavé úloby. Pp. Beránek, Dvořáček,
Dvořák a Jakubský bráli vesměs velmí dobře, za čež
masluhují plnéhouznání. Obecenstva bylo hojnost.

Z Čermileva. (Valná hromada —přednáška).

Katolická národní jednota sdejší koná » neděli dne4. listop. t. r, ve svých místnostech v Černilověo půl
2 hod. odpol. avoji řádnou valnou hromada s tímto
programem: 1. Proslovení předsedovo. 3. Zpráva jed

rného « Hradce Králové: „Pryčs tmáří“. 5, Volné
návrhy. Ka konci bude částkábavná, *

Různé zprávy,
Přelíčení s Hilsmerem v Písku.

Ve čtvrtek počalo před porotouv Písku přelíčení s
Leopoldem Hilenerem olné. Hilener, jak známo,
odsouzen byl 20. září 1899 pro vraždu Anežky Hrů
zové porotou kutnohorakou ku smrti provazem. Avšak
výrok porotců byl srošen, revise procesu byla naří
sena a na Hilenera vznesena ještě šaloba pro zločin
prosté vraždy, spáchané na MariiKlímové v lese
„Mršníku“ u Polné v noci ze dne 17. na 18. července
1898. (Anežka Hrůzová byla zavrašděna 29. břesna

1899 v lese „Břenině“ u Polné) Mimo to jest Hilsner
pohnán před porotu pro utrhání na cti šidům S.Wassermannovi a J. Erbmannovi. Líčení projektováno
jest na 14 dní a přestávkami o nedělích a dnech svá
tečních. Porotě předsedá president krajského soudu
p. Ot. Winter, votanty jsou pp. radové K. Danser a

J. Smutný, náhradníkem sekretář p. J. Šonka. Žalobu

vede státní zástupce p. A. Malijovský. Vporotě s.sedají též dva náhradníci. V porotní síni jest pří
tomno 86 žurnalistů. Svědků jest přes 100. Jako

znalci lékařští předvolání jsou písečtí lékaři PREBláha, dr. Malkovaký s polenskýlékař dr. Michálek
Právní zájmy rodiny Hrůsových zastupuje dr. Baxs,
rodiny Klímových dr. Pevný, advokáti z Prahy. Ob
hájci obžalovaného jsou dr. Zd. Aufedníček, advokát
= Kutné Hory a dr. V. Vodička, advokát s Písku.
Oba obhájci rozdělili si společný úkol v tom směru,
že dr. Auředníček promluví v konečné řeči o aféře

Anešky Hrůsovy, druhý o sločinech dalších. Šaty savražděné Anstky Hrůsovy poslány byly do Prahy
znalcům ku prozkoumání chemickému a mikroskopi
ckému. Obhájce soukromých účastníků v procesu

proti Hilenerovi, kdyš do Písku přijel, nemohl dostatytu, poněvadš prý by jeho přítomnost saplašila
všecky ostatní hosty. Prof. Masařík sapsán jest v se
znamu zpravodajů jako zástupce „Naši Doby“. Ve
čtvrtek počalo přelíčení s Hilsnerem a čteny obfaloby.
Obžaloba stran vraždy Anežky Hrůzové jest čtenářům

Obnovy“ známa. K obžalobě této druší se obšaloba
drahá stran vraždy Marie Klímové. Státní zastapi
teletví žaluje Hilenera že při této vraždě, která se
stala r. 1898, epolupůsobil. Klímova zavražděna byla
v lese „Mršníku“ u Polné, 28. října 1898 byla mrtvola
její, přikrytá čerstvými větvemi nalezena. Z počátku
nemohla býti totošnosť kostry 8 osobou Marie Klí
movy s určitostí zjištěna. Avšak 1. prosince 1899 na
lezeny byly pomocíčetnického závoděího J. Klenovce
a četníka Chládka nedaleko náleziště mrtvoly dvě
sukně, černá jupka a červené útržky ze žluté sukně

Marie Klímové. Lékařové prohladníí že z poloh
mrtvoly s neshledavše žádného zranění, ani žádnjeatop násilí, nemohou příčinu smrti udati. Dále doka
zuje obžaloba, že Klímová byla patrně do lesa vlá
kána, tam zavlečena, zavražděna a svlečena. Také
obuv scházela. Poznáno, že šlutá a šedá sukně byly

násilím v límci přetrženy, a ve stejných místech rostršeny a nápadné známky násilí shledány na černé
jupce. Přímého důkazu, kdo by byl vrahem Marie Klí
mové, nebylo a proto upadla celá věc v zapomenutí
na tak dlouho, až opětně nová obná vrašda se
udála na Anežce Hrůsové. Tu zahájenonové vyhle
dávání, jehoš výsledkem jest, že Ise Leopolda Hils
nera důvodně i z vraždy Klímovéviniti. Vypátralo se
pomocí svědků, že Hilener 17. července 1898 ve 8po
lečnosti s Klímovou tančil, s ní 8e bavil a vůbec jako
milovník její si počínal. Svědek. Večera viděl Hilenera
s Klímovoa na silnici ku Zhoři, jak ji k sobě tisknul.

Pak byl s ní viděn napooti ve Zhořia později večerdostavil se a ní na výlet „Dělnické Besedy“ v Bře
zině. Hilener všecko popíráa tvrdí, že byl téhož dne
v Jihlavě avšak avědci v Jiblavě dokázali, že tam
nebyl. Josefa Strnadovs, služka v Polně, která v Horní
Věžnici sloušila, dosvědčoje, že Hilener s Klímovou
důvěrnost udržoval. Obžaloba praví, že Hilener vě
domky na násilnickém skonu Klímové podíl bral.
Svědek Petr Pěšák udávra, še 21. července 1898 potkal
Bilenera jdoucího aměrem k Polné smutného, pak ho
viděl asi 80 kroků od náleziště mrtvoly. Co ho tam
táhlo? Také jiní svědkové viděli ho blíže zakryté a
nevypátrané mrtvoly ležet v trávníku. Mrtvoly Klí
mové i Hrůzové nalezeny byly pod emrčky a mechem
ukryty a vychází tu na jevo, že Hilener v obou pří
padech jest vinníkem. Třetí šaloba viní Hilenera s
utrhačství židům Erbmannovi a Wassermannovi, ješ
křivějobvinil s vraždy na AnežceHrůzové. — Jak známo,
před porotou kutnohorskou přiznal se Hilsner ta vraždě
na Anežce Hrůzové spáchané ale pravil, še byljen
spoluvinníkem. Nyní ale šmabem vše zapírá. Nesnal
prý ani Klímovoa ani Hrůsovou, nezúčastnil se žádné
vraždy, zkrátka, na všechny mu kladené otásky, dává
odpovědi záporné. Ani ku své holi se nechtěl znát.
Svědků jest mnoho a tito své tvrzení odpřisábli. Kdy
koliv se Hilenerovi řekne, že v Kutné Hoře jinak
mluvil, tu vždy má jednu odpověď: „Tehdy jsem ne
věděl co činím, kdybych byl při roznmu, byl bych ta
kovou hloupost neřekli“ — Není na něm snáti ale
žádnou sklíčenost, naopak mluvi klidně, rafinované od

porědí svědčí, že se již na všechny otácky připravil.když předseda
důkazy, tu přec Hilenerdával odpověď zápornon. Ža

přel by, jak se inenoje, kdyby byl na to tázán. Kdenecítí pevnou u pod nohama, pomáhejí ma ob
hájci. yl pohled na ubohot matku zsarraů
děné Anežky Hrůzové. Kdyš měla jako evědkyně vy

pi a své Anežcea ©Balezeníjejí mrtvoly, tu pooušely se o ní mdloby. S pláčem a mocným U
tím vyličovala povahu své dcery, která jí měla býti
oporou v stáří, — u jak strašné to byla rána, když
jí uviděla — jako mrtvola.. — Jelikbš byly ubohé sta
řeně kladeny tak četné otásky, cítila se jiš olabou,

stolu, hlavu majíc rukou podepřenou a v obličeji jejím
zračil se strašný bol. — —A prototaké, když drahý
obhájce Hilenerův, advokát Vodička s Písku bratálně
se na nbohou ženu osopil a s falešného svědectví jí
nařknu!, nastalo v sále vzrušení a lid byl počínáním
Vodičkovým rozjitření Ale co vzbuzuje velikou po
sornost, že dr. Baxa při přelíčení prohlásil, že na

čené krve neš bylo v Kutné Hoře. V příčině té zavede
se nové vyšetřování. — Podle „Deuteches Volkablatt“
bude dr. Baxadádati, aby předvolánbyl p. dr. Ba
louva z Karlína, který roblížel daty Anežky Hrůzové,
ačkoliv není úřední osobou. K přelíčení dostavil si i
princ Schwarzenberg. — Z přelíčení uvádíme některé
zajímavosti. Svědkové dokasují, še viděli Hilenera
v den, kdy Anežka Hrůzová zavražděna byla se dvěma
židy, z nichš jeden na jedna osobu napadal, jíti k
„Březině“. — SvědkyněJosefa Vytlačilová, komptoi

„ristka v Polné, vypověděla, že někdy ne proch
mlavívala a Hilenerem. Hilener.4btiš mluvil“ a ně

jakou Halíkovou, kamarádkou její. V úterý před Voikonočními svátky večer, kolem 8. hodin potkala se
a Hilenerem, ten jí na její otásku, co dělá Halfkova,
odpověděl, de ta již nechce, še má taď jinačí holku
— a Věšničky. Ponějaké chvíli, kdyš přišlařečna
to, že je večer, řekl Hilemer avědkyní, eo ee ani večer
nebojí a ukazoval ji ve spodní kapse kabátu ukrytý
nůš. Nůž měl o 8 jelení kosti; byl as S cm.

široký. Svědkyně se určitě pamatuje,šese tolo událo
ten úterekpřed Velíkončními avátky, tak kolem 6.
hodin večer, den předvraždou Hrůzové. Svědkyně
Marie Habrová, 57lotá vdova po mistra samečnickém
v Polné vyprávěla, že na den 20. března se dobře pa
matuje. Byla Škaredé středa, svědkyně šla do kostela,

psk na prochásku.Odpolednebris doma. U nich vosíli domů slámu; bylo k 5. bodin odpolední. Viděla
v tom Hilenera, sa ním šli dve, jedens nich polo
chromý. Všichni tři kouřili. Ten poslední si oprašoval
doutník poblížslámy. Viděla, když se tomu chromému
rozevřel kabát, že mu s kapsy koukala násadke dře
věná, jako kdyš jde košerák na „šlachtu“ — tak to vy
padalo. Svědkyně to poznala, poněvadě je řezníkova
dcera. Muš ten byl bledý, měl černý špičatý klobouk,
jský nosí ve Vídni demokraté — byl chromý jako
pekař. Vousky měl černé pod nosem, očí černé, veliké,
jako s jiné rage. Drahý byl prostřední, s kabátem do
modra. Hilener měl ovětlé šaty. Svědkyně všem třem
tehdy německy nadale, že koufili poblíž slámy. U toho
chromého viděla „fatrálek“ košerácký. Hilenerův bratr,
který se učí u p. Šice v Polné ševcovině, kdyš slyšel,
te byla zavražděna Aneška Hrůzová, a že padá pode

sření na jehobratra prohlásil: „Mošná že ji sabil.
Já s nímapávámavšdyckyspíkemněobré
cen, ale teď ne a pořád se modlí.“ Jest doká
sano, že osudného dne 20. března se Hilener několi
kráte převlékal, což před tím nikdy nečinil. Svědek
František Pařík tvrdí, že u Hilenera viděl veliký nůž,
který měl v pochvě. Silnějším ještě dojmem působilo.

robláňení svědka, že slyšel, jak stará Hilenerováspí
ala svému synovi zabijáků a raabířů a hrozila ma,

že to udá purkmistrovi. Tenkráte se tomu Hilener

smál — ale nyní poslouchal to zcela Ibostejně a kčrezeptal se jej předseda: „Máte néco k otknutí P“
odpověděl: „Nic“, SvědekPešák tvrdí nrčitě že vosudný
den k večeru riděl Hilenera ještě se dvěma nezná
mými šidy stát právě v místě, kde Hrůzová byla sa
vražděna. — Na otásku, proč to již dříve neřekl od
větil, že byl židy pronásledován, a še se bál aby onu
nezničili existenci. Když mu bylo vytknuto, jak mohl
požnati Hilenera na vzdálenost 800 kroků, byla sním
podniknuta zkouška, při které se Pešák znamenitě
osvědčil. Znalci tvrdí, že má zrak nadnormální a že
jest to, co tvrdí úplně správné. Pešák dostal také
snonymní dopis, z Vídně, který byl předčítán. Zní:

Dovoluji si Vás upozorniti na Vaše svědectví proti
Hilenerovi. Ani netušíte, jaké následky můžete míti,
neb Hilenerova nevina bude jistě dokázána a pravda
přijde na jevo. Našli se svědkové, kteří dokášou, še
vše bylo nastrojeno. Mán: sa to, abyste se nenechal
svésti od hanebných štváčů. Jako čestný muž byste
mohl napraviti chybu a své svědomí zachovati čisté.
O tom bych s Vámi rád promluvil. Buďte moudrý a
nebudete toho litovati. Nadžidy nezvítězíte, Hilener
nebude odsouzen. (Vsrašení ) Nesvěřujte se o tom ni
komu, může to býti Vaše štěstí. Snad byste si přál,
byste mohl ke stáří bezstarostně šíti. Přijďte tedy
do Vídně, do Forzellangasee č. 13., kdež Vám sdělím
své jméno. Váš přítel“. Jak vidět, záleželo „jistým
lidem“ velice na tom, aby Pešáka umlčeli. Svědek
Fiala z Vel. Meziříčí viděl kalhoty Hilenera v násle
dujících dnech po vraždě m tvrdí, še na ních byla
krvaváskvrna, jako kdyš si někdo ntře ruku.
— Přítel Hilsnerův Laixner, který byl stále jeho dru
hem zmizel bes stopy. — SvědekProcházkado
kasuje, že když lidé se bouřili, šel k Hilsnerovým,
oknům a ta viděl tam Hilenere,jeho tetu a Hilenerka;
ta říkala synu Leopoldovi: „Ty musíš říkat, še's
nikde nebyl, že jsi byl celé dny doma, mu
síš to říkati“ Výslechsvědků trvádáš, nové a
nové důkazy se shromažďají, ale Hilenor $
zapíré dále. — O dalším líčení přineseme va.
v číslepříštím. — :

Lidovel e škole. K. L. píší: Jak lidovai
o škole smýšlejí, toho důkazem jsou „Lidové Noviay“,a s
které v patečním číslo čaron píší: „Výščb

výš! ČeréJesmivšechnača kasondaooěsdnn vsinec, kdyžnyní poznává, co je Šivot a jak v ,

má a těch jejich roomů morRé kocovinu|* by
to tak nepsal katolický list, háseliby po něm blátem

„Svůj k svému“. „Budivoj“píše: R. 1808platili ové pouse s jiáních Čech 10,000.876 K
cizím, ponejvíce německým pojišťovacím ústavům po
jistného. Tak rozumíme heslu „svůj k svému“; ma
jedné strané cítíme trpoe útisky našich „bodrých 008
sedů“ a na druhé je ještě tak velikými peněsí pod

Policejní stráž v kapli starokate
lk. V neděli dne 21. t. m. vysvěcenabyla v Praze

cirkve starokatolické, v niž pak konal dr. lška boho
službu. Dva dni po té zaslalo místodržitelotví syno
dální radě starokatolické olrkvo voWarmedorfé přípis,
že dr. lška nebyl jako duchovní správce dosud po
tvrzen, že rekure od synod. rady podany k minister
stvu nebyl vyřízen a še dr. Iška není tudíš oprávněn
k vykonávání bohoslužeb. Dr. Iška však sloužil v me
děli o 8. hod. v kapli měj. Kdyš četl ovaagelium, do
stavili se do kaple polic. strá a úředníkem, který
přistoupil k oltáři a vysval dra. Išku,aby mši ihned
přerušil. Dr. lěka četl však dále a mezi tím strážníci
žádali přítomné, aby se vzdálili, coš se i stalo. -Na
to obstoupili oltář a úředník vysval znova dra. lšku,
aby měi prerušil. Dr. Jěka odpověděl, še církevní před
pisy nedovolují tak učiniti, jen v tom případě, kdyby
byl prohlášen za setčena. Na to byl dr. lška:
satčen a strážníciodvodlíjej y obřadním rouchju
na komisařství, kdetento podal do.protokolo svéná
mitky a zároveň vyslovil žádost, aby o té věci byla po
dána správa státnímu zastapitelství. Na to se vrátil
do kaple ačetl mší dál. Kdyá dospěl k „přijímání“
přišli strážníci opět a s ními dva úředníci, kteří vy
zvali dra Išku, aby mši nečetla přítomnéobecenstvo,
aby se vadálilo. Na žádost dra Jáky, který tvrdil, že
pomůže mši prerašiti, když tělo a krov Páně leší na
oltáři, bylo mu dovoleno, aby ve skrácené formě mši
ukončil, načeš byl snova odveden na komisařetví, kde



PRE“Ku Jmeninám"i

věeod Řazlů Dor.
má velký výběr dárků na skladě

Bazar Čupr
w Hradci Králové. Divadelní ulice

proti kavárně pana Fialy.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník |

pro diecési královéhradeckou
M$“ zasílá seo"již

v různých vasbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

W Morgana. á
Pozoruhodná novinka pro

pány na obleky v barvě
moderní.

Metr zl. 4-—.
Na úplný oblek 3 metry.

i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
8 menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

-franko zašlou,

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila|
v Choeni.

Prvni výroba

věžních

KARLA ADAMCE,

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

Theoreticko-praktická rukověť

(horálu římského
ro bohoslovecké a učitelské ústavy,

pro kněsl;ředitelekůru, varhaníky a přátelecírk, zpěvu.
Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěva na

bohosloveckém účelišti v "Hradci Král.

Schváleno c. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č. 26.748 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250 relké 8,- —Cena výtisku brožo
vaného $ K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8X 0 h, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a rituálu, graduálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorinas marněv jiných příračkách hledané, jako při
ohřbech, různých svěceních,při gener. kanonické

vlsitací, (Ecce sarerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově po-v. sborem obřadů povolenou Jitanii

k nejsv. Srdci Páně aj.
Četné pochvalné kritiky z péra odborníků: řed. Neb

very, Zelinky, Jiráska, P. Albana 0. a. B aj.
Kniha má schválení nejd Ordinariátů královéhradeckého,

budějovického, olomouckého.

Vahledem k množství nntové sasby, čel
starého m.topisu je cena velmí

Bisk. knihtiskárna.
Mustracím

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět.

níku
u Uhlumce

nabizi pro zimni a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé

ov „křovinyozdob.koniferyivokéstromypro stromořadí,
Pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

vyrábí a dodává

letou zárukon v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

FMalnkýkřen
letošní sklízně

6 ks 16 kořenů K 6—„ s ' 5 —
n „ 265 . " 4—
» ") 80 » M- 50

franko kašdou poštovní stanicí též i ve
velkém zasýk

Josef Mikulecký,
vývoz pravého malinskéhokřenuv IKutné Hoře.
300G0080|GGGK

Oltáře,sochyaj.
vé vkusném a levném provedení

přesnědle předpisů církevních v -kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochaře ro

práce kostelní ký p

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočlyse neúčluji
Provedeno ke 800 oltářů.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa stříbřenézačzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskopské Mí
losti. Starý závod můj může se vykásatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy ksa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, Iuceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. conejvíce.

i



Výrobky dokonalé.
Úplné výbavy nevěstám.

Ceny mírné.
Celé garoitury. Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky,

SEOOTOU O OOTOLY D LOLOOOTUPLOTY TKL V LOC
s , , , , Levně, ihned, správně

Český závod pro výbavy prádlové. E|| mm aenar, ptr
k o . I

ř Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama, M i . ,
f Košile pro p. t. kněžstvo a důstojniotvo s měk-'$ © služeb vojenských ©
ji kýma náprsenkama. bd vyhotovíc. a k. setník

) : 1

* Dámské prádlo košiledennía noční,ranníkabátky,kalhotkyatd. |% J šk
i | 9 I

" Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. VeškeréprádloE anous oVeC,
i se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek : (býv. mnob.doplň. důstojník v Praze)

i lněných neb bavlněných, jako aja E ve své c. k. povolenékanceláři jen
WW“Velký výběr vyšívání. S ŠÍ|| PPraha-IT., Eliščinatřida1080.

: PETR RIER vyTýništi nad Orl. 4 Mavenekobratempošty.
: Je

= — n

BEE- Humpolocká= omRARRAmRa
Josef

ve fSvitavech.
Cenníky zdarma.

pozlacovačský
v Pardubicích

opravujejakoži nověstav
oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonliavšech soustav
provádí fÚrma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

Salož. jiš r. 1859., rozšířil jsem za spolupůsobení mýchsynů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pnenmatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
sárukou, že mohu tyto al. patronátním a farním úřa

dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních RAstemu s přesným a lehkým chodem se provádí v kašdé
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 |
Antonín Mělzer.

LUDVÍK NEJEDLÝ

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

od poračuje svůj atelier k provedení všechdekorativních

„male kostelů9
při trvanlivé malířské technice,

Provádím malby od jednodachého aš do
uměleckéhospracování, restaurojí staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
Jují obrazy nové.

-Návrhy veslohu stavbykostelasena po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

(D*449000000000000000000000

JAN KALIS

O00000000000000000000(0

FRANTISEK JIROUÍ,
sávod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě avé chvalně známé práce

kostelní jako:
olláře, so kazatelny, zpovědnice,

? lavica, mřížkya a ?
© slohu čistě gothickém a renaissančním.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrzuje náležitou

znalost v obora tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstva a sl. úřadům proti 8dennímu vrácení.

Plány a rospočly shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000
D000000000000000000000000

Křesíně listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská knihtiskárna,

X

do

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkevníhoj též zhoto
vuje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Starší

práci, uměleckou cenumajích bedlivě opra Paje,pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou
m Antonín Sucharda.

OMNIA ONU-—UP m

Výbornou chuťkávy docilite

přisadou

MO

:

Stavební truhlářství



Nejstarší na 24 výstavách prvními cenamivyznamenané česká
továrna na piana

pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. HaAGoLHOTA
v FHradoi EKrálové.

Sklady pod vlastní firmou: Královské Vinohrady, Karlovatřída č. 6, ve Vídni ll. .„ Salesianer
PRD“oasse31,vBrně,Orelskáuliceč.7. Illustrovanécenníkyzdarmaa franko."u

O 7 OS 7C O EROASPOSSA 9OBP
2) S E SNN BLR SKY LESK)O Wč O9CU KO MYCNKY v ©) y

E,

M 2 3s | Uměleckýústav odborný velkozávod

8 Úbohodln adímě moe
= p. Vikfora Welnhengsta : Mal) Id okl6 chrámových okera v HradciKrálové(naPražskémPředměstím =

„naŠpici“) B. ŠKARDA BRNO.
= převezmudnem[, listopadut. r ——==—

a přičiním se všemožně abych ctěn. obecenstvu v Hradci +282>| krát prvními cenami vyzna- okna chrámová
menán.Králové a okolí v každém ohledu vyhověl.

O vzácnou přízeň prosí

J osef„Pulpán. šš

každého slohu i provedení
se zaručením práce nejmo=
dernějším požadavkům vy

hovající.

M no dmma
NA ZIMU. Jupiček,pláštěnek adětskýchpláštíků.

** Rovná jest vždy na skladě velký výběr rozmanitých bluz, dětských šatečků, barevných a černých zástěr.

Cenniky, rozpočty atd.
i veškerá odborná rada

Obsluha solidní, ceny mírně. Zalaskavonpřízeňprosív úctěnejhlubší

SEP-Objednávkydlemíryserychlevyřizují.= Anna, F. Horová.

Pro dámy Pro pány

v Hradci Králové v Hradci Králové
v divadelní ulici proti kavárně p. Fialy.| v divadelní ulici proti kavárně p. Fialy.

Jediný výběr .
nejnovějších a osvědčenýchŠněrovaček ,Velký výběr Obec kuklenská prodá v dobrovolné

v každévelikosti,dle míry. nejnovějších nálkrčnílků, šlí, | Č dražbědne 12, listopadu1900 o 9.
Tovární So deštníků, portmonek, čínské, japanské hod.dopol.v obecníúřadovnědům

S hovějšíchdoštniků« pásůstěr jakož a dekorační předměty at d. č. p. 27 se zahradou nalezající se
Celoroční výstava dárků a hraček. | Celoroční výstava dárků a hraček. na rohunáměstí(bývaláškola).

K libovolnému prohlédnutí svého závodu K libovolnému prohlédnntí svého závodu V dražební podmínky lze nahlédnouti
nolivě zve uctivě zvo v úředních hodinách v obecní úřadovně.

Frant. K. Čupr, Frant. K. Čupr,
v Hradci Králové. v Hradci Králové.

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
o —M*Fivo z měšťanského pivovaru v Plznipřímood čeru ji

Slavnostní, svatební a přiležitostné hostinyr provaje a obstarává
k největší spokojenosti(P teréžto příčin?těší ojnému, lichotivémuání P. T, pp. hostí z raby . z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.

; . i kožešiny všeho druhu

nl Ň M NÍ PetrKopalČ spol.vHradciKrál.
Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci Král. — Zodp. redaktor Alols M. Vobejda-Prosečský. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradoi Král
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Když J. M. nejdůstojnější velepastýř
náš do Říma odjížděl, tu provázely jej
naše modlitby na daleké pouti jeho. Bylo
nám, jako by dobrotivý otec odcházel od
své rodiny, od svých diecesanů, v jichž
prospěch s tak příkladnou horlivostí pra
coval a nedbaje o přízeň vysokých kruhů
v říši naší, hájil svědomitě zájmy toho ujař
meného lidu českého, mezi nimž se zrodil
a k němuž upřímnou láskou přilnul;
— bylo nám, jako bychom se loučili
s nejupřímnějším zastancem našich práv,
právě v dobách rozbouřených, kdy s od
daností a dětinnou láskou jsme složili své
naděje v jeho ruce vědouce dobře, že upřím
nějšího ochránce a věrnějšího syna této
země, který by byl schopen za stádce své
1 život obětovati, bychom sotva nalezli. —
Právě v této době, kdy velepastýř náš
meškal v cizině, se ukázalo, jak veliká láska
v srdcích svěřeného mu stádce k němu
plápolá; den co den vznášely se modlitby
k nebesům, aby Bůh našeho dobrotivého
velepastýře na dlouhé jeho cestě chránil,
aby se brzy mezi nás opět zdráv a osvěžen
navrátil

A Bůh vyslyšel prosby naše, velepastýř
náš opět dlí v našem středu. — Nedostali
jsme dříve žádných zpráv o průběhu cesty
a proto teprve nyní sděfujeme svým čte
nářům to nejdůležitější, co se za pobytu
J. M. ndp. biskupa v Římě událo.

Ndp. biskup přijel do Říma v pátek,
dne 26. m. m. odpoledne a ubytoval se
v české kolleji.

Na nádraží uvítali jej rektor kolleje
té MonsignoreLeva a vicerektor Monsignore
Zapletal. — V soukromé audienci přijat
byl od sv. Otce v pondělí, dne 29. října.
Svatý Otec, ač dle tváře stařeček, na duchu
jest jarý a prokázal výbornou paměť tím,
že věděl i o věcech diecése naší se týka
jících. © českém národě vyslovil se, že jej
miluje a vysoce cení, aniť z něho vychá
zejí „mužové výborní a učenci ve všech
oborech lidského vědění obeznalí. Založilť
pak českou kollej právě proto, abyi český
národ byl v Římě vedle jiných národů za
stoupen a ctěn. O rakouských poměrech
vyslovil se velice případně, jenže nejdp.
biskup náš nechce nám obsah těchto slov
prozřaditi. Jen tolik tušíme, že aféra s ar
cibiskupem Stadlerem k řeči přišlaa jisto
jest, že si sv. Otec svýchbiskupů nad míru
váží a na ně dopustiti nedá. Po skončení ho
voru našeho nejdp. biskupa se sv. Otcem
připuštění byli spolu 8 ním vldp. Dr. Beneš,
vldp. Dr. Reyl a p. St. Němec k slyšení.
Výslovně bylo nařízeno jen dvě neb tři oso
by sebou vzíti, dva kněze a jednoho laika,
Dobrotivostí a láskou av. Otce byli všickni
unešeni; hladil vldp.Dr. Beneše.a časopisy
„Obnova“ a „Časové Úvahy“ vldp. Dr.
Reylem mu podané přijal. Po soukromé
audienci této sestoupil sv. Otec do vele
chrámu av. Petra, kdež jej 10—12 tisíc
lidí s jásotem přijalo — mezi nimi i
ostatní poutníci naši a kamž se i jiní
biskupové právě v Římě meškající dostavili.
Našeho nejdp. biskupa sv. Otec vlídným
úsměvem opět k sobě povolal.

Z rozmluvy nejdp. biskupa s kard.
Rampollou aspoň telřk sdělujeme, že české
chovance naší kolleje velice chválil. Dostá

V Hradci Králové, dne 9. lis

vají při zkouškách známky nejlepší, ubírají
chovancům jiných kollejí mnoho odměn a
dělají čest našemu národu.

V pátek, druhého listopadu dorazil
J. M. ndp. biskup na zpáteční cestě do
Vídně, odkud v sobotu večer. přes Choceň
zavítal do Chrasti. — Po cestě zbyla ovšem
únava a ochuravění ndp. biskupa, ale pa
mátka na toto milé a laskavé přijetí, jehož
se mu sv. Otcem dostalo, nahradí vše, ob
zvláště pak tu nepřízeň naší vlády, která,
jak pověsti proskakují, by — kdyby to
dobře šlo — i jemu nějakou důtku, jako
arcibiskupovi Stadlerovi, s velikou chutí
„udělila“.

Kdo se chce pásti, musí s9 sehnout,
Do smrti se člověk nedoučí. O tom jsem

Se zase nedávno přesvědčil. Už je tomu něko
lik let, co jsem oslavil jubileum svého člově
čenství a přece mně v minulé dny přišlo vhod
upozoruění jistého učeného již pána, který
však teprvé poloviční jubilenm — pětadvacít
ku — svého na světě trvání předtřemi lety
ve vší tichosti slavil. Má kalendáříček, jak
nyní krásně česky se říká — nástěnný, z ně
hož se, když se na to nezapomene, každého
dne jeden lístek 8 číslem utrhuje. Je však
škoda, že se typapírky Sghazují, Pod každým
„datam“'čili číslem hkaaujícím, kolikátý prá
vě den v měsíci běží, jest prý nějaká průpo
vídka. A takovou jednu průpovídku mně onen
zmíněný pán tuhle kdysi pověděl, že by se prý
hodila za článek do Obnovy. Hned jsem o tom
nechtěl mnoho slyšeti. Je to kalendářík ně
mecký a proto jsem si řekl: Nikdy! Nikdy!
Nechvalno nám v Němcích hledati pravdu —
říkali staří Čechové. A doložil jsem: Napište
vy taky jedenkráte úvodník do Obnovy. Ale
nechtěl. Ten jeho odpor vzbndil ve mně hříš
nou myšlénku, že by — „jako tento“ — člán
kářství v Obnově bylo snad jen tak pro ty,
to nejsou tak mnoho učeni, Ale když jsem v
tichosti srdce svého o sobě přemýšlel, uznal
jsem, že mi není žádná pomoc, a že musím
činiti pokání a to raději hned najednou za
hříchy dva. Předně za to, že jsem pohrdl ně
meckou po celém světě, nejnověji až v Číně,
zářící kultúrou a za druhé, že jsem se dopu
etil nerozvážného příkrého posudku svého bliž
ního. A tak tedy v duchu kajicnosti a pokory
píšu dnes tento článek a to tím více, když
musím uznati, že my ubozí Čecháčkové tu ji
stou průpovídku ani dobře přeložiti neumíme.
Oni povídají, kdo chce „grasen“, že se musí
sehnout a „grasen“ jest tolik jako trávu ze
země hubou škobati a polykati. To bybylo
příliš dlouhé a proto jsem si dovolil to slovo
„grasen“ jen slůvkem pásti přeložiti. — A nyní
jest opravdu čas, abych po tomto dlouhém
úvodě vlastní rozjímání již začal.

Nejprv nechám žertů a vezmu věc 86
stránky vážné. Lidská duše potřebuje totiž ji
stou pastvu, jistý pokrm.A pokrmem tím jest
jí především pravda čili pravé poznání toho,
co skutečně jest. Duše bez tohoto poznání,

čili duch lidský bez pravdy jest jako hladema nemocí zmořené tělo k velikým činům ne
schopné. A proto taky nezkažená daše touží

o pravdě a hledá ji. Ale tu právě se o to
Jedná, jak se může člověk pravdy dohledati.
Od šestnáctého století více a více 86 rozšířil
náhled, že se lidský duch nemusí sehnouti,
když se chce pásti pravdou, jedná-li se totiž
o poznání toho, který sám ze sebe jest, totiž
o poznání Boha. V šestnáctém století obzvlá
ště původcové nových církví hlásali avětu:
Není třeba se sehnonti předmateřskon a uči
telskou vážností dosavadní církve. My se více
nebudeme shýbati, a budeme se lépe než dříve
pásti pravdou z písma čili ze slova Božího.
Ale jaké to mělo a má následky. Dnes z těch,
kteří se neshýbají a chtí sebe i jiné pásti, jest

téměř již nesčíslný počet církviček přerozma
nitých u sobě odporajících. A i my v Čechách
máme tu podívanou, že ti, co se neshýbají,
mezi sebou se různí a o pravdu hádají; a —
co jest nejmrzutější — povstala jakási nová
svobodná církev, jejíž noviny jsou Bethánie
a jejiž jakýsi náčelník je nějaký pan Adlof.
A časopis helvetský „Hus“ často bojuje s tě
mito nejnovějšími, se neshýbajícími, kteří vrá
žejí do ovčioce Kalvínova, to jest do církve
helvetské a navádějí mnohé, aby se neshýbali
před Kalvínem nebo dosavadními pány pastory.

Ale kdyby to byl jen tenble nemilý kou
sek, který ve světě provedlo to se „neshýbá
ní“. Ale když to šlo s tím neshýbáním dále,
došlo se až tam, že se rozum lidský nechce
shýbati před nikým. Tím však neštěstí duchů
se jen rozmnožilo. Došli jsme šťastně tam,
kde byli vzdělaní pohané staropohanské říše
římské, v nížto žil mudrc a řečník Cicero,
který pravil, že není nic směšného, aby to ně
který filosof — učenec pravdu hledající —
netvrdil. Ano my jsme zabředli ještě hloub.
Dříve nebylo možno tak brzo státi se filosofem
jako dnes. Za časů Ciceronových teprv starší
muži oděli se pláštěm filosofů. Dnes však člo
víček, který by ku své postavě potřeboval je
ště loket jeden anebo pod svůj nos aspoň fou
sků deset, neshýbá se před nikým. A proto
těch směšností, které se dnes tvrdí, jest o
mnoho více, než kdy bývalo. Ale to je zvláštní,
že právě ten, který pohrdá každou vážností
ať opravdu učených, ať církve, ať Boha, chce,
aby se, kde kdo je, shýbal před ním.

Má však tahle "evropská komedie — jak
to kdosi nazval — přece jeden dobrý násle
dek. Vzdělaný uvědomělý katolík tím ochot
něji a radostněji shýbá se před mateřskou
vážností učitelského úřadu své církve, čím ví
ce nejen do zmatku nekonečných růzností, ale
do smutné a veselé spolu směšnosti padají ti,
kdož ducha svého před žádnou vážností ne
shýbají.

To je to první, co jsem si porozjímal o
té průpovídce, kdo se chce pásti, musí 88 86
hnout. Ale ono se o tom dá rozjímati více.

Máme totiž v Čechách pány, kteří pro
úctu k vážnosti církve katolické nemají leč
jen posměch a světu hrdě hlásají, oni že du
cha svého nepoddají nikdy pode jho vážnosti
nějaké, nejméně pak pode jho církve katolické.
Ale ve skutečnosti ohýbají hlavu a záda i du
cha před pánem, který dává chlebíček. A mno
zí i bez chlebíčka se ohýbají před člověkem,
který se dovedl udělat jejich bohem. Máme
takového bůžka n. př. v panuMasaříkovi, o
němž se před ním se ohýbající pán nestyděl
napsati, že by mohl i nové náboženství zavé
sti. Osvědčuje se pravda obsažená ve slovech:
Kdo se neklaní Bohu, padá na tvář před mo-.
dlou.

I v jiném smyslu dovedou se jistí du
chové ohýbati. A tu přicházím do rozpaků,
jak to mám říci, abych nepřidělal tiskárně
práce, by snad nemusela opatřovati chvatem
nové „opravené“ vydání tohoto čísla Obnovy.
Inu, řeknu to co dávno přede mnou povídali
jiní o některých českých velikánech, že totiž.
Čech přichází z Vídně sehnutý. Inu Vídeň dá
vá, chce-li, dobrou pastvu. Ale jeden velice
starý Čech to řekl ještě jinak a to slovy ve
lice vtipnými: Před křížem nesmeká, před
křížkem hřbet ohýbá.

A mlavíme-li o Vídni a českém národě,
naskytá se tím více myšlének o té pastvě a
o tom se shýbání. Nyní z Vídně docházejí ra
dy, aby prý se český národ shýbl, a že prý
dostane pastvu, to jest, postavíme vám něja-.
kou školu atd. za vaše peníze — totiš z vašich
daní — shýbnete-li se před výstředními Něm
ci. Ale ono to s tím shýbáním se pro tako
vouto pastvu nechce už nijak choditi. A proč?
Protože ee Němci jakživi neshýbli a pasou 66
pořádně. A my se shýbáme už nejméně pade
sáte let a pastvy pramálo.

Nejnovější rozumy jistých velkých pánů
z Vídně, jak jsem to sám od jednoho slyšel,
naproti tomu vykládají, že prý Čechové ne



mají nač naříkat, vždyť prý v tak krátkém
čase se v každém ohledu povzaesli, že to je
sž ku podivu a že prý se jim vede v celku
dobře. Inu, on Samson, starozákonní silák, ta
ky uvěřil, že se mu o té Dalily povede dobře,
až mu nřísla vlasy. A tak si to ti páni před

stavojí s českým národem. Jen kdyby uvěřil,že se mu uté novověké Dalily, u té krásné
Vídně dobře povede a sehnul se, my potom
tomu českému Jvu tu břívu ustříbneme a bu
de konec s tím bývalým Samsonem. —

A tak, ač neradím k takovým násilnostem,
které zakazuje křesťanství a které jsou vůbec
nemoudré, pravím: Jen se pro nějakou tu bez
toho nejistou pastvunesebnout. Toovšem ra
dí n. př. p. Masařík, ale to by byl začátek
konce českého národa. Pevně stát na svém ač
— jak pravím — mondře, a přijdou nám prá
va naše zpět a pastva bude přidána.

Co bych ale radil, to jest to, abychom
byli a zůstali národem, který se ebýbá před
Bohem. Národ, jenž se dětinně klaní Bobu, i
když zu své předešlé poklesky ucítí otcovskou
kázeň, všdy bude iníti sílu, aby vyvázl i z nej
větších nebezpečenství. V tom pak smyslu
budiž rozaměno dnešnímu nadpisu úvodního
článku našeho.

Volební ruch.
Našim voličům!

Stojíme před zápasem volebním! Volby
volitelů V. kurie jiš v mnohých máslech se
sačaly nebo v nejbližších dnech sapočnou.
Růsné strany politické vedou sápas o vítěz
ství. Otázka socialní — náprava totiž spole
čenských poměrů, které opuštěním křeslanské
spravedlnosti vznikly, čeká na své rozřešení.
Jsou strany v národě našem, jež chti nápra
vu lu provézti bes křesťanské spravedlnosti —
bez Krista; jest i strana, která základem
opravy společenských poměrů číní tuto spra
vedlnost, zakotvenou v učení Kristovu. Kri
stus jest a musí býti základem a úhelním
kamenem opravy této, učení Kristovo musí
býti tmelem, jeně veškeré vrstvy nynější libe
ralismem a bezbožectvímotrávené a rozhára

né společnosti lidské spojovali má za tím úče
lem, aby zajištěn byl blahobyt ne pouze jed
notlivců ale všech členů společnosti lidské.
Na těchto zásadách pracuje a pracovati chce
strana katolická a proto také odporučujeme
Vám své kandidáty, osvědčené to pracovníky,
kteří svědomitě Vaše zájmy vědy hájiti budou.

Nepřátelé naši: Socialní demokraté, ná
rodní socialisté spojení s radikálně pokroko
vou stranou a jiní nelení, pracují ve schůzích,
agilují, navzájem se podporují, mezi sebou ne
svorní, ale v boji proli nám svorni jsou, a
my bychom měli liknavými a lhostejnými býti ?

| FEUILLETON

V. — Jedenkráte jsem četl o jistém hessen
ském kurfirstovi, Byl prý to podivný pán, ale
také rázný.

Kdysi přišla k němu deputace z jednoho
města, skládající se ze čtyř vážných občanů, a ža
lovali zle a zle na představeného obce, kterého
sami před nedávnem právě poctili po třetí svou
důvěrou a učinili hlavou obce. Vypovídali všechny
nesprávnosti, kterých se za své vlády představený
dopustika na konec žádali za jeho sesazenía po
trestání. Kurfirst prý zcela klidně deputaci vy
slechl a když byli u konce, zvolal: +Aťsem přijde
dráb.« Dráb ihned přišel: »Vysázej,« zvolal k němu
kurfirst, »skaždému z těchto pánu 25l« — Plní
údivu padli oni čtyři páni před kurfirstem nako
lena a volali: =Aleposlušně prosíme, to snad těch
100 ran patří vlastně našemu představenému a ne
ném ubobýml« — »Vysázej každému z nich 25,«
opakoval kurfirst, -»neboť jste si vašeho starostu
zvolili již po třetí, a přece jste věděli, že po ném
nic není.« — (Co se Vám zdá, milí čtenáři »Ob
novy« neměl ten kurfirst pravdu? Já myslím, že
bychom u nás v Rakousku a zvláště v Čechách
potřebovali teké několik drábů, aby tak mnohým
liknavým....

Nastávají volby. Nepřátelé pilně agitují, bě
hají a přemlouvají lidi, aby zvítězili. A co činí
mnozí z naších přátel? Nesterají se o nic, nevědí,
jak důležitým okemžikem pro národ jest vclba po
slanců! Katol. mužové! Jest Vaši povinnosti a věci
svědomí, abyste všichni volili a sice abyste volili
dobře! Doba voleb do sborů zákonodárných za

4 Vás staň se apoštolem křesťanského hnutí
v okolí svém, učme se od nepřátel a proto
kašdý poučuj, rosšiřuj programy strany naší
a přičiň se, aby přátelé a stoupenci sásad
katolických všude v skupině naší svolení byli.
Snašte se, aťani jediný hlas nášnepřijdena
smar. Věc a doba je vášná a proto oprav
dové práce všude, v každém místě, třeba.
Nuše, do práce — mužové katoličtí! Nepřá
telé majs heslo: Proti Kristu a Des Krista,
naším heslembudiš: S Kristema pro Krista!

Naši kandidáti V. kurie:

JosefJoha, tkadleov Hrabačověu Ji
lemnioe sa X.-volebná okres obsahující soud
ní okresy: Jičín, Nová Paka, Hořice, Nový
Bydžov, Chlumec, Poděbrady, Králův Městec,
Nymburk, Libáň, Sobotka, Semily, Železný
Brod, Lomnice a. Jilemnice.

Emil Dlouhý-Pokorný, kaplan u sv. Jin
dřiocha v Praze sa XI. volební okres, obsa
hující: Králové Hradec, Nové Město n. M.,
Opočno, Náchod, Česká Skalice, Úpice, Fo
lice, Jaroměř; Nechanice, Pardubice, Holice,
Chrudim, Nasavrky.

Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce u
Prahy, za XII. volební okres, kde volá: Li
tomyšl, Polička, Hlinsko, Vys. Mýto, Skutč,
Rychnov n. Kn., Kostelec m. Orl., Žamberk,
Ústí n. Orl.

Josef Hovádek, v Prase, za XIII. vo
lebná okres, kde volá: Čáslav, Habry, Chotě
boř, Přibyslav, Něm. Brod, Polná, Štoky,
Humpolec, Ledeč, Dolní Kralovice, Kutná
Hora, Uhlířské Janovice,. Přelouč.

Už při volbě volitelů a pak při volbě
hlavní ať jsou jména tato heslem společným
všech katolíků v naší diecést!

. '*
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Voličské schůze. Dne 27.října představil
se jako kandidát kfeať. sociální lidové strany P. Emil
Dlouhý-Pokorný z Prahy voličům V. kurie ve Velkém
Poříčí u Hronova. Rozvinnl program křesť, socialní
strany, načež jednohlasně aei od 200 voličů prohlášen
za kandidáta V. kurie. Druhého dne v neděli odpo
ledne představil se na schůzi voličů v Hronově, kde
bylo přítomno na 300 osob. Na tuto echůzi dostavil
se také blouček soc. demokratů 8 anarcbistou Čejper.
Chovali se dosti slašně, zvláště když jeden jejich člen
p. Holub zvolen za místopřaderdu. Předsednictví řídil
obrstně našinec rolník p. Čepelka. Programová a Bi
tuační řeč p. kandidáta přijata s nadšením, načež
rozpředla se zajímavá debata, do které zasáhli s ob=
vyklými připravenými frásemi p. Čejp,p. Milský a j.
Byla by ee schůze protáhla do pozdní noci, kdyby p.
kandidát nebyl musil adjeti na schůzi voličskou do
Police. Pan předseda Čepelka sakončil tedy achůsi,
dav dříve hlasovati, kdo jest pro p. kandidáta. Až
na několik prohlásila se většina přítomných pro něho.
V 8 hod. večer byla. echůze voličská v Polici. Když
p. kandidát do místnosti na „Poště“ vstoupil, byla—-—--„——0
našich dob je bez odporu největší důležitostí, neboť
jedná se při volbách téměř o všecko. V konsti
tučním státě jsou to zvolerí zástupcové lidu v pa
rlamentě, kteří mají tvořiti zákony; v jejich rukou
je jaksi uloženo, má-li víra či nevěra opět dospěti
ku vládě aneb při ní i na dále zůstati. Odtud ona
horečná činnost stran podvratných za dob voleb
ních, aby jim připadla v zápasu volebním palma
vítězství a pojištěna zůstala moc ve sborech zá
koncdárných, odkudž pak podnikají své útoky proti
církvi a náboženství, a to pod ochranou zákonů
jimi sdělaných.

Parlamenty seskládají ze zástupců lidu, kte
rým přináleží rozbodovati o nejdůležitějších záj
mech státu. Ať proto nikdo neříká: »Já to svým
hlasem nesprávím.« To není pravda! Často roz
hodne jeden hlas! Podívejte se do Uher. Tam
brozná urážka vmetena ve tvář katolické církve
tak zv, církevněspolitickými zákonv. Porušena svá
tosť stavu manželského, — stav manželský pový
šil za svátosť sám Kristus Pán — a v Uhrách v
parlamentě problášen sňatek manželský za něco
občanského, civilního — nerozlučitelný sňetek man
želský prohlášen za rozlučitelný. A to vše a mnohé
jiné provedeno jenom většinou jednoho blasu.

ekne se ovšem: »Volby stoji mocho času
a peněz.« Ale, příteli milý, považ, ono lo stojí
ještě více peněz a ztráty času, dopadnou-li volby
špatně. Kdyby k. p. rolnictvo nebylo se dalo svésti a
nebylo volilo liberály do parlamentu, nemuselo
přijít tolik rolnických statků na buben — mohli
míti tedy dosud více peněz.

Kdo se zdržuje volby, kdo nejde k volbě,
pomáhá svým nepřátelům! Toho jsou si dobře
vědomí v Uhrách katolíci s zvláště naši utisko=
vaní bratří Slováci, a proto s jským svatým zá
palem šli do boje volebního v r. 1896. Nedbali

jiš úplač obsazena, s to většinou národajmí dělníky,
tak še tito ochůsi opanovali. (Podotknóuti diuáno, že
ještě před půl rokem, když byl vip. Krieuhofer ještě
zdráv, konale se sde podobná schůse v těše místno

byla jeň nepatrné čásť národ. dělofků a anarchistů.)
Zvláštnímmyníbylo, že se spojili národní děl
níci e anarochistou, kterého volili také sa místo
předesdu. Celý průběh schůze byl pro stranu křesť.
sociální velice uspokojivý, a p. kandidát naklonil dí
přízaň všech přítomných, tak še p. předseda schůse
národní dělník, sám byl pro něho, jen prý stev kněš
ský mu vadí, coš ovšem nemáme mu za zlé, jelikoň
knés je od našich „národovců“ s kašdé práce národ
ní vyločován. Při této schůzi poznali jsme také do
statečné „národmi“ dělníky. Kdyš je tohu třeba, spo
jí se třeba s anarohistou, pak charakterivovali
svou národnost tím, de když smarchista mlovil proti

českémustátnímu„n ani slovem nedali projevnevole, jakmile však bouchal do církve, tu spustili
křik a souhlas dávali boucháním do podlahy a stolů.
Toť se ví, še mistr Jan Hus a Amos Komenský mu
seli jim pomáhati proti církvi katolické. A kdyá jim
řečník vše objasnil a dokázal, nechtěli věřiti aní Pa
lackému ani ostatním závažným historikům českým.
S takovými „vzdělanci“ je ovšem těžká řeč a vážná
diskussenemožna.Anarchisté,kteří jsou proti ka
dému programu citovalí program křesť.socialní
z,nekalébopramenesoc. demokratů, těch soc, de
mukratů, kteří anarchisty se svých echů
zí vybasují. — Vlp. DlouhýPokorný vysvětlil,
kterak soc. demokraté překroutilí program křesť, s0
ciální a takto překroncený jej dávají voličům, čímš
anarcbisty odzbrojil. Sami národní dělníci přesvědčili
se srovnáním pravého našebo programu s tím falšo
vaným o „charakteru“ avých spojenců anarchistů.
Věsckytyto schůze sloužily námk poučení apoznání

jsktě lepšímu našich nepřátel a nepřátel vůbec všehořesťanského, poučily nás též o slabosti a liknavoati
některých našich organisací a sloužiti mohou k naše
mu povzbuzení a lepšímu organisování našeho ida

ve 8 nd katolické a politické kluby křesťanskosociální.

Secialní demokraté orolaliv neděli,dne
4. £. m. veřejnou schůsi v Hradci Králové na „Střel
nici“, za přičinou voleb do říšské rady. Schůze 2a
čala o 9. bod. ráno a trvala nepřetržitě až do půl 6,
bod. odpol. Dostavilo se asi 150 soc, demokratů se
svým kandidátem p. Svěceným. O průběhu podáváme
zprávu jen stračnou. Kandidát strany křesť. soc. vlp.
Dlouhý-Pokorný z Prahy dostavil se již před9, bod.
do schůse té v průvodu asi 20 stoupenců strany ka
tolické s Hradce Králové. Předsednictví se ujal soc.
demokrat Šprynar, který řídil schůzi opravda nestran
ně, coš každý musel doznati. — Občan Svěcený po
jednal o programu strany soc. demokratické a avalo
val veškerou vínu dnešní mizerie národohospodářské
a socialní na mladočechy. — Potom ujál 8e slova
vlp. D.ouhý-Pokorný a hoed v úvoda připomněl, že
program soc.dem. tak, jak jej řečník vysvětloval
8e alespoň v 80 procentech úplně shoduje s programem
strary křesť.socielní. Ále srovna s politováním masí
vytknouti, že strana soc. dem. vydala nyní volební
brožary, v nichš se v mnohých bodech překracaje

byli uvedení v klam! O láne rozebíra! jeden bodza drahým, pádnými důkasy objasňoval směr strany
křesť. soc.-lidové, že soc. demokraté sami museli uznatí,
že byli svými vůdci uvedení v omyl: — Dále pouka
zoval na jednotlivé výroky soc. demokratických předáků

se líší od toho, co občan Svěcený svým stoupencům

světlil správně vady, kterých soc. demokraté se do
pouští a zároveň objasnil snaby křest. sociální. —

ný z Mladé Boleslaví, který hned l útočiti na
stranu klerikální. Neuváděl žádné důkazy, ale obáněl
se samými frásemi, šťevnatými výrazy, kterési oby

vali za své právo! Uvádím aspoň toto: Maďarský
volební komissř v Kysucách se postaral o to, sby
oprávněni voliči nemobli ani k „volbě odevzdat
své lístky. Přes 400 Slovanů, k volbě oprávněných
ani volební certifikáty do rukou nedostali, a tak
o své právo volební násilně byli připraveni. Slo
vákům vykázáno místo za méstem v polích a
přece byli ve velké většině proti vládnímu kandi
dátu. V noci,hnali žandarmové Slováky jako stádo
dobytčí do tábora vládotho.

Ráno volba započala k osmé hodině. To se
ohlásilo pouze na místě, kde bylo vojsko sbromá
žděno. Poslanec Zmeškal protestoval, aby se volilo
certifikáty, poněvadž obecní tajemníci mnoba stům
voličů certifikáty nedali.
1 Volební komisař odvětil:
kordonem, kdož certifikát mejí, ostatní ať se ro
sejdou, nebo je dám rozprášit.« Při volbě byli
mnozí Slováci odmrštěni, že prý dobře nevyslo
vili jméno svého kandidáta. Tímto způsobem od
ňel komisař 94 voličům hlas. Poněvadž vojsko a
četníci Slovákům Činili příkoří než se dostali kor

odpoledne již veliký, a komisař hned na to oblá
sil konec volby.

Venku však stáli voličové ještě 14 obcí, kteří
za městem byli a vojskem do města vpuštění ne
byli. Než došli k místu volebnímu, byla volba již
dávno skončena.V 5 hodin vládníkomiseřnásílně
volbu uzavřel, ačkoliv několik set voličů ještě
hlasy neodevzdalo. Vláda prohlásila svého poslance
Sipekybo za zvolena, ačkoliv ohromná většina vo
liča byla pro svého kaodidáta Markoviče.

Ve Varíně bylo 430 voličů pohromadě. K této
volbě komandováno 725 mužů pěchoty, 240 dra
gounů a 114 četníků! Aby četníci surově Slováky



několik jeho „dachaplných“ výroků: „Koperníkbyl
od katolíků upáleni“ — „Kiesť. s00. listy jsou vy
dršovány jen samými biskupy a papefeml“ — Knčž
stvo s politických zmatků těší kapitál. — Vie, co
národu českému bylo ku prospěchu vymoženo, učinili
jen sociálně-demokr. poslanci! — Takové a podobné
nesmysly házel mezi poslachačetvo, láivě překracoval
slova vip. Dlouhého-Pokorného a když tu a tam ne
moh! přec sepříti zásluby katol. kněžstva o blahobyt
lidu, ta mu pomobla obvyklé fráse: „To nebylo přec
"6 námi opravdově míněnol“ —- Ale kdyš se vip.

Dopnký Pokorný opět hry slova a jednotlivé výtky nasákladě mnohých důvodů odmítal tu se občan Po

korný stratil, nechtějepatrnětrpké pravdyslyšeti.Vše, co bylo katolíkům vytknuto vip. Dlouhý-Pokor
ný vyvrátil a na základě nestranných pramenů čin
nost katol. církve ve prospěch všeho lidu objasnil. —
Když někteří socialisté počali mezi řečí činiti různé,
klukovské poznámky, ta předeoda,tedy sám soc. de
mokrat, a jak o sobé pozdějiprohlásil, že jest sthoi
etou, vetal a pravil: „Občané, chovejte se slušně, neboť
takové jednání vám zajistébuctí není. Když se mohli
při řečechnašíchřečníkůkatolícislušné adůstojněcho
vati, — tedy jednejte také tak! Červení občané však
nechtěli tomu jaksi rozaméti a někteříz nich počali
kritisovati svého předsedu, kterého si přec
se svého středu zvolilit Toť opět ukáska té
nnášenlivosti červených občanů, že se mnohým nejed
ná o pravdu, jako spíše o tupení kněšstval — Ale
bylo mezi ními přec několik, na které učinila řeč
vip. Dlouhého-Pokorného mocný dojem. Tak u jedno
ho stolu seděli již starší dělníci, kteří snad nejvíce
na počátku schůze velebili savé řečníky a mesi řečí
vip. Dlouhého-Pokorného vyslovili ee vůči redaktora
t. I., který byl rovněš schůzi přítomen takto: „To
kdyby tak ten pan kaplan byl přišel mezi nás častěji,
to by bylo pro nás lépe. Vědyť jsme ještě tak učenou
a pravdivou přednáška nikdy neslyšeli“. Vystřídalu
se ještě několik řečníků, kteří jiš ne tak na katolíky,
ale spíše na mladočechyútočili. Posledním řeční
kem byl opět vdp. Dloubý-Pokorný, načež
achůze skončena. Nenadáli se zajiste soc. demokraté,
že na jejich veřejné schůzi morálního vítězství dosáh
nou katolíci, jichš tam byl přec počet nepatrný. Scbů
se činila patrný dojem, jak málo jeou soc. demokraté
uvědomělí, že věří chvástavosti svých řečníků, jichž
přednášky většinou jsou Jži a fráse.

Z Týmiště m. ©. konala se v neděli, dne
28, m. m. schůze sociálních demokratů, ku které jako
řečník pozván byl jeden červený občan z Prahy, Řeč
ník s počátžu opatrně házel všeobecné vnadidlo: „o
vysokých daních“ (největší ovšem platí naši soc. de
mokraté!!', „vojenekém utrpení“ atd. atd. Tyto otře
pané fráze poslouchalo dělnictvo s dobromyslnou trpěli
vostí, ale kdyš si řečník s potupnými poznámkami
vyjel na české státní právo, ta strhla 60vřava
a výkřiky: „Ven s ním“ neustaly dříve, až zmizel
„spoštol“ červené iuternacionÁly za dveřmi.

V Úpici konala se vořejnáschůze dne 31..
m. za účastenství asi 400 osob, mezi nimiž byla asi
čtvrtina social, demokratů. Schůzi předsedal p. Het
fleiech. Vlp. Dlouhý-Pokorný mluvil o nešem parla
mentě a u nespravedinostech, kterých ve rakouské
vlády na středních vrstvách našeho lidu dopouštějí.
— 5oc. demokrat Zíka se přihlávil ka slova « mlavil
obvyklé fráse, kterými si obyčejně socáilní demokraté
ohánějí Jakýsi p. Jandáč žádal kandidáta s'rany
křest. soc. aby objasnil svůj program. — Když nu
bylo vyhověno a ukázalo se, kterak soc. demokraté
banebně dovedli program strany křest. sociální pře

kroutiti — a dvě vip. 'Dloabý-Pokorný se tázal,zdali má kdo nějakých námitek, ta se nikdo více ne
ozval. Jelikož ale občan Zíka hrubě urazil kněžský
stav, nastala hin'ná debata, načež předseda o půl 1%.
bod. v noci schůzi nkoněil. Při hlasování pro kandi
dáta strany křesť. soc. dostal vip. Dlouhý-Pokorný

, velkou většinu hlasů.
V Červ. Kostelel konánavoličskáschůze

v neděli dne 4. t. m. Účastníků bylpočet neobyčejný.
„Vip. Dlouhý-Pokorný představil se jsko kandidát stra

netýrali a bodákem na ně neútočili, viděl se jistý
dobrosrdečný důstojník nucena, komandovat mezi
voličea četníky vojenský kordon, Velikou většinu.
Slováků stlačili četníci do jedné uličky, aby ne
mobli k volbě, Zde po celý den mrzli a konečně
se jim řeklo, že mobou jíti domů, že je po volbě,

Ve Vaisslonu. zabili četníci a voliče, kteří
- nevolili vládního kandidáta. Ve Slanici vystřelil
vládní agitátor revolverem do voličů, V Žitiné vy
hrožoval židovský obchodník Grin predměrskému
kaplanu Šmidovi revolverem atd,

Zkrátka všecko, čebo mravní spustlosť, ne
věra a zrada na víře jest schopna, to všecko pra
covalo s bezpříkladnou nestoudností, jaké ještě
nikde nebylo užito, aby liberálové obdrželi většinu.
. A přece katolíci šli k volbě! Nedali se za
strašit, Na nás ještě, Bohudík, vojsko a četníky

-nevolají, za to ale různí náhončí balamatí lid, aby
volil liberální lidové volitele a tím liberální poslance.

, Mužové, nedejte se zastrašiti nikým! Ukažte,
že jste katolíky. Dostavte se všichni do jednoho
k volbě volitelů, a volte muže poctivé, kteří se
nedají zaprodatl
„ „ Jak nevšímavě vedou si lidé při volbách vo

litelů, stůjž zde tento výstražný příklad! Při mi
nulých volbách do zemského sněmu byla ohlá
šena v jisté vesnici volba volitele na určitou ho
dinu. Přišel p. komisař k panu starostovi, ale tam
nebyl ani jeden — pravím ještě jednou — ani
jeden volič. »Tož, komu dáte hlas, p. starosto?e,
ptel se komisař, »Ínu kmocháčkoviZajícovi.« No
tak dobře,-a kmocháček Zajíc byl svolen za voli
těle. Poslance ale volit ani nešel, zůstal dome.

Podle taho se neřidme| Vezměme si za vzor jiné
příkladyl Bylo to za voleb v Anglii v r. 1884.

ny křesť. soc. a po nadšené přednášce, která učinila
ne poslachoče mocný dojem byl všemí účastníky, as
ne nepatrné výjimky za kandidáta přijat.

Na Slezském Předměstí svolánavolič
ská schůse v pondělí,dne 5. t. m. večer. Účastníků
bylo asi 200. VÍp. Douhý-Pokorný přednášel o programu
strany křest. soc. a ku konci
šinouúčastníkůzakandidáta.Přítomenbyltakémladý
učítel p. Dídek, který o sobě prohlásil, že jest reali
stoa. Počal činiti aámitky proti programu strany křesť.
s00. — ale vip. Dloabý-Pokorný přesvědčil jej tak

pádnými důkazy o licbých jeho názorech, že se neosmělil více něco protestovati. Několik jeho stoupenců,
kteří e ním přišli, sami mu vyčítali, te se nemá do
ničeho pouštět, čemu nerozumí. Schůze trvala skoro
do půl noci.

Drobná obrana.
Národní listy sice s povděkem zazna

menávají lásku Římské stolice k Slovanům;
při tom však poznamenávají, že náklonnostŘí.
ma k Slovanům by byla něčím novým „v dě
jinných událostech průběhem věků“. Divíme
se věru té veliké znalosti dějin nčenců, kteří
při redakčním stole „Národních“ sedí. Nevíte,

pánové, kolik dobrodiní Čechům prokázalinnocencové? A neznáte ani trochu zlatou do
bu Karla IV.? Prosté nahlédnutí do historických
děl Tomkových stačí k poznání, jak velice si
papežové Čechů vážili a jaké dobrodiní kul
turní i hmotné nám poskytovali. Starali se i
o to, aby živel český byl na universitě praž
ské posílen proti cizozemcům. Teprve husitská
doba rozdělila Římod Čechů, ač i tehdy pa
pežové o Čechy se starali. Samého Jiřího z Po
děbrad zval papežský dvůr „milým synem“,
pokud nepoznal, jak jest podváděn. Pokud Rím
za Karla a Václava držel nad Čechy ochran
nou ruku, potud vynikala naše země vzděla
ností nad všecky národy okolní. A jak bylo
potom? lnu, nějaká fráse proti Římu se musí
do světa vhoditi, už aspoň ze zvyku.

„Čas“ se škorpi na oko s „Právem lidu“;
ovšem jen v maličkostecb. Jest to komedie na
strojená k zmatení čtenářstva, aby nepoznalo,
ža jest „Čas“ družným spojencem socialní de
mokracie a bratrem „Práva Jidn“. Inu, cesty
mohou býti rozličné, jenom vůli všichni mějme
rovnou; 4 — Co Se rádo má, to se škádlívá.
Není nad opatrnost!

Krokodilí slzy. Liberální listy stále
podezřívají katolickou stranu z intrikářství.
Jak by to prý bylo jinak možno. aby strana
„zpátečnická“ byla na postupa? Milí pánové,
postup katolictví jest věcí zcela přirozenou;
vyplýtvali jste svou obratnost na úskoky proti
pravdě; ale ta si nyní razí cestu ku předu i
bez intrik, nepotřebujíc jich k zvýšení svého
lesku. Dočkáte se ještě mnoha jiných zajíma
vých překvapení, dělejte co dělejte

Politický přehled,
K poměrům. Když je v Rakousku zle,

tu obyčejné se říká: Nesvolávat parlament, po
něvadž je každý přesvědčen, že týž by situaci
ještě zhoršil. To je nepopíratelné faktumže v této
říši parlament dohospodařil již úplně. Dnes nemá
již ani ceny jebo svobodná řečnická tribuna, neb

Jistý bohatý Angličan byl na léčení v jedněch Ty
rolských lázních. Jednoho krásného dne zmizel
z lázní, ale za čtyři dny byl zes doma. Tázali se
bo, kde byl? A tu on jim vše vysvětlil. Dostal
z Londýna telegram, že jsou volby, a proto ihned
nejbližším rychlíkem jel do Londýna volit — až
z Tyrolska. To jest vzor muže, který zná svou

A ještě něco. Jistý poslanec spěchal do Ber
lína, aby byl přítomen pilnému blasování, v němž
jednalo se o katolickou církev. Sotva že přišel do
města, obdržel telegram od své mamželky: +Vrat
se nejbližším vlakem domů, naše dítě (jeho jediná
sedmnáctiletá dcera) umírál« Otec ale ani se ne
hnul z místa, vytrval, a zřekl se naděje, že spatří
ještě naposled své jediné dítě. Tak jednají mu
žové| Takoví lidé zasluhují úcty.

Hrabě Montalembert jedenkráte pravil: »Proč
ustavičně naříkáte na špatné zákony? Jděte k volbě
a volte dobře, pak budete statečnými mužila Často
ženy překonají své muže. P. Abel, znamenitý ví
deňský kazatel, vypravoval následující událost,
Jistý mně dobře známý poslanec z Freiburku ve
Švýcařích obdržel telegram, aby ihned se odebral
do Bernu k veledůležitému hlasování. Jeho man
želka ale právě umírala, a proto váhal. Ale umí
rající uslyševši, oč se jedná, pravila: «Zde není
Tě více potřebí, tam v Berně jest Té třeba, ne
otálej, žij blaze, však se ještě jednou shledáme,
tam nahořele To jsou vzory, těch všichni násle
dujtel

Nač ustavičné naříkáte, jděte všichni k volbě
a volte dobré volitele, kteří budou volit dobré a

dého katolíka a vlastence,

v parlamenté, v němž provádějí se argumenty
ad hominem, slovo přirozeně váhy pozbude. V ne
váženosti k říšské radé a v bagatellisování této
instituce jsou, ku podivu, všichni národové ra
kouští za jedno. A čím dá se to vysvětliti? Prcč
docela jinak se vyvinuly poměry u nás a jinak,
na příklad, v Uhrách ? Zcela přirozeně. Tam sku
tečně je parlament faktorem. A z jaké příčiny?
Z té jednoduše, fe hned od počátku byly Uhry
a Cislajtanie docela různými státy. V Uhrách
vláda, parlament, národ — byly jedno. V Cislaj
tanii hned od počátku malá menšina ovládá stát,
vláda její u vědomí své odvislosti směrem dolů
i naboru — byla vždy bez vůle, síly a energie,
odsouzena v každém vzniklém sporu se podro
biti. V Uhrách vláda vždy provedla to, co chtěl
parlament, v Rakousku vždy provedl parlament,
co chtěla vláda. V Uhrách znamenala a dosud
znamená parlamentní činnost rozšiřování uherského
vlivu a moci, rozšiřování stát. kompetencí, zjedná
vání stále nových a nových uherských prospěchů,
znamenala rozmnožení moci a síly na venek a
rozkvět blahobytu uvnitř.. .. V Cislajtanii je
pravý opak. V zájmu občanských prospěchů neuči
něno pranic; Lid také počíná uvažovati a dnes
již mu nestačí jen pouhé hezké parádní řeči. A
přehlíží-li činnost říšské rady od počátku,k ja
kému přichází konci? Že parlament pro něj ne
činil nic, nanejvýš že uvalil naň hrůzu břemen
a znesnadnil konkurrenční zápas s výrobou ve
druhé polovině říše. Cislajtanský parlement vždy
dosud na komando Vídně Maďarům podlezi.
Cislajtanie ale byla ode vždy tou studnicí, v níž
se nabralo, čeho se Maďarii nedostávalo. Jakou
ale cenu má parlament, jenž místo aby chránil
zájmy obyvatelstva, je na pospas dává jinému a
v němž v nekonečné řadě let ani jediná
nevznikla spasná myšlenka! Čím je rakouský
parlament? Pouhou institucí, která nemá jiného
účelu, než tvořiti finančním operacím ústavní
stafáž. A nechť nikdo se nemýlí. Také dnes o
nic jiného nejde. Vídeňské vlády byly by nej
šťastnější, kdyby parlament sešel se pokaždé jen
za tím účelem, aby povolil potřebné dávky a pak
šel. A že takový zákonodárný sbor nemůže míti
v lidu půdy, je přirozeno.

Kompromis mezi stranou mladočeskou
a stranou agrární jest rozbit úplně. Jak se nám
oznamuje, žádali prý agrárníci příliš mnoho man
dátů. Mladočeší že však nabízeli velmi málo,
chtějíce jim postoupiti toliko čtyři mandáty pro
pp. Kubra, Práška, red. Hrubého a
ještě pro kohosi čtvrtého. Jest tudíž učekávati, že
mezi oběma stranarni vypukne nyní veselá vojna,
jíž jest těžko předpovídati konec.

Otázka bosenských drah. Pro krá
lovství a země na říšské radě zastoupené byla tou
dobou otázka bosenských dran. nejdůležitější a
nejpřednější záležitostí. Rakouské ministerstvo
stálo na tom, aby ze strategických a obchodních
ohledů stavěna byla trať, která by Bosnu spojo
vala se Splitem v Dalmacii, tedy s mořem, kdežto
Madaři žádali stavbu trati, která by Pešť spojo
vala se sandžakem Novo-Bazarským. Maďaři po
važuji tedv Bosnu za provincii uberskou, do níž
má vésti cesta jen přes Uhry. Ale vzdor tomu,
že dr. Kórber se namáhal, aby spravedlivé poža
davky Předlitavska byly uplatněny, zvítězili
Maďaři na úkor zemí předlitavských. Rekouský
obchod jest tím velice poškozen! ©Proslýchá se,
že dr. Kórber následkem tohoto nezdaru míní
odstoupiti,

Ve Španělska zuří povstání karlistické,
Nad celou zemí prohlášen výminečný stav,

V Bamunsku vypuklo mezi sedláky
vzbouření proti nové daní ze slivovice. Vojsko
muselo dělat pořádek.

Nové anglické mimieterstve bylo již
dne 6. tohoto měsíce sestaveno. Výsledek nových
voleb jest: Chránce tajné pečeti: marguis Sa
lisbury, lord. kancléř Velké Britanie: hrabě
Halsburg, předseda tajné rady: vévoda z Dovons
biru, státní sekretář vnitra: hr. Ritche, zabranič
ních věcí: marguis Landsdowne, osad: Mr. Cham
berlain, války: Brodrick, pro Indii: lord George
Hamilton, první lord admirality: hrab. Selborne,
místokrál irský: hr. Cadogan, lord kancléř irský:
lord Ashbourne, sekretář pro Skotsko: Jord Bal
four of Burleigh. První lord pokladu: Mr. Arthur
Balfour; kancléřpokladu: Sir Michal Hicks-Beach,
předseda úřadu místní správy : Mr. Chaplin, před
seda zemědělského úřadu: Mr, Walter Lony;
vrchní komisar veřejných staveb: Mr. Ackers
Douglas u kancléř pro Lancaster: Henry Lord
James of Hereford. Místo předsedy úřadu obchod
ního dosud není obsazeno.

. Států.K volbě presidenta Spoj
Novoyorská +Tribune« dala si od vůdčích listů
jednotlivých států podati odhady o smýšlení
voličů dle nichž zvítězí Bryan ve státech
Alabamé, Arkansasu, Floridě, Georgii, Louisianě,
Missisipi, Severní Karolině, Jižní Karolině, Te
rasu, Tennesee a Virginii, což bude dělati úbr
nem 112 volitelských hlasů ; — ku zvolení presi
denta potřebí je nejméně 124 hlasů. Státy Collo
rado, Missouri, Nebraska a Newada se svými Jj2
hlasy jsou pochybnými. V ostatních státech zví
tězí republikáni úhrnným počtem 303 hlasů.



Válka v Afriee. Die londýnských listů
oznamuje se z Maseru 31. m. m : Na basutských
branicích přibývá Burů, již tam mají své shro
maždiště. Družina 1400 m. stojí u Ladybrandu.
— Město a kraj Vicksburg jsou v nepřátelské
burské moci, Při obsszování města byly vickbur
ské krámy vydrancovány, Také soukromé příbytky
byly vybíjeny. Anglický prapor byl sňat a roztr
bán na proužky, jež Burové navázali svým ko
ňům. Několik domorodců bylo zastřeleno, jiní
dostali výprask na veřejné ulici. Jeden vážený kupec
byl zatčen a odveden do burského tábora, kde
bude postaven před vojenský soud. Také jeden
poštovní úřadník byl vzat do vazby. Burové na
šli všecko střelivo, jež Angličané zůstavili ve
Vicksburgu.

Válka v Čímě. V údolí řeky Jangtse dle
posledních zpráv je soustředěno mnoho čínského
řadového vojska, k němuž druží se rozprášené
části armády boxerův. Angličané tvrdí, že vojska
ta mají evropské instruktory, ovšem neudávají,
které národnosti. Dle všeho vláda čínská chce za
brániti vstupu spojených vojsk v tato místa. Ne
návist obyvatelstva provincií An-Choi, Chenan a
Chube vůči cizincům rozdmychována komisary vlá
dy i lživým: zprávami novin vzrůstá. Protidyna
stické hnutí z jihu sem vnesené ujalo se zde, ale
v jiné formě totiž v nepřátelství k přímořským
osadám Evropanův. Nově jmenovaný místokrál
této provincie Chubei Ju-Can, byv dříve vůdcem
boxerův, terorisuje obyvatelstvo neméně, než Či
nili oddaní úřadníci císařovny, rozloživ 150.000
boxerův oddaných mu fanaticky kol města Chube.
Chceť se tím zabezpečiti proti vpádu spojencův i
proti neustále se měnící politice císařovnya její
mu řadovému vojsku a proti povstalcům Expe
dice spojenců vzhůru po řece Jangtse asi nebude
možnou pro nedostatečný počet vojska, zásob i
povozů.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. V Pánu sesnul: pan

Frant. Krása,farář Morašický, + 3. října 1900 (nar.
r. 1829, vysv. 1867), p. Frant. Walter, vik. sekret., b.
notář, maj. zlat. zásl. kříže s kor. arciděkan v Chru
dimi, $ 29. října (naroz. 1836, vysv. 1861), p. Frant.
Sloup, vik. sekret. b. notář, děkan v Pardubicích, +
31. října (naroz. 1846, vysv. 1800). Ustanovení
js0u: p. Jan Habal, kaplan v Hlinsku, za faráře do
Rychmborku, p. Jan Matějka, farář Rudoltický, za fa
ráře do České Třebové, p. Jan Dvořáček, farář Sla
tinský, za faráře do Babic, p. Jos. Stejskal, admini
strator, za faráře v Boušíně, p. Jar. Schovanec, kapl.
v Habrech, za kuplana do Nechanic, p. Frant. Khna,
kaplan Borohradecký, za kaplana do Habrů, p. Vinc.
Procházka, kaplan Nechanický, za kaplana do Jilem
nice, p. Frant. Starý, administr. Štěpánický, za kapl.
do Nechanic, p. Jan Sobotka, kaplan Králové Hra
decký, za spirit. a katecheta na dívčím paedagogin
v Chradimi, p. Karel Volenec, koop. Vrbický, za kapl.
do NovýchDvorů. Oprázdněná místa: Rudoltice,
fara patron. knížete Lichtensteina, od 29. října, Sla
tina, fara patron, nábož. matice od 30. října, Chrudim,
arciděkanetví, patron. královny České, od 30. října,
Pardubice, děkanství, patron. Richarda Drasche, od
1. listop. b. r.

Předhistorické málesy. MoriHradcem
Králové a Pláckami v místech, kde říká se „u zabi
tého“, na poli p. Střemchy, mlynáře v Kydlinově, bý
vala osada z mladší doby kamenné. Se svolením p.
Střemchy prokopány byly na náklad historického
musea, dvě rozsáhlé jámy, z nichž dobyto bylo
ve třech dnech na 150 nožíků a odětěpků pazourko
vých a kamenných dlát, uhlazené kameny, na nichž
obilí se roztíralo a značné množství nádob zdobených
tečkovaným ornamentem, volatami a i páskami s vy
tlačenými prsty důlky a opatřených různě utvořenými
pupíky a oušky. V cihelně paně Pilnáčkově ve Ště
žerách opět nalezeny byly jámy jiného druhu, nepo
chybně z doby přechodní mezi dobou mladší kamen
nou a bronzovou. Zvláště z jedné jámy získáno bylo
četně střepin z nádob s lesklým černým povrchem a

kně prohnutými hrdly. Předměty kamenné, nebo
ronzové nebyly ta dosud nalezeny žádné. Všecky tyto

nalezené předhistorické památky dostaly se do měst.
historického musea, při němž bude založeno příštím
rokem zvláštní předhistorické oddělení,

Vojenské kemcerty, konánybudoudne
11. listopadu t. r. v Adalbertinu, za účinkování hud
by c. a k. pěš.pluku čís. 56. z Josefova osobním ří
zením kapelníka p. Maxa Heydy. První symfonický
koncert. Přistolech. Začátek o 4. hod. odpol. Vstup
né do sálo: osoba 30 kr., galerie sedadlo 15 kr.,

k stání 10 kr. Program: 1.) L.v. Bestbovcn: Symfonie č. 8. F. dur. (Allegro vivace e con brio, Allegret
to schersando. Tempo die Mennetto, Allegro vivace).
2.) Rich. Wagner: Zvonky a scéna o sv. z Grálu
z opery: „Pareifal“. 3.) Dr. Ant. Dvořák: Ouvertura
k opeře: „Šelma sedlák“. 4.) J. Bizet: „Scénes Bohé
miennes“, ballet et fragmentes symphon'gues de la
jolie fille de Perth. (Preludinm. Serenada, Pochod,
Cikánský tanec.) 5.) Bedřich Smetana: Předehra kop.

Libuše“. 6.) Hektor Berlioz: „Římský karneval“. (Le
arnoval Romain). „Charakteristická ouvertura“. —

Drubý večerní koncert. Při téže hudbě při stolech.
Začátek o půl 6. hod. Vstupné do sálu: 20 kr., gale
rie sedadlo 16 kr., k stání 10 kr, Program: 1.) Bar
bieri: Ouvertara k opeře „Ztracená“. 3.) Zemlinsky:
Velká fantasie z opery „Byl jednou“. 3.) J. zKásnů:
Mazurka z balletn „Bajaja“. 4.) Meyer Helimund: „Lí
bezný sen“, Intermezzo. 5.) Dr. Ant. Dvořák: „Slo
vanský tanec“ č. 8. g moll. 6. Korker: Úryvek z ope
ry: „Krasavice z New-Yorknp. 7.) Lachner: „Marcho.
célebre“ z I. suity. 8.) Jones: Fantasie « operetty:
„The Geisha“. 9.) Moniussko: Masurka z opery:

„Halka“. 10.) Ertl: Hudební měskové enímky 11.
Komzák: „Moje Badensko“, valčík. 14. Donát: Český
pochod.

Spolek na podporuchudých stadu
jicích v Hradel | Král. koná schůsi dne 17.
listopada 1900 o půl 6 hod. večerní v místnostech be
sední knihovny. Program jest obvyklý. Nesejde-li se
v ustanovenou dobu dostatečný počet členů, bude se
konati o půl hodiny později schůze drabá, jež se může
platné usnášeti bez ohledu na počet členů přítomných.

Beseda v Hradci Král. pořádávsobotu
10. listopadu 1900ku posmrtné poctě Eduarda Alberta
VI. společenský večer. Začátek v 8 hodin.

Nevý rybmík. MěstoHradecKrálovémívalo
zu dávných dob veliký majetek lesnía polní, k čemuž
náleželo také několik rybníků. V pozdějších dobách
všakinajetka u bývaloa rybníky se vyponštěly. Snad ho
upodářetvíluční tehdy více vynášeloa proto nevedli chov
ryb. Takový vypuštěný rybník jménem „Plachta“ na
lézal se blíže Braa k Nov. Hradci Král. Racionelní chov
ryb dnešní doby vynáší více než-li louka, proto se pro
mýšlelo rybník „Plachta“ jehož hráze jsou padnes
patrné nové epastiti, Rybník rozkládati se bade na
pozemcích č. par. 486/1, 457/1, 467/2, 457/8, 407/4,
467/5 a 457/6 v kataratru obce Nového Hradce ležících
ve výměře asi 91 arů a hraničeti bude na sorerozá
padní straně u cestou. —

Následování hedmo. Že při dobré vůli a
snaze i nehlačná činnost malých vlasteneckých kroušků
platným se může státi činitelem v tom drobném na
šem boji národním, dosvědčují pilné Matiční sbírky
malé cukrovarské společnosti úředníků v hostinci p.
Karniola v Syrovátce. Od r. 1896 sebrala tato spo
lečnost pravidelnými příspěvky ve svém úzkém kruhu
již obnos 1200 korun a obdržela těchto dnů od správy
„Ústřední Matice Školské“ šestý, tentokráte jubilejní
diplom skutečného členství.

V chradimském finančním okresu
vydraží se cestou veřejné soutěše vybírání mýtného
poplatku při erární mýtní stanici v Hlinsku. — Pro
najetí muže se vztahovati baďto na doba 1 roku to
jest od 1. ledna 1901 až do 31, prosince 1901 bez
podmínečně aneb eventnelné na delší, jeden neb dva
roky, to jest na rok 1902 a 1903 podmínečně. Dražba
provede vyslaný úředník c. k. finančního okresního
řiditelství chrudimského dne 12. listopadu 1900 u mě
stského úřadu v Hlinska o půl 1: bodině dopolední.
Mýtní poplatek se vybírá u dvou mýtních zahrážek
za jednu silniční délku. — Vyvolací cena obnáší ročně
440 koran. Při této dražbě mohou s výhradou schvá
lení c. k. finančního zemského řiditelství v Praze, též

podání pod fiskalní cenu přijaté býti. — Vyhláška opronajetí vybírání mýta jest vyložená k libovolnému
nahlednotí zároveň e dražebnímí podmínkami u c. k.
okresního finančního řiditelství v Chradimi, jakoži
městského úřadu v Hlinsku a a příslušné správy do
gorčího okresu fiianční stráže v Chrudimi. — Písemné
nabídky dlužno podati buď přednostovi finančního
okresního řiditelství v Chrudimi, dva dny před draž
bou do isté hodiny polední, neb v den dražby před
početím ústního dražení, dražebnímu komisaři. —

Ve Chvalkoviefch u Čes. Skalie byla 1.
listopadem t, r. otevřena nová telegrafní stanice,

Ve Vamberku odbírá Masaříkův „Čas“

pote pan Abraham Schlappel! Uveřejňujembez posnámky.

Z Doudleb se nám píše: V neděli, dne 36.
m. m. přijel k nám p. Hejn, redaktor „Osvěty židů“
z Hradce Králové,aby „ouvěcoval“ náš tid. — Svolal
schůzi dopoledne, kdy lidé jdou do kostela. — Ale
přišlo jenom 6 oseb. — Ta ovšem panHajn sesnal,
še o to jeho „osvícení“ nikdo nestojí — a proto ne
chal Doudleby raději „ve tmě“ a odjel zase odkud
přišel. — Jak vidět, nenalézá to jeho „osvětářetví“
mnoho půdy.

V Častelovicích přednášetibude v neděli,
dne 11. t. m. vlp. katecheta Černýo thematě: „Kře

k socialismusa jeho nepřátelé“,erailovská katol. národ. jednota
koná veřejnou schůzi v neděli, dne 11. t. m. v Divci.
Přednášeti bude redaktor „Obnovy“ p. Vobejda-Pro
sečský o thematě: „Politické a národohospodářské
snaby katolíků“

V Kostelel m. ©. konati se bude veřejná
echůze v neděli, dne 18. t. m. Přednášeti bude re
daktor „Obnovy“ pan Vobejda-Prosečský o thematě:
„Náš odvěký boj.“

Katol. nár. jedmeta v Novém Bydžově
konala v těchto dnech řádnou valnou hromadu. Z jedna
telské zprávy vyjímáme: Jednota čítá 10 členů
činných, 8 zakládajících a 3 přispívající. Schůzí
členských konalo se v uplynolém roce v, výborových
10. Při členských schůzích přednášeli: Vldp. dr.
Kašpar, p. říd. učitel Frýba, vip. Matonš, p. jednatel
Šmejkal atd. — Jmění spolku obnáší 183 zl. 40 kr.
Při volbě do výboru zvoleni: pp. Balcar, Bartoš, Ja
neček, P. Hornov, Dr. Kašpar, P. Matouš, p. Porlík,
p. Šmejkal, p. Vizek. Nov volený výbor ustálil se
takto: sa předseda p. Janeček měšťan,za podnikatele
opětně J. omejkal, za pokladníka p. Perlík, za kni
hovníka p. Bartoš. Dne 11. listopadu koná se členská
schůze, při niš přednášeti bude pan F. Satorie

s Praby: O příčinách hmotného upadku v některýchstavech našeho národal

Svatojosetská jodmeta v Proseči
sehraje v neděli dne 11. t. m. divadelní hra: „Mo
dlitba na hřbitově“

. V Sezemieieh konati se měla těchto dnů
svatba sámečnického mistra p. A. Kaheskou slečnou
Annou R, která dříve sloušila u bývaléhostarosty
a poslance v Poličce, p. T. Právě den před sňatkem

přísl pan T. do Sozemic — a odvezl si zase bývason svoji slušku Annu R. do Poličky, aby mn-prý
sloužila až do amrti. Za to jí dal opsat 10000 si.
Nevěsta ráda svolila, ze svatby sešlo — a ženich
sůstal na holičkách

Ze popot. Jednota kat. jinochů a mužů proSopoty a okolí odbývala řádnou měs. schůzi dne 1.
t. m. ve spolk. místnostech, při níš milý příznivec

naší Jednoty, důst. p. Vlček, farář s N. Vsi, předná
šel o tbémata: „Některé pojmy souvisící s
otáskou socialní“. Kostra této velmipečlivě
sestavené, výborné podané přednášky jest: Celá otáska
sociúlní točí se kol kapitálu a p Co je mrtvý
kapitál rolníka — řemeslníka? Čímdostává se ma
oživení? Kapitál a práce v době dřevní v jedné race
byly. Dělením kopitála od práce, následovalo rogli
dení zaměstnatele, vlužbodárce naproti zaměstnanému
dělníku. Poměr v počátku oboa bylrodinný. Ze té
doby vznikly cechy jež blahodárně působily na roskvět
řemesel. Uchvácení cechů několika měšťákyučiněn vstup
strojům do řemesel. Strojům cechové nepřáli a kdyš
revolucí francouzskou prohlášená svoboda řemesel,
uchopili se velkokapitalistá strojů a podporování
tehdejší vládou, počali dělníka dřít bez nože. Ke astro
jům povolávány i pro noční doba ženy a děti. Tím
vznikl proletariat. Nesnesitelné poměry ty vyvolaly
anarchismus, jež sám svými myšlenkami se odsuzuje.
Ta konečně přišli upřímní přátelé dělnictva a radili
k organisací, kteráž dnes nálešitého respektu má. Jí
vymoženo: právo koaliční, vydání ocbran. zákono
dáretví pro dělníky, zrašení truksystéma a mnoho
jiného. V dalším vysvětlil pan přednášející pojmy:
tovární výbor, tovární inspektor, dělnické komory,
úřady práce, děln. sekretariaty, nutnost řádných bytů

ro dělníky. V doslova uvedl důst. p. farář jak my
Křest. socislové pahlížíme na mzdu, zavrhoval social. dé
mokracii a doporačil vržené símě odborového adrugo
vání co nejpečlivějšímu pěstění. Za přednášku důst.
p. farář od četně shromážděných odměněn byl troj
násobnou hlačnou pochvalon.

Z Mikulovie. Těsně ka svrchní části hli
níku společné kruhovky v Mikalovicích přilehlé pole,
rozměrů asi 8 hektarů náhle se posunulo dolů, při
čemž vytryskly mocné proudy vod na povrch. Pohled
na nynější povrch propadnutého a rozervaného kom
plexn jest zajímavý, připomínající bezděčně na vlny
rozbonřeného moře.

Z Dobřemě a Kutné Hory se nám píše: Dne
4. t. m. přednášel zde p. říd. ačitel Kmoníček z Ke
setic o rozvoji rolnictva národa českého. — Obec Do
břenská poslala pro p. řečníka povoz a sice alašnou
bryčku, za kterou se nemusí nikdo styděti a kterou
i řečníci-kněží nikdy nepobrdli. Pan řídící učitel
však když měl jet, pohrdlivě se podíval na povoz a
zvolal: „S tímhle jste promne přijeli? Můžete si
jet « Pánem Bohem domů.“ Toto odmítnutí učinilo
zde trapný dojem. — Myslíme, že právě v době, kdy
učitelatvo křiklavým až spůsobem ukazuje svoji bídu
(viz „ŠkolskýObsor“) toto jednání nebylo právě příliš
chvalitebné!|

Osebmí. Pan Jan Sahola ve Skutči složil dne
24. října v Praze před c. k. zkušební komisí státní
zkoušku = houslové bry, hudební historie a harmonie,
čímž uznán za spůsobilého k samostatnému vyučování
na středních školách. Zařídí si hudební školu ve svém
rodišti,

Vražda. Dne 1. listapada t. r. v 7 hod. večer
spýchána byla děsná vrašde úkladná ve vsi Stružínci
u Lomnice n, P. Obětí vraždy té stala se pí. Marie
Pekárková, choť bývalého atarosty a dřívějšího epolu
majitele tamní tkalcovské továrny. Vražda způsobila
v obci i v širém okolí veliké vzrušení, neboť paní
Pekárková byla známá jako paní dobré a mírné po
vahy. V osudnou chvíli byla ve světnici sama, sedíc
u stolu nad modlitební knížkou. Vrah odvážlivě při
plíšil se k oknu světnice a ranou z lovecké ručnice
sestřelil nešťastnou paní, kteráž, byvši zasažena do
týla a zadní části lebky, v témže okamžiku vypostila
duši. Pan Pekárek šel právě dohlédnout na koně, kdyš
ta třeskla rána, v níž netušil nic dobrého, a proto
pádil do světnice, kdež k svému sděšení spatřil hrozné
divadlo. Jeho mantelka krvácejícz týla a hlavy, ne
pohnutě ležela na zemi. Ihned svolání lidé a učiněno
oznámení četnictvu. Leč po vrahu ani stopy. Hrozná
tato vražda jest tím záhadnější, neboť všeobecně je
snámo, že pí. Pekárkova nepřátel neměla. Se svým
manšelem žila ve shodě nejlepší. Je tudíš úplně ne
pochopitelno, kdo vražda spáchal a proč-ji spáchal
na ní, ženě to tak hodné a dobré. Snad se vrah zmýlil
v osobě anebo se chtěl pomatíti celé rodině ze zášti
k některému členu rodiny té. Možná také, že vraždu
provedl vztek některého pytláka. Jeť pan Pekárek ma
jitelem honitby ve Stružinci. I vrah i motiv činu jest

zatím ještě neznám, ale obyvatelstvo stražinecké ipovné naděje, še vrah bude vypátrán a uevědčen. Po
stopě se mu jde, ale nic určitého nelze ještě pronésti.

Sebevražda. Z Nor. Bydžovase nám píše:
Dne 1. t. m. nechala se v úmyslu sebevražedném

blíž zdejšího nádraší dráhy severozápadní přejeti jistá paní, ve které pozdějipoznána byla S0letá man
želka učitele ve Velkých Hlašicích, pí. Šrámová. Vlak
přejel ji přes levou část hlavy a obě ruce a na místě
usmrtil. Mrtvola nešťastné ženy po lékařském ohle
dání dopravena byla do umrlčí komory na hřbitově
zdejším, odkudž odvezena byla posději do Vel. Hlušic

a On pohřbena. Proč sebevraždu spáchala, nenísnámo.

„Osvěta lidu“ dosvítila v HradciKrálovéa

půjde svítit do Pardubic. U nás zajisté nikdo nebudenaříkat — fe se odstěhuje o kousek zas dál. Pardu
bice, těste se! Pan Hajn v celé své životní velikosti
se u vás objeví a bude vám nyní vykládat se „osvě
tářeké“ rosamy! Pardubičtí didé, přichystejte si pří
spěvky, váš p. Hajn jich moc potřebuje.

Různé zprávy.
Papežská emeyklika. Sv. Otecrozeslal

biskapům dne 1. £. m. encykliko o Spasiteli. Vyslo
vuje v ní povděk nad pontmi katolíků s celého světa
do Říma, ve svatém roce, což je důkazem, že náro
dové obracejí se ke Kristu. Nabádá každého, aby krá
čel Spasitelovou cestou, neboť jest jedinou cestou
pravdy a života. Jako Kristus za svého pobytu na
zemi reformoval lidskou společnost, tak i nynější spo
lečnost, vracejíc se ku Kristu a šijíc dle jeho zásad,
napraví se, neboť jen časný zákon, jenž zabraňuje od



boj protimoci sjednané právním pořádkema srášky

mesinárody přkobí že Kalobní Tbratrské lásce a
svatém pokoji poslouchají svých nadřízených. Odvrá
cení se od Boha má v celém světě tak těžké pobloa
mení v následek, že národové zvláště nyní tonou v usta

vičném strachu. Okražník vyzývá biskupy. by “ přičinili, aby celý svět sbledával ve Spastteli a Vyka
piteli Toho, Jenf má přinésti lidstvu spásu a mír.

„Na jediný stav Ise 8e bespečně spolebnouti: na kněž
stvo. To nás nikdy nezradilo“. — — Zdali pak by
se N. L. k tomato výroku přisnaly i dnes?

Přelíčení s Hilsmerem v Písku trvá
dále. Jeden svědek za drahým odpovídá na otásky
mu kladené a Hilsner klidně zapírá dále.Při výslechu
svědků odehrají se často komické scény. Tak na př.
výslech svědka Anfrechta obsahuje dle protokolu toto:

Předseda.— Znáte obšalovaného?
Svědek.—Ano,vím, še je to arcidarebák,

(Veselost.)
Předo. (káravě.» — Takovým tonem sde nesmíte

mlavit, to je nespůsobné. Pamatujete se na dobu, kdy
byla zavražděna Hrůzova?

Svěd. (křičí.) — Zajisté. Když jsem o tom saly
šel, táral jsem se Hilsnera: No, Pvuldo,udělal'e ty to?
On sklopil hlavu a nedal žádné odpověti. (Obrátil se
rychle k obžalovanéma a předstoupil před něj, suřivě
mu pohlížeje do obličeje, křičeldále.) No, ty lum
pe, je to pravda nebo ne? (Opětněbouřlivá vo
selost.)

Obžalovaný při tom ani brvou nebnul, nýbrž
pohlížel na svědka zcela Ihostejně,

Předs. — Zde ee musíte ovládati, p. Aufrechte.
Nato jsem se vás netázal, nýbrž máte odpovědět na
to, zdali tvrzení Hilenerovo, že dne 29. března s vá
mi mluvi), je pravdivé.

Svěd. (se zlostným posnňkem a velmí blasitě.)
— Ten špatný chlapl On še so mnou mlu
vil! (Veselost.)

řede. — Opakuju, že zde nesmíte tak mluvit.
Mlavil s vámi nebo ne?

Svěd.— Se mnou dojista ne. (Pohnutí.)
Předs. — Vypravoval prý jste, še Hilenerovi se

lidé vysmívali?
Svěd. (slostně): To také není pravda. Tázal jsem

se jeho bratra: no, má Polda šaty doma? Načež mně
on odpověděl: ovšem, že je má doma. To jsem jej
pak ndal. (Svédekobrácen opět k obžalovanému kři

čí): To je špatný oblap l Smlen)Obhájce Ailenerův dr. Vodička. — Jetevy
od narození katolík? (Rozruch.)

Svěd. — Nejsem od vás předvolán a
vám vůbec neodpovídám. (Pohnatí.)

Předs. (přísně). — Chovejte se slašněl
Svěd. — Vždyť se chovám slašně. (Veselost)
Přede. — Ne, nechováte se slušně!
Svěd. — Doktorovi já odpovídat nebudu.
Obh. dr. Vodička. — Tak budete odpovídat p.

předsedovi,

Přede. —Odpovězte mně tedy; jste od narozeníkatolíkem nebo ne “ u
Svěd. — Byl jsem šidem, ale od devíti roků

jsem katolíkem a sice dobrým.
Přede. — Můšete odstoupit. .
Svědek ještě hodil slostný pohled po Hilsnerovi

a pak odešel. , m
Veřejný žalobce p. Malijovský oznámil, že za

vedi pátrání o novinářské zprávě, dle níš jakýsi pen
olsta Hnátek vyslech! dvě ženňtiny, které si povídaly,
še viděly Hilenere v lese na místě činu řezat větvičky.
Ženštiny ony byly četnictvem vyhledány a zjištěno,
že viděly Hilenera ne sice že větve řezal, ale že byl
Da místě činu ještě v den vraždy. I žádal předvolání
Hnátka i ženštin.

Obhájce Hilsnerův, dr. Auředníček podal různé
návrhy, aby jen líčení prodloužil. Mezi návrby byl
také ten, aby exbumovánabyla kostra M. Klímová a
do Písku převezena. — Obecenstvo zvláště rozčiluje,
že dr. Anfedníček i dr. Vodička napadají ostře dr.

Baxu a dr. Pevnýho, protože nejsou jejich židovským
choutkám po vůli. — Svědek Večera z Polné pama
toje se dobře na den, kdy ve Zhoři byla pouť na níš
byl Hilener viděn v průvodu M. Klímové, Od té doby
u Klímová se pohřešovale. Svědek dokazuje, že kdyš
Hilener s dívkou do Zhoře šel, kráčel ss ními jakýsi
chromý žid, který nesl balíček a rakou. Ačkoliv Hils
ner stále zapíral, še ve Zhořitoho dne nebyl, po dloubé
době se přec podřekl s čehož nastalo nezbytné přiznání

že tam byl. — Všickni svědkové — židé,počínajísi právě jaký Hilener sám. Zapírají vše, byť byřada
jiných avědků tvrdila něco jiného. Výpovědi mnohých
ovědků dokazují čím dále tím patrnějí, že obvinění
Hilenere s vražd na M. Klímové s A. Hrůzové jest
oprávněné, Nechceme uveřejňovat výpovědí jednotlivých
svědků, tolik jeut však jisto, že židé napnuli všechny
páky, aby se vražda rituelní dokázati nemohla.

Glessy hu precessu Hilémerovu.
Liga + 16.) „Čas“ . svých rozkladech o vraždě
olenské nepočíná si již tak výbojně a netvrdí nic

a takovou. jistotou, jak to činil dříve jeho patron
Masařík. Pozorajeť jiš jeho spravodaj v Písku, že

celou věcí Hilenerovou,pro niš tolik sjevných a
tajných sil bylo mobilisováno, hoří koudel zase. Jest
popírání Hilenerovo tak okaté, konfasnost a neproká
sanost různých alibi tak veliká, odpovědi tak práv
nické a naučené, že vše to postačí k určitému úsadku
u člověka jen poněkud normálně myslícího. Nemesis
jest neuprosna. Obhájce dr. Auředníček loni z odsou
sení katnohorského se odvolal, a bylo mu vyhověno.
Ale kdo by si byl pomyslil, že vyvetane s hrobu ještě
Marie Klímova a že obvinění Hilenera i s této vrašdy
bude podepřenodůvody a důkazy ne-li pádnějšími, tož
aspoň stejně závašnými jako u Anežky Hrůsové?!

Ovšem referenti židovsko-německých listů plní úkol
oů) velmi důkladně, jsouce strannými až do krajností.Podle nich jest Hilener učiněné neviňátko. Než to
Hilsnerovi a interessentům sa ním echovaným nic ne

Úže a nebude míti jiného výsledku než úsměv.
Píší oršem zpravodajové ti pro své zvláštní čtenáře,

ale měli by pochopiti téš, jak říkání jejich působí na
tce, coš sajisté snelahuje téš uočjakéúvahy. Cv

o meritorního obsahu celé věci jest názor náš dávno

ustálený v tom smyslu, že se má věci sáhnouti na
kloub, a to jak v budoucím zájmu židů, tak i kře
stanů. Židé tentokrát dobrými psychology nejsou. Vadí
jim v tom dvě výlučnosti jejich národní povaby, které
se občas střídají a které jsou buď přílišná smělost,
anebo úzkostlivá bázoň. Záležitost, vyřídí-li se způ
sobem jak si židé přejí, nebude odstraněna nikdy,
bude stálým podnětem různých výbuchů, při kterých
i krev téci může. Jest potřebí tedy jiskra v popelu
naléztií a udasiti a nebespečenství pro židy a hře
atany pro vždy bude zničeno. Ostatně musí dbát každý

nost státu. Proč tolik námahy, proč tolik rachu?!
Což nebyl poszd žádný žid odsouzen? Že Hilsner
bude zase odsouzen, prozrazuje jiš i „Úas“, ačho=
roje a sofisticky kličkoje pro obviněného posavad, což
ostatně jest pochopitelno každému, kdo poměrčaso
pisa tohoto vůči židům sobě uvědomil. Někdyobjeví
se též v „Čase“ Hilsnerovaký článek, v němž nutí se
prašský pisatel do sarkasmu a posměšného humoru
proti obecenstvu, jehož vinou jest, že o vině Hilenera
jest přesvědčeno. Ve svém hněvu proti určitým faktům
pisatel pražský se hned zapomíná a praví: „Hilener
nevzbuzuje sympatie svým chováním a zjevným
Ibaním.* Tím ovšem nálada čtenáře pro zločince,
byla-li vůbec jaká, v zápětí se šikovně ubíjí. „Oběsit!“
„Oběsit Hilenera“ stalo se jaksi národním heslem, asi
v tom způsoba, jako dobýt poslaneckého mandátu
v ozavřeném území;“ tak deklamuje židovsko-,„vla
sténecký“ časopis, jehož heslem jest Hilsnera hájit
a omlouvat ještě tehdy, když již sám nad jeho nevinou
zoufá. To slovo „oběsit“ ovšem slyší se u lidu, ale
není ta žádné hrabé krvelačnosti, spíše význam ten
jest voláním po spravedlnosti, pro kterou člověk s lidu
mnohem jest citlivější, nešli mnohý intelligent. Pa

matuje se „Čas“ kterak výtečník dr. Bulova svádělvábnými sliby Jesoího Wollmanna? Z toho příkladu
zajisté „Čas“ poznává, že pro každého zlato židovské
přítažlivost nemá. Musí se činit rozdíl mezi upřímným,
elementárním požadavkem spravedlnosti a mezi spra
vedlností strojenou a okabátěnou prázdnými slovy a
hledanými formulemi, jež ve spletení vidí podstatu
věci. „Čae“ nám snad rozumí! Když by se člověk
obrátil se zacpsnýma ušima k obecenstva, pozná prý,
dle „Časn“, zda vypovídá svědek ve prospěch Hilsnera
nebo proti, zda mlaví obhájce Hilenerův, nebo zá

stupce poškozených. Tomu se není proč divit, neboťrozhorlenost nad známými tahy, machinacemi a nad
mravní korrapcí v processu tom ovládla nejen prostý
lid, ale i vzdělance. Toho přece zakusil též i Masařík
ve svých schůzích dostatečně a proto nedovídáme se
nic nového. Končíme řádky tyto poukazem a podivem,
že názory o krevních skvrnách na kalhotech Hilsne
rových u znalců lékařekých jsou rozdílné od posudků
loni pronešených, uč jest předmět a znalec týž. Jaké
to jest pak odporučení vědě, kterou tito pánizastu
pojí? Rovněž překvapuje drzost dra. Bulovy, který
ve zvláštním spisku dokazsoje,že Jan Hrůza obdržel
zpovědní abgoluci z vraždy od faráře Vlčka, který
si prý k tomu vyžádal svolení svého biskapa. Tak aspoň
„Kat. Listy“ ve svém telegramu z Písku dne 2. listo
padu toto bídáctví odkryly, takže dnes může se podlost
tato státi snad předmětěm soudního jednání. Také
určitě obecenstvo nyní se dovědělo, že témuš individuu,
dra. Bulovovi, adjunkt Baudyš ukázal corpora delicti
a že důvody pro zabití Anežky doma adjunkt Bandyš
uvedl tytéž, jako individaum Bulova a losof a Český
Cato Masařík. Všechny tyto věci přímo řvou!

V Předlitavsku jest 127.037kořalen,které
jsou vesměs v rukou šidů. —

Dr. Fr. Lad. Rieger. Na denVšechSva
tých za velice příznivého počasí každý spěchal na
břbitov; v Praze, jak se dovídáme, byl nával obrov
ský. Na Vyšehradě mezi účastníky odpoledními byl
také dr. Fr. Lad. Rieger. Každý ihned povšimnul ai
vysoké postavy Riegrovy, chodil sám a sám, opíraje
se někdy o hůl. Šel kolemhrobův jednotlivých řadách,
prohlížeje si rovy Českých buditelů, českých apisova
telů a umělců, s nimiž po leta a leta pracoval o roz

voj a zdar české věci. Za posvátné nálady vzpomínkasa vzpomínkou vynořovala se v mysli Riegrověpři
pohleda na hroby přátel, jež osud jíš zavál pod zem
a kolem nichž chodil jako nejstarší pamětník a přítel.
Každý uctivě pohlížel na starého Riegra, putujícího
na Vyšehradě.

„Posel z Podhoří“ « době předvo
] ební píše hned na úvodním místě o tělocviku
š eny! — To jest dle „Posla“ nejnutnější věcí!

Příopíšily si. Nedávnoteprve stihla „Nár.
Listy“ nehoda, že nechaly zemříti přejet děcko, ješ
se ale přesto uzdravilo. V pondělí si „Nár. Listy“

přispíšilypodruhé. V sobotu večerpel se v Louňovicích u Českého Brodu 16letý dělník V. Řeřicha.
Poranění jest sice vážné, ale není vyloučena mošnost,
še se uzdraví. „Nár. Listy“ dopravily ale mrtvolu je
bo jiš do pathologického ústavu — —

Slevinští stedujfící. Lotospoprvestuduje
v Prase na české universitě a technice pozoruhodný
počet Slovinců, totiž 33, mající svůj vlastní odbor
v akademické čítárně.

Secialista defrandantem. „Piz.Listy“
přinesly správu že redaktor tamnějšího soc. demo
kratického lista občan Krejčí zpronevěřil r. 1804 ve

Vídni dělnické peníze. Sbírky ve prospěchrůznýchfondů, v obnosu 198 sl. sebral — a utekl do Čech!
Ce vymese potravní daň V celém

Předlitavsku vynesla dle výkazu finančního minister
stva potravní daň r. 1899 3276,938.298 K, to jest,
kašdý obyvatel zaplatil průměrně 10 K 71 hal. po
travní daně.
, Daň mezinárodního spolku „Alli

samce israelite“. Německo-nacionalnílist „Saaser
Nachrichten“ přinesl zprávu, že dostala redakce jeho

do rakou členský lístek advokáta dra Davida Dávyho od spolku „Alliance israelite“, na kterém bylo
saznamenáno, če advokát Lówy platí spolku ročně
jako členskýpříspěvek tři sta sletých. Taková
je obětavostžidů|

Dělnické slasti. Na panstvíHodonínském
v jižní Moravě pracuje zemědělské rolnictvo od svitu

ranního až do pozdního večera. Oběd slovenských děl
níků těchto jest takovýto: Před polednem dva osli pří
vezou škopek bramborové nebo fazolové polévky, která
se vyleje do velkého koryta, jež se za dělnictvem vozí.
Každý dělník dostane dřevěnou lžíci, musí si lehnout
ke korytu a leže obědvat — tento svůj jednoduchý
oběd. — — — Ó zlatá rakouská „osvětol“

V Opavě tvoří české děti téměř čtvrtinu vše
ho žactva na německých školách městských. Jsou to
hlavně děti z okolních českých obcí.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně av. Va
vřínce v Náchodě věnovali: vdp. P. Anselm Kóbler,
převor kláštera v Teplé 40 K, pak nejmenované dár
kyně 20 marků vo zlatě, dále věnovali po 10 K: urp.
baron Vojtěch z Dercsenyi v Dolních Počernicích, vdp.
P. Methoděj Laudin, administrator v Machově, p. V.
Ma|el, fiditel kanceláře záložny ve Skuči a p. Václav
Celba, rolník ve Vysokově; dále po 2 K věnovali pp.:
J. Šauer z Augenbergu c. k. professor v Praze a Jos.
Ruffer ve Starém Městě čp. 54. Šlechetným dárcům
vyslovují se nejvřelejší díky.

martí. V Polné zemřela 3. listopadu v 9 ho
din večer pí. Karla Prokšová, choť temníbo ob
vodního lékaře a soudního lékaře v procesu Hilsne
rově. Zemřela v mladistvém věku 21 r. a 2%/ r. po
svém sňatku. Těšila se všeobecné přízni a proto kaž
dý litoval mladého a krásného života, předčasnou
smrtí do hrobu skáceného. Pan dr. Prokeš, jsa sám
churav rozrušením čivů, poroty písecké se nesúčast
nil. — Dne 3. listopadu zemřel v Polné 18letý stu
dající Brettiš, kterýž nemoha již na cestu do Písku
k porotě se vydati, byl soudem polenským vyslechnut
na smrtelné posteli.

Cigarety. V Uhrách zemřeloroku minulého
přes 5000 mladých lidí — jenom následkem cigaret!
— U nás vidíme nedospělé hochy, kouřit cigarety.
Zákony proti tomuto otravování nejsou — vždyť stát
z toho má užitek!

eši v Americe. Ve „Věstníku českých
rofessorů“ ročník VIII. čís. str. 33 píše Dr. Vladimír
ovák docent české university v Praze v líčení svých

cest po Spojených státech severní Ameriky doslova
toto: „Jediným záchranným místem českého živlu v
Americe jsou české kostely, které pro zachování
národností mají mnohem větší význam, než české
spolky, školy atd. Bohužel že blahodárná činnost jich
zasahuje jen malou menšinu Čechůamerických,
kteří ponejvíce za hrdým názvem svobodníků vy
hýbají se každému kostelu. Mnoho těch avobodníků
nerozumí pravé svobodě ani za málo, terroriaují ostatní
pokládajíce názory své za nejlepší a neuznávajíce
žádné autority a kritiky. Do této kategorie řadí se i
mnozíčeští novináři američtí. „Svobodné ob
ce“ zakládají vlastně nové sekty bez vyznání a nijak
se nepřičiňují ani o sebevzdělání ani o vzdělání svých
přivrženců. Svoboda americká okazuje tu stinné stránky
své; mnoho amerických Čechů žije jen a jen materia
listicky ... Zvláštěfarny věřících vynikají úpravou
a vnitřním zřízením pořádkem a dvorným životem
všech členů atd.“ — Není to tam skoro zrovna tak,
jako v jejich staré vlasti?

V životě cikánů nastane převrat. Vláda
uherská chce zameziti tuláctví a cikáni budou nuceni

setrvati v jednom místějed přísnoa dohlídkou policie
S, enisbva, Také bude dbánoo to, aby navštěvovalioly. —

Listárna redakce.
Vlp. J. M. v Č. Zpráva a přednášcev Li

branticích dáme do příštího čísla,
Ledeč. Víme dobře o tom. Vysvětlení Vám

sdělíme dopisem. Z naši strany se zajisté žádný pře
hmat nestal.

F. Ň. Ano.
Chlumee. Nenínic důlešitého. Lista tak ne

patrnému, jako jsou B. L. odpovídati bylo by zby
tečno. — Stane-li se něco důležitějšího, rádi uveřej
níme.

Červ. Kestelee.
nosti řečníka napsáno. Na
jvem byl. Pozdrav!

Hlinsko. Pokud bude možno, přání vyhovím.

Mohlo by to býti snad v drahé polovici prosince, poněvadě do té doby mám po všechny neděle přednáš
ky. Drahé žádosti rád vyhovím. Pozdrav!

Černilov, Dobřenice, Vamberk a
Třebechovice. Uveřejnímeaž v číslé příštím.

Brio již dříve u přítomÚsí soc. dem. v neděli

Výkaz za říjen.
Členové družstva splatili dle čísel: Zakláda

jící 84 = 10 K.
Skuteční po 10 K: 39., 107., 179., 181., 104.,

195., 196., 197., 198,, 220., 238., 247., 270., 266,, 805.,
860., 864 (20 K) — 180 K.

Přispívající po 5 K: 19.,61., 91., 180., 184.,
186., 186., 187 (2 K)., 190., 192., 195., 284., 329., 830.,
846., 348 (4 K)., 362., 877 (s K). — 83 K.

Dary na Adalbertinam od p. t. pánův:
Po 100 K: Ferd. Hanousek, děkan v Tisbechovicích,
po 10 K: Em. Číhák v N. Bydšově, V. Petřík, farář
v Kovanicích, Jos. Šmidt, děkan v Libčanech, po 6 K:
Fr. Honců, koop. ve Vrbici, po 4 K: Fr. Pospíšil,
kapli. v Sosenici, Jos. Herknsr, Jos. Světelský. — 148K.

Vik. Kopidlno: po 20 K: K. Jedlička, V. Vin
teras, 10 K: J. Tichý, Al. Vašátko, Frant. Vobnont,

6K: Fr. Knapp, Vínc. Němeček, po 5 K: Ant.
Pičman, po 4 K: Jos.Kašpar, Fr. Khun, V. Koboat,

8 K: Fr. Hanzl, Jos. Klepl,Fr. Kalbánek, Frant.
Okrouhlický, J. Šile, Vinc. Šetina. — 116 K.

Vik. Jaroměř: po 20 K: Jos. Beran, Al.
Nývlt, Ant. Štěpánek, po 10 K: J. Gebrt, Jaroslav
Horák, po4 K: Jan Vik, po 2 K: Fr. Kadlec, Alex.
Jaroš. V.Kosa, Jos Matouš, V. Martinek, P. Polreich,
Fr. Wolf, P. L. Vrkoč. — 100 K. Celkem 636 K.



"Tržní zprávy.
V Hradci Hralové, dne 3. listopadu 1900.1 bl.

přenice k 13:30—1400 bito k 1200—1820, ječmena
k 6-80—1040, oves k 6 60—6-90, promo k 960—10'00
vjkve k 19-00—0:00, brachu k 19'00—320'00, jáhly k
19:00—00-00, krup 18 00—22-00, bramborů k 340—3 80,

jetelbvého semínka červeného k 100'00—110*00,jetelo
vého temínka (inkarnát) k 00-40—00'00, máku k 8000
olejky k 00:00—0000, lněného semene k 19:00—20'00
100 kg. žitných otrab k 11:00, pšenič.
1 bg. másla k 336—240, 1 kg. sádla vepřového k
1-80—1'80, tvarobn k 0-24—0"82, 1vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jeden bekt. cíbule k 460
jedna kopa drobné zeleniny k 089-130

= (Zasláno.)

Výborová schůze
politického drožstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradei Králové
bude

vostředu, dno14. listopadu1900,o 2.hod. odpol.
v diecámním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiříková tří

da č. 800 I v Hradci Králové.

Účast pp. důvěrníků a členů jest velmi
žádoucí.

Dr.František Beyl. Dr.Jan Soukup,
jednate!. předseda.

Odvolání.
Podepsaný Vojtěch Henir, magister phar

macie a výrobce sodové vody v Necbanicích, ob
viňoval jsem pana MUDra. Františka Planičku,
obvodníhoa nemocničního' lékaře v Nechanicích,
že chybně a to dokonce zúmyslně chybně léčil
moji matku a že následkem toho zemřela.

Uznávám, že toto mé obviňování bylo na
prosto křivým a zcela bezdůvodněným (což
i slyšení soudní znalci lékaři potvrdili), a probla
šuji, že k mé snažné žádosti mně pan MUDr.
František Planička tento trestní skutek před sou
dem prominul a potrestání mého nežádal.

Odvolávaje veřejně křivá a vymýšlená
obvinění svá, problašuji, že se jich příště vystři
bám a zavázal jsem 86, že mimo náklad trestní
přeujednanou pokutou zaplatím: ústřední matici
školské 150 korun a spolku pro polední stravo
vání chudých dítek v Neobanicíchtaké 150 koran.

V Hradci Král, dne 3. listopadu 1900.

Vojtěch Hemr,
magister lékárnictví.EO.

Založeno r. 1850.
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Ohohoduhlím 4dřívím
p. Viktora Weinhengsta

v Hradci Králové (na Pražském Předměstí
„na Špici“)

Převezmu dnem 1, listopadu t. r.
a přičiním se všemožně abych etěn. obecenstvu v Hradci

- Králové a okolí v každém ohledu vyhověl.
Ů

8 M

JB!
o ve Josef Pulpán. šk

-O vzácnou přízeň prosí
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Krejóovský

učeň
přijme se za výhodných
podmínek v lepším zá

dvou roků.

Karel
Fitšek

v Jablonci 1. J,

|

š| “ ©Pronájem dvora.
S- Na panséví Bychnovském
R PRE“pronajmese "i
t o v v »dvůr Třebešovský.
= Podmínky nájemné jsou u řiditelství velkostatků v Rychnově nad Kan.
> k nahlédnutí, kde se každá řádná zpráva podá a nabídky do konce listo

padu 1900 přijímají.

borně chotnající a zdravý nápoj jest?

SEEO

V

(IAA

| Poněvádě ještě všichní nevědí, jak velkým před
nostem Kathreinerova káva se těší, které výtažkem z kávov- |
níku chuti a vůně zrnkové kávy se dostává, aniž by však
zdraví škodlivé součástky této, na ní přenášeny byli. Slučuje
tudíž nejlepším způsobem plně oceněné výtečné vlastnosti do
mácího sladového výrobku, s oblíbenou příchutí kávy zrnkové.

Ovšem, še ze zdravotních ohledů Kathreinerova sladová
káva Kneippova jiš ve statisicich rodin denně se pije, bylo

by sle žádouono a v zájmu všech, aby se této skutečně ro
dinné kávě, vzhledem k výtečným jejím vlastnostem,
všude a jmenovitě do každé rodiny, přistupu dostalo.

Kathreinerova sladová káva Kneippova slouží
ponejvíce jako přídavekk zrnkové kávě,jejíš chuť
zjemňuje a k požívání příjemnější činí. Dodává kávě

- ta nejchutnější barvu a zmírňuje známé, škodlivé
© Učibky kávy zrnkové. Odporučuje se sačíti s "4

Kathreinerovy sladové kávy k " srnkové kávy ©
pozvolna na polovinu každé přejíti.

. Nevyrovnatelnou předností Kathreinerovy ala

"P dovékávy Kneippovyjest však,že po krátkémuvy

| J A čb knutí i čistá píti se může a výborně chutná. Kde
*» JĎ | urnková káva naprosto zakázána jest, poskytuje nej

: čdčenější náhradu a odporačuje se paním, slabým a chu
ravým osobám, jako lehoe strávitelný, elliol a krev tvo
řicí nápoj. Dle lékařského výroku neměla byse dospíva
jící mládeži, jmenovitě dívkám, žádná jiná kávapodávati.

Zavedením Kathreinerovy sladové kávy Kneippovy

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jíž svěcené se atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Statý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů, "5
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen, h ;
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

MORO

— hi

moderní.

. | doollí se i v nejmenší domácnosti značných úspor. Pokns

Metr zl. 4—. při pečlivéúpravěvede všude k trvalémuužívání.
Na úplný oblek3 metry. Kathreinerova sladová káva Kneippova nesmí

se nikdy vyvážená prodávati. Jest jen pravá v známých
bílých původních baličkách s vyobrazením faráře

Kneippa oo ochrannou známkou a jménem
»Kathrelners.

1 Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčiíkovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.



Ludvík Knepr
Výrobky dokonalé. vwHradol Kralové, Malénáměstíč. 117.

Pohovky. Celé garnitury, „. Pěrovky | vedjezáložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Žíněnky.Záclony. Opony (draperie).

Český závodpro výbavy prádlová, ||
| Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama. |Košile pro p. t. kněžstvo a důstojniotvo s měk

kýma náprsenkama,

| Dámské prádlo, košiledennía noční,ranní kabátky,kalhotkyatd.
| Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. Veškeréprádlo

se pracuje pod vlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z láteklněných neb bavlněných,jakostí osvědčených.:
Wp>Velkývýběrvyšívání. i

| PETR RIER vTýništi nad Orl.

I

eškerépůvodníšicí stroje
pro domácnost a živnostníky

dodává pod G-letouzárukou, též na splátky

Albert R.Stourač,
ve Ssvitavech. poruč

soakenický a první

druhu doporučuje v nejkrásnějším

salož. jiš r. 1869., rozšířil jsem za spojnpňsobonímýchsynů, kteříbohatých 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 vlhkých kostelích jest“-mi nejlepší
zárukou, že. mohu tyto el. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučiti, Varhany ostatních s
stemu s přesným a lehkým chodem se provádí v kaž 4

JAN KALIS

Levně, ihned, správně

vbeekayP , poplárky

© služeb vojenských ©
vybotoví c. a k. setníkPe

(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen
Praha-II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.

Josef

Štěpán,
poslacovaě ský

v Pardubicích

opravujejakoši nověstaví
oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove
"dení a v cenách velmi

levných.

uje

zasílatelský závod

prove

velikosti,jakoš ii opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe Menší. opravá se provádí pod |.
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky OH0t0000000t00000000“©o
barmoniína požádání zdarmaa franko. © %

Odí ím pou 8 FRANTIŠEK JIROUĚ,
= báln ob sr.“13 "závod"tezbářskýa-umělé truhláství 3DOT + v Slatiňanech ©

$ doporučuje uctivě své chvalně známé práce %

DI - VE EDU,1 8 „©kostelníjako: oo oltáře, cechy, kazatelny, zpovědnice, ©a bh -© lavice,mřížkyat. d o
A dekorační. malíř " ha % "0slohučistěgočhickéma renoissančním. $

Velké žství bných í zhoto
v Novém Bydžově hdA %ných námsákoduotyrsuje,náležitou:

dříve v Hradci Králové + znalost v oboru tomto. .
L) | © ©Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoračně ©$

račuý „tvěj atelier k provedení všech Ž8| $ kreslených zašlu na požádání důst. ducho- ©
de orativ POI ist © Venstvaal. úřadůmpojí Sdenkýto vrácení.

male kostěřů| 8 „ov roštymý nem 8k 3 —— Nejstarší :závod v obora tomto. umm= (©7 KRYT. +

přitrránlivémalířekéŤechnice. : Goovoce o.. +.. + +000 +(©
Provádím malby od jednodachého až do

uměleckéhospracování, rostanrojí staré melby
nástěnné,jakož i olejómalhy na plátně a'ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se Da po

žádání ochotně vypracují a rozpočtypředloží.

i; Křestní listý
- (ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská kuihtiskárna,

První Královéhradecká továrna nábytku. | X

Ladislav Knypl v Hradci

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje ce ku aho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církevního; též zhoto
voje sechy světců se dřeva 1 = kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje 8 polychromuje. výrobky vlastní dílny
ručí, jakož i za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. S úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Dytmy

kb,
Stavební truhlářství

Králové.



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy

RUDOLF PAJKR a SPOL.
v Hradci Králové.

Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brmě, Rennergasse č. 16; ve Vídmi IX. Harmoniegasee 8.
> Ilustrované cenníky franko a zdarma.< |

KOOS apnjmotor
tá vě sty vHra Krávé ŠČ (Systém Komárek)

o|o 4—5 koňských silách dobře praenjící; týž
svolává jest v úplnémpořádkuuchovalýa jen z té

. ř ádn © příčiny,že v novostavběsvé silnějšístrojpap“ mimo ou “U8
5% věc levně. Motor lze ještě několikdnů viděti

valnou Dromadu AkOODÁŘŮŠ ;oe šstanéne
parostrojní truhlárna

skytuje příležitost koupiti dobrou osvědčenou

na den 25. listopadu 1900 Šč)| Pražské Předměstíu Hradce Král
na 10. hodinu dopolední do sálu „Besedy“v Hradci Králové. č ' por vw

č Pořudjednání: | Zánovní nánožník
ss 1. Návrh správní tady na zvětšeníakciovéjistiny a souvisícís tím změnu [2X (Fusssak)WM $ 6. stanov. n“ ve

é 2. Návrhsprávnírady na zřízenífliálky. a. | a cestovní kožich s rukávníkem,s Kdo z pánů akcionářů této valné hromady účastniti se míní, necht |* hodící se pro duchovenstvo,

o uloží své akcie 8 nepropadlými dosud kupony u pokladny ústavu včetně do jež jednu zimu upotřebenybyly, prodají se levně.ej T listopadu t. r. Bližší v knihkupectví

S V Hradel Králové, 5. listopadu1900. 9 Fr. Čermáka vdovy. Vysoké Mýto..é

k Správnírada. vD4 Prvni výroba

SAK A EAao a abnlnaěš (© LN námi
Josef Krejčík v Praze, Panu J. St. Ottmarovi

$ závod ýs ý. akad. dekoračnímu malíři
Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII, Sklad: Velká z

Karloraul. č. 80.Budovasv.Václavskézáložny. v Ústí nad Orl.
Farní obrám Páně ve Zbislavi v r. 1900 KARLA ADAMCE,Odporučuje uctivě své chvalně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, Vámi skvostně vymalovaný se všeobecuě libí a dodavatel biskupský kostel v Litomě
S olo Ro keinen eřžiny, konsoy, Solemy,| 9 prací Vaší úplně jsem spokojon a mohu Vás| ČŠ jicch a četné jiné Věžovéhodioy, městské ©
ustry, pulšíky atd. dle slohu kostelů. Renovace| každému k podobné práci vřele odporučiti jstky v Praze atd. odporučuje se k vyho

starých oltářů a kostelních zařísení. Farní úřad ve Zbislavi 17. srpna 1900. tovení všeho druhu věních hodin se záru

Původní nákresy, cenník čty bezplatněa franko.| a kou. Pro oemaejetné obce na splátky; cena, pony, 0BNÍKyA rozpočty OMPON O VO Ant. Michel, levná, jakost výborná. "

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě- farář.
ření místa v kostele vykonáse bezplatač, Wi)

=. Následkem klesnuti cen vlny F
koupil jsem výhodně veliké množství moderních soukenných

látek, na obleky, svrchníky, zimníky, dámské žakety a kos- 9tymy, které opět velmi levně odprodám. |

Obchodnídům se sukny (
V. J. ŠPALEK, HRADEG KRÁLOVÉ. 9

"| Valik partie pro p. obchodníkya krejčí za báječnělevnéosmy! cME DELMOCZNOLDOXA
Majici a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradel Král. — Zodp. redaktor Alols E.Vohejda-Prosečský. — Tiskembisk. knihtiskárny v Hradci Král.

e=



Příloha
Zprávy hospodářské.

' Laciné semeno jetelové. Po jetelovém

semeni je vždy velká poptávka, proto se dobřelatí. Rolníci potřebují semene velké množství,
hledají tedy semeno laciné,aby zmenšili náklad
na osivo. Je-li však toto šetření prospěšné?
Kdo chce míti odpověď správnou, podívej se
na jeteliště. Riďounké, chubé jetele kokotiof
hned na podzim polozničené vypravují, že la
ciné semeno jetelové je vlastně nejdražší. Kromě
toho však je každé laciné semeno falšované.
Netvrdíme, že ve drahém není bezcenných,
anebo i škodlivých příměsků. Nesvědomitý
špekulant zkazí všechno. Ale v laciném semeni
bývají příměsky takové vždy a to v míře velmi
značné. Najdeme tam semeno povázky, jitro
celu, komonice, tolice ďatelové, hlínu, písek a
různá semena plevelovitá. Ve 100 kg. semene
bývá mnohdy až 26 kg. mletého písku; a ve
zbytku je více než polovice starého, úplně ne
klíčivého semene jetelového uměle zbarveného
parami hořící síry, sezamovým olejem maště
ného. Poprašme jeu takové laciné semeno
brouzem a uvidíme jak bude „pozlacené“. Jetel
nemaštěný prášku bronzového nechytne. Anebo
zahřejme několik zrnek na bílém papíře hed
bávném. Mastné skvrny poučí nás, že semeno
je falšované. Z uvedeného patrno, že laciné
semeno je vždy velmi drahé. Kdo kupuje roz
umně, ten nehledí na cenu, nýbrž na čistotu
semene, na pravost jeho a konečně na klíčivost.
Nevěří však žádným „vysvědčením“ ani sebe
zvučnější reklamě, nýbrž pokusnon stanicí neb
sám přesvědčí se o jakosti semene a pak cena
vyšší bude vědy ještě výhodnější za semeno
bezvadné, než sebe nižší cena za všelijakou
plevel úplně bozcennou.

Kdy jsou ryby nejchutnější. Jakmile
se ryby začínají plemeniti, čili tření jim na
stává, pozbývá jejich maso lahodné chuti, ba
jikry z parmy a štiky jsou v oné době přímo
jedovaté. Tak na příklad je mřenka nejchnt
nější od července doříjna, piskoři od listopadu
do května, losos z jara do května, úboř od
května do srpna, pstrah v horkých měsících
letních je vzácnou lahůdkou, v zimě na talíř
se nehodí a sice od října do května. Okoun
se jenom v dubna a květnu nehodí, jindy po
celý rok je vítaným bostem v kuchyni, Štika je
dobrá v mladším věku dvakráte v roce; nej
lepší je v únoru a pak zase od června do září.
Stará štika se z kůže stahuje a vyšpikovaná
jako zajíc v troubě peče na másle, jinak není
dobrá. Kapr se chválí od října do dubna. Z toho
patrno, že rybí maso je po celý rok velmi
chutné, ale v každé době z jiného druhu ryb.

Čím zabráníme plesmnivěníuzenin.
Plíseň je nebezpečným hostem na azeninách.
Nevítaného škůdce snadno 8e zbavíme, když
uzeninu, klobásy, šunky, salám a p.natřeme
silným roztokem soli kuchyňské. Také uzeniny
již plesnivé zbavíme plesniviny, když je ta
kovým roztokem umyjeme.

Kterak moříme pšeniel. Jak známo,
chráníme pšenici před snětí obilnou mořením
v roztoku modré skalice. Toto moření děje se
následujícím způsobem: Na každý hektolitr
zrní roztluče se 180 gramů skalice a v horké
vodě rozpustí, načež roztok se vleje do kádě
a 36 litrů studené vody doleje, tak že tekutina
10 cm. vystoupne nad pšenici do ní vsypanou.
Zrní se několikráte promíchá a všechno na te
kutině plovoucí zrní se odstraní. Za 12—16
hodin pšenice se z kádě vyjme, na plachtě
se rozhodí a pak po chvílích obrací. Jak
mile zrní oschne, vyšeje se na připravené pole.
Mořidlo zničí zárodky sněti, aniž by klíčivost
pšenice poškodilo, správně li se moření koná
způsobem naznačeným.

BESEDA.
Nepověření apoštolové.

NapsalJ. Čáslavský.

Byla sobota v srpnovém odpolední. Slunko
smálo se plnou tváří na blankytné obloze a na
plňovalo teplým. dechém svým luh i háj, žitniště
i brambořiště, Vlašťovky kroužily vysoko vzdu
chem, vrabci :se prali v rošti a husy kejbaly a
potápěly se o závod ve špinavém rybnice. Tu a
tam zaklapal občas vesnicí vůz naplněný mande
ly, čeledín zapráskal, švihnul po koních, křiknul
na ně a zas bylo klidno ve vesnici jako po vy
mření, Vše bylo po polích.

Samuel Traube byl však doma a oslavoval
po starém svém způsobu zděděném po otcích šá
bes. Seděl ve staré lenošce a horlivě se modlil.
Tefillin (modlící řemínky) jen se mu mezi prsty
kmitaly a vousatá brada třásla se jak osykové lu=
pení. Do chevry (modlitebny) měl daleko, proto
konal pobožnost doma.

Nedaleko ného seděla na staré, promaštěné
pohovce Sarah, životní jeho družka a dřímala.
Těžký, uzavřený vzduch neprovětrané, židovské
světnice usednul jí na spánky, zatížil jí blavu a
sklonil ji až nea prsa. Veliké kostěnné okuláry
svezly se při tom až na konec nosu.

šepot modlícího se Samuela a z hluboka oddy
chující Sárahy a chřaplavý tikot starých, černých
nástěnných hodin. Lomoz vozů, štěkot vrabců a
hejkání hus zaznívalo sem jen jako ozvěnou. Du
sila jej dvojí neprodyšně uzavřená okna.

V tom se rozlítly široké dvéře a do světni
ce vrazil asi desítiletý kluk s náramným breko
tem. Tváře mu jen hořely, vlasy rezavé svítily a
z kabátu crčela voda.

»Mama, i" bin g'tauft (jsem pokřtěn)e zaho
fekoval jako by ho někdo na nože bral.

Sarah sebou trhla, až se jí šajtle (paruka)
posunula na pravé ucho, protřela si rozespalé oči
a dívala se vyjeveně kolem sebe.

eltzig, was ist g'schén '(co se stalo)?«
s bin g'tuufte ječel Itzig dále,
»Gott der gerechle!« zvolala Sarah ustraše

ně. »Toť horší než egyptská rána.« — »Was
sagst du dazu, (co ty tomu říkáš) Sumuel?«

Tomu vypadly tefillin z ruky, otevřel ústa
a nevěděl, co dřív — má-li se zlobiti, nebo klu
ka spráskati. Už také chtěl sáhnouti po holi, ale
na štěstí ještě v Čas vzpoměl, že jest — šábes.
Odplivnul tedy jen zlostně a ptal se rozhorleně:

»[tzig, ty že jsi mešumad (odpadlík)? —
Tomu nemohu ani věřiti. Můj syn nemůže býti
nikdy takový gonof (lotr). Itzigu mluv, co se
stalol«

Itzig si utřel rukávem nos a oči a když vi
dě', že nedostal bití, začal vypravovati trhanými
a zajikavými slovy celý ten maasch (příběh), kte
rý se mu přitrefil. ...

Ve vesnici P. nebylo povedenějších kluků
jako Pepíka T. a Vojty S. Před nimi třáslo se
na stromech každé jablíčko a z daleka uletoval
každý vrabec. Věděli o každén ptačím hnízdě a
znali dopodrobna, kam mamince zanášejí slepice.
Ráno a na večer pásali krávy a ve dne za par
ných dnů se koupali každou hodinu snad deset
krát ve špinavém rybníce,

A s těmito veličinami skamarádil se Trau
bův Itzig. Hoši sice netněli žídě náramně v lásce,
ale trpěli ho, poněvadž jim někdy přinesl »peci
čky« (cukrlátka), »svatojánský chléb« neb ssladké
dřevo«.

Zmíněné soboty leželi oba na břiše na hrázi
u rybníka a vybřívali si záda po koupeli.

V tom se k nim přibatolil Itzig v šábesovém
úboru.

»Itzigu, neseš něco ?« zvolalí naň skoro oba
najednou.

»Za dnes nic. Máme šábes, zavřený krám,
nemohl jsem nic »vypajznoute,

»Tak co tu chceš? Syp se od násla
Ale I'zigovi se nechtělo. Ušklíbl se a vyplázl

na ně jazyk.
»ZŽe nepůjdeš?l« rozkřiknul se Vojta S.

Itzig odešel asi na dva kroky. Pak se ale zostavil
a začal na hochy pokřikovat:

»Vy goyové, myslíte, že se vás bojím? Vy
jste jen šnoreři (žebráci) a můj tatínek jest taki
fim (boháč).«

To dopálilo Pepka T.
»Vojto, my že si od toho žida necháme na

dávat? Pojď, pokřtíme bo, ať jest taky goy«.
Řečeno — uděláno.

Oba kluci vyskočili jako veverky, Itziga chy
tili a dovlekli k rybníku. Pepík bo držel a Vojta
nabral do čepice vodu a ll ji Itzigovi na hlavu,
za krk a na ramena. Itz'g křičel, píštěl, kopal,
vzpíral se, ale nebylo nic platno. Vojta lil pořád,
až byl Itzig jako hastrman ...

Konečně když myslili, že už má dost, pu
stili ho s náramným smíchem a chechtotem. Itzig
už nenadával, ale pádil domů jako když mu pa
ty hořejí a tam oznamoval zajikavě zarmouceným
rodičům celý ten maasch ...

hd
» *

Ten den měl Samuel Traube šábes už na
dobro zkažený. Pořád myslil jen teď na svého sy
na, který byl trejfe (nečistý). Chtěl říkati jak to
jindy činíval amidu (řada odpoledních žehnání ve
stoje), kterou uměl výborně z paměti, ale dnes
se pletl ustavičně. Zakoktal se, zabreptal a ne
mohl a nemohl dále, kdyby ho byl rozkrájel, Po
řad jen měl na mysli, jak mohl býti Itzig takový
šlemil (nemotors) a dáti se udělati od takových
goyů trejfe. To nebyl jeho kluk, Oa, Samuel,
uměl jinak s goyi (křesťany) točiti ...

za hořící obzor, soumrak snesl se na umdlenou,
borkem těžce oddychující zemi a na nebi ukázala
se první hvězdičku,

»Béneš elobim (díky Bohu) l« zvolal Samuel,
když ji uzřel skrz špinavé okno,

»Sarahl« obrátil se potom k Sáře, »ltzig
musí se státi zas košér (čistý), sice bychom ne
směli ani na oči rebovi (rabínu) a nepustili by
nás ani do šule (synagogy). Nikdo by neřekl, co
takový šmuk dá člověku na starostie.

Vzal tefillin, postavil se obličejem proti vý
chodní straně, oči upřel na mizrach (posvátný
obraz) a začal konati hovdale (obřad dělící šábes
od pracovního dne). Když dokončil u'ožil tefillin
do skříně, šel ke dveřím a poklonil se tam Ucti
vě před mezzuzou (hebrejské desatero) a pak si
oddychnul, jako by mu bylo těžké břímě s prsou
spadlo.

eTak Sarah, teď už, když se může zas pra
covati, první náš skutek bude udělati ltziga zas
košer«,

»Wie heisst (jak to)?e dívala se naň udive
ně Sarah.

»inu poručíš šikse (služce), aby nanosila do
vany vody. Itzig se neumyje jen sám, jak to Mo
ses velel, nýbrž ty ho musíš sama pořádně vy
drhnout. Pak mu ostříháš všechny ty vlasy, na
něž mu goyové lili vodu«.

Stalo se. — Když šiksa nanosila vody, Sa
rah uchopila Itziga a počala ho drhnouti až kluk

Přischlá špína držela a
Itziga stála mnoho vzdechů a utrpení, neboť za
celého svého živobytí tolik vody nespatřil jako
dnes,

Konečně byl kluk očistěn. Nyní vzala Sarah
nůžky a bez milosrdenství mu ostříhala všechny
husté, rezavé kudrliny až na kůži. Kluk vyhlížel
s opáleným, vynikajícím nosem a s holou červe:
nou hlavou jako — house.

»Béneš elohim l« zvolal Samuel, který nad
tím vším bděl jako trestající soudce, Už nejsi
mešumad, už jsi zas Israela.

Obrátil oči k hvězdám a usmál sc spokoje
ně, neboť byl pevně přesvědčen, že vykonal zas
jeden micvah (dobrý skutek).

+
*. *

V pondělí byl ve škole ve vesnici P, ná
ramný výslech. Na lavici obžalovaných seděli Pe
pík T. a Vojta S. Za vinu se jim kladlo, že prý
křtili v sobotu Traubového Itziga. Kluci namítali,
že naň jen lili vodu, že jim nadával, popírali
zlý úmysl, než nebylo nic platno. Víra dána ža
lobci a pachatelé uznáni vinnými. Pan učitel vzal
rákosku a vyplácel oběma nepověřeným apošto
lům honorář na radnici. Vojta S. plakal a slibo
val, že už vícekrát, niz podobného neudělá, ale
Pepík T. ani nepromluvil. Zaťal jen zuby, bolestí
sešklebil (vář a snášel usouzený trest jako by to
necítil. Ale zatím to v něm celé dopoledne vřelo
jako v sopce. Když šel domů, bral dva schody
najednou a když byl ze školy venku, obrátil se
ve stranu, kde zůstával Itzig, zahrozil tam pěstí
a zvolal jiskře očima: »Počkej, ty kluku židov=
ská, já ti jich teprve namelu, až tě dostanu l«

Umělecká směs.
Robiosteinovo museum v Petrohradě otevřeno

bude 21. listopadu v šestý to výroční den úmrtí
mistrova, Museum, ve kterém umístěny budou četné
památky, partitory a rukopisy slavného ruského skla
datele, umístěno bude v síoi konservatoře, Rubin
stelnem založené. Otevření musea bude okázalou
slavností petrohradského světa hudebního, ——Vasilij
Lvovič Sapelnikov vynikající pianista ruský pozván
byl do Mnichova, aby spolu se Sarasatem, Rislerem
a jinými umělci avětového jmóna účinkoval v kon
certech abonentních, jež v nastávající zimní saisoně
uspořádány budou v Královské opeře. Pan Sapelni
kov slíbil pozvání tomu vyhověti, — V Paříži zvý
šili nakladatelé ceny románů z2 fr. 75 ctm. na3 fr.
Zvýšení to odůvodňojí zdražením papíru a zdražo
ním uhlí. — Carská akademie věd vypsala souběh Da
nejlepší popis života carevny Marie Feodorovny. Lhů
ta k nejbližšímu podání spisů trvá do 1. března 1902.
Cena v obnosn bÓ00 rublů s úroky od r. 1879 při
řkouta bude due 22. prosince 1903. — V politické
literatoře nejsou dosud ukončeny spisy: „Řeči dra
Riegra“, kteró jsou uveřejněny vesměs jen starší a
k novějším dosud nedospěly a Jabnův aspls o dra.
Riegrovi, jehož prvuí, velice důkladná čásť vyšla r.
1890. | Pokračování bylo | zastaveno ——následkem
ponktačních bouří. — Za pošmournébo dne, za deště
hustě padajícího byl dne 18. m. m. odhalen v sa
hradě paláce Luxembourského pomník -velikého hu
debního skladatele Bedřicha Chopina. Činí hlaboký
dojem, a obzvláště allegorická postava ženy personi
fikoje významně těkající bolesti, jež provívá díly
mistrovými, V nepřítomnosti pana Masseneta, před
sedy komitétu, p. Peru, jenž byl žákem slavného skla
datele, promluvil o hadebním významu Choplnově
v řeči procítěné. Po té p. Godewski, ve jménu umě
lecké aliterární obce polské,a representant pařížské
polské školy jménem Poláků pařížských, pronesli ně
kolik vřelých slov. — Vypravuje se, že dr. Engel

bu' své politické činnosti. Paměti ty přinesoa prý
misohé překvapení. Hans Richter, nejslavnější současný



etitelů, slovy velice vřelými tlumočí lítost nad o00
čekávaným úmrtím svého přítele, mistra Zdeňka Fi
blcba, jehož symfonit (č. 3. s E-moll, jemu věnova
nou) hodlá v této sesoně provésti v řízených jím
symfonických koncertech v Londýně, v Manchestra,
v Birminghamc a v jiných ještě městech anglických.
Zároveň podotýká tento vznácný přísnireo naší budby,
Je ve svých koncertech v Hamborku — kde střídá
se vyní u berlínského filharmonického orchestru s
Nikischem — a v Pešti věnuje naším skladbám za
slouženou pozornost. V Pešti bude říditi Richter též

"v král. opeře celý Wagnerůr oyklus, v němž účinko
vat! přislíbil člen našeho divadla p. Burian, v Bay
reuthu psk poprvé „Parsifala“, Prahu navštíví letos
nejen s berlínskými filharmoniky, ale 1 se čtyřmi
vynikajícími pěvci a s proslulým tamním filbarmo
nickým sborem Siegfrieda Ochse a provede vedlo
Fibichovl ouvertary k „Noci na Karlštejně“ a Dro
řákovy „Slovanské rhapsodie“ z As-dur Beethoveno
vu devátou symfonii, ono veledílo, jež Richter jediný
dovede interpretovati v nezmenšené jeho grandezze. —
Pan F. A. Šobrt obdržel velice lichotivé vyzvání od ředi
tele nového divadla ve Lvově p. Pawlikovského, aby
přijal místo spoluředitele téhoš divadla. Pan Šubrt
nabídku tato, ač je proň velice čestnoo, nepřijsl. —
Mimořádná valná hromada Společnosti Národního di
vad'a v Praze schválila činnost dosavádní správy di

„vadla s rovněž amlouvy uzavřené © ředitelem G.
Schmoranzem s chefem opery p. Karlem Kovařovi
čem. — Mistr Jan Kobelík podepsal s jistým pešt
ským podnikatelem velmi skvělou smlonvu o koncertní
cestě po Americe. Garantován mu Čistý výtěžek
80-000 dollarů. — Ředitel krakovského divadla Ko
tarbinski odpověděl na dotaz zemského výboru ha
ličskéhe, že nedoporučuje rozdělení divadla na dosa
vádní a lidové, za to jest pro cestující divadelní spo
lečnost od země podporovanono, která by v den nes
dělní a sváteční po městech a městečkách jezdila a
pro lid hrála. Musel by ee též vypsat konkurs na
případné, dobré, lidové kusy, hlavně veselohry. —
V Paříži vyšel u Ollendorfa nový román Obnetův
„La Tonébrense“, dílo prý velmi cenné. — Na po
čest Sienkiewicze tvoří se v Římě zvláštní výbor,
který odevzdá Br. Otci čestný dar, — Vynikající
klavírní virtuos Josef Růžička uspořádá běbem toho
to měsíce koncert ve Frankfartě u. Mob. za spola

K zpěvačkyM. Grůndelovéa koncert. pěvceaxe Webera' — Od 13. října začala cvičení sboru
a orchostru studentů na petrobradské universitě za
řísení krajana našeho V. Hlaváče. — Virtnos na hou
sle p. Ondříček koncertuje právě s velikým úspěchem
v Paříži, kdež mu i nabídnato bylo místo profesora
na kongervatoři. Ondříček však nepřijel. Vrátí se brzy
k trvalému pobytu do Vídně, — V operních kruzích
vídeňských ee ujišťovalo, že ředitel opery v Národ.
divadle v Praze p. K. Kovařovicovi nabídnuto bude
místo třetího kapelníka vídeňské dvorní opery. —
Na rodném domě skladatele naší hymny „Kde domov
mů?" Frant. Škroupa má býti zasazena ve Vosicích
pamětní deska ve výročí stých narozenin. Pěvecké a
ochctnické spolky vysývají se, by pořádaly koncerty
ve prospěch zakoupení důstojné desky.

Literatura.
Vlasť, roč. XVII, č. 1. Obsah: Záhady svě

ts a bilance vědy. Píše duch. .prof. Fr. Horáček,
(Pokr.) Christofor, Napsal Vladimír Hornov. (Dokon
čení.) Naše Slezsko. Napsal Jan Vyblídal. (Pokrač.)
Z říše baltického Triglava. Historický obraz = doby
obrácení Pomořanů od Bedřicha Kamarýta. (Pokrač.)
Josef Hessoun, český kněz v Americe. Při večeru na
oslavu jeho sodmdesátin pořádaném literároí sekcí
družstva Vlasť dno 11. března 1900 přednesl Vlasti
mil Hálek. (Dokoně.) Dies irae... Báseň od J. Mi
loty. Hervegovské lidové obrázky Svetozars Čoroviče,

-Se svolením autora zo srbětiny přeložil Jan Třeštík.
Z jakých příčin jmenuje Petr Chelčický M. Jana
Viklefa Protivou? Píše dr. Ant. Lenz. (Pokr.) Zákon
příčinnosti a účelnost v přírodě. Píše Tom. Pícha.
(Dokonč.) Vystava katolického tisku XIX, stol. ve
dnech 26. srpna až 1. září 1900. Referuje Václav
8. Klatovský. (Dokoně.) Náboženství budoucnosti.
Na literárním ujezdě dražetva Vlaať prominvil 27.
srpna 1900 J. M. ndp. Eduard Jan Nep. Brynych,
biskup. Královéhradecký. Telegramy a přípisy k li
terárvímu sjezdu družstva Vlast zaslané. Literatura,
Drobné literární a jiné důležité správy a úvahy, Pa
běrky £ novin a veřejného života, Hlídka národo
hospodářská. (Badolf Vrba.)

Kalendář a záplsník soukromého úřadnicíva
českého na rok 1901 jedenáctý ročník, právě vyšel.
Obsahuje mimo čásť kalendářní velice cenné pojednání
„O naší organisaci, K budoucnosti soukr. úřadnictva,
uřadnické komory, Nový zákon o domovském právu,
Sekretář pro práce opolkové, Kronika soakr. úřad
niotva, Seznam spolků úřadnických, obvyklé sazby
kolkové, poštovní a rozsáhlou čásť zápisnou. Kalendář
vázán je ve skvostné plátěné desky a stoje s portem
88 kr. Na 5 výtisků šestý zdarma. Objednávky vyři
soje admín. na Král. Vinohradech čís. 833. —

„Náš Domov“, oblíbený a nejlacinější český
obráskový čtrnáctidenník zábavně-poučný pro lid, na
nějš Ise se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš Do
mov“ v Zábřehu. Předplácí se poloročně jen 2 K 40 h,
celoročně 4 K 80 h i s poštou. Právě vydán ročníku
IX, sešit 21.

Besedy lidu Alaehronaný týdenník vychásí nákladem J. Otty v „ Red.August Mužík. Na půl
roku se předplácí 8 K 60 h.

„Lumír“, č. 6. roč. XXIX., red. V. Hladík, při
náší cyklne sonetů Jana Žeranovakého „Mavům prof.
dra. Ed. Alberta“, pokračování korutanského obrásku
Gabriely Preissové „Labutí píseň, pokračování romána
V. Hladíka „Evžen Voldan“, povídka M. Jahna „Ho
diny“ a pokračování novely Jiříbo Sumína „Na vlnách“.
Feuilleton obsahuje lístek k jubileu Henryka Sienkie
wiese, studií K. Bačkovského „Přirozená tendence
tvorby umělecké, divadelhí referát a překlad „Z cisích
a slovanských revní.“

Názorná květená zemí koruny české, obsahující též čelnější rostliny cisozemské, pěstované u
nás pro ušitek a okrafu, se zvláštním zřetelem ko
zjevům dirotním, sepsal Fr. Polívka, gymn. professor
v Olomoaci. Nákl.H, Prombergra v Olomonci. Díl III.
Celé dílo rozměřeno asi na 60 sešitů a obsahovati má
přes 2600 obrazců,

Atlas ptactva středoevropského.Krásné to dílo
s 48 skrostnými tabalemi barvotiskovými, na kterých
věrně zobrazem jest 385 ptáků apravil prof. Jiří Janda.
Nakladatel J. L. Kober v Praze. Cena seš. 40 kr. Od

poračajeme.aroslava Vrchlického sebrané spisy, vychá
sejí v seš. po 16 kr. nákladem J. Otty v Praze. Soš.
203 obsahuje pokračování II. cykla: „Z niv poesie
národní a umělé“. ,

Zrnka pravdy.
Svornosti a peněz není v Rakouska nikdy nasbyl.

*

Houby a volby, sváteční střelci — sváteční kan

didáti, mnoho slepých ran, jalových výkonů řečnických,alkohol, uzeniny, křenfrází . . . vídeňští ministranti
jsko zajíci z mezí vykukují, jakto dopadne... . toť
obraz nynější doby.

*

Život jest zeměkoule, jejíž jeden pol sloje život
a druhý omrt. . .

*

Duše jest osom světa a vůle je afla, které jí
„Rosvoj“.

Žerty a vtipy.
Podstatný důvod! Radová: „Odpusťte, pane

řediteli, že vás zase obtěžují, ale bolí mne mateřské
srdce, když vidím, kterak mladším lidem dává se v

postupu přednost před mým synem; už osm roků pracaje Edrard v kanceláři a dosud . “ Ředitel: „Od
pusťte, milostivá paní, ze srdce rád bych povýšil i Va
šeho syna, ale litoji, že Vám nemohu dáti uspokoji
vou odpověď“ Radová: „Jak to, pane řediteli, stalo
se snad něco?“ Ředitel: „Mohu-li upřímně mla
viti . . .“ Radová: „Jen prosím, račte mlnviti, snašně
Vás o to žádám.“ Ředitel: Řeknu Vám tedy bos obalu,
Váš syn ničemu nerozamí.“ Radová (s povzdechem):
„A to je vše? Vždyť můj manšel je už 25 roků radou
a nikdy nic neznal.“

Bozumná rade. Baronka: „Užp osm dní pijiléčivou vodu a cítím, še miprospívá. enom mne sne
pokojuje, že po první sklenici mám v galadku nepří
jemný pocit.Lázeňský lékař: „Nuše, milostivá paní,
první sklenici vynechejte, a počněte hned drahon.“

Studující u obchodníka (se starými knihami):

Kupte tuto knihu.“ Obchodník: „Kapojí jenom celéEnihovny.“ Studující: „Však to je má celá knihovna.“
Mezi porotou: Dr. Masařík k Dr. Auředníčkovi:

„Pane obhájce, bude rebach, bude?“ Dr. Auředníček:
„Prosím, pane profesore, račte jen soudit dle sebe,
vědyť jste filosof,“

U kašny. Služka Toni: „Jsem přece jen zvě
dava, kdo ty šaty na Hrůzové tak roztrhal?“ Sluška
Pepi: „Hm spomdilá, coš nevíš, kdo rád handloje
v carech ?“

Maltskýbe
letošní sklízně

6 kg. 16kořenů K 6—

oláčí,

E) . » . 9 65—
n n 26 . s.. 4—
„ L) 80 -- , „n 3:60

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesnědle předpisů cárkovních o každém slohu
odporučoje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řesbářský a sochařský pro

prácekostelní P
v Sychrově (Ďechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k ma
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíedporučení! | Plánya rospočtyseneúělují
: Provedeno ke 300 oltářů.

Ignáce Naškudl Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Holkndly, faráře va Yýprachtieleh)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamemaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázkuf

se na požádání franko zašlou. :

a TAAVATÍNAÁTUT1m MrZU nz

Žádejte na ukázku I. sešit

Josefa Ehrenbergra

DODTEDÉ00

© Spisy zábavní,
K dostání ve všech knihkupectvích

zvláště

[v Cyrillo-Methodějském knihkupectví
Gustav Francl

v Praze. Paláo městské spořitelny.

Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.
r. 1804 zlatou medaili a diplomem.še

Umělé suby
le nejnovějšího amerického spůsobuvy

Pha a konámveškarépráce v oborten

holetých zknšenoatí,ruče za nejlepší obslabu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přísně ctěného obecenstva, znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní techník

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Velectěnému panu

J. S. Ottmarovi,
akad. malíři

v Ústí n. Orl. v Čechách
K oslavě Boží a k upevnění svaté víry ráčil

jste mi svatostánek vkusně a trvanlivě svým umem
přistrojiti, začež Vám vřele děkuji a Vás všady
odporučiti neobmeškám.

Uctivě oddaný

František Křivohlávek,
farář.

VesJetřichova Dittersdorf),

ouperfosfály
animální = minorální.

. Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,

Nevybnutelné k podzimnísetbě,
nedá so jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:

ciální hnojiva prokuloviny a obilí:
Poštornskou aádrusuperfosfátovon

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov, chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dne 14. října 1900.

zaručuje nejrychlejší výslodek nej

Kostní moučky, chilský ledek, síran

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všade

»———————.

. větší výnosnost,

amonatý, soli draselnaté, kainit, apo

soutěže schopné:
Továrna Břeclaví,

soy A,OCHRAM„sí
rovou. u Roztok.

Ústředníkancelář?V PRAZE Jindřišská ul. 27.
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Nález.
Jménem Jeho Veličenstva Císařel

: C. k. krajský soud co tiskový v Hradci Králové
nelesl na úaloba c. k. státního sastupitelatví v Hrad
ci Králové dne 11. listopadu 1990 čís. Ss. 48/00-2,
podanou, takto právem:

Obsah v čís. 45. v Hradci Králové tištěného a
vydéraného periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne
9. listopadu 1900 uveřejněného článku „Glossy ku
processu Hilenerovu“ zakládá skutkovou povabu pře
činu v či. VIII. zák. ze dne 17. prosince 186%. č. 8.
F. z. s r. 1868 naznačeného.

Dle $ 489. tr. ř. potvrzuje se zabavení čís. 45.
periodického tiskopisu „Obnova“ se dne 9. listopadu
1900 c. k. státním zastupitelstvím nařízené.

Důvody:
Ve článku tam we z příčiny trestního přelíčení

proti Leopoldu Hilenerovi, kteréu c. k. krajského co
porotního soudu v Písku ještě trvá, rozebírá moc prů
vodů a pronáší domnění o tom, jak přelíčení vypad
pe a to způsobem takovým, že by to na veřejné mí
ední mohlo míti účinek, jenž by napřed sahal ve vý
rok soudu, v němž spočívá skutková povaha přečinu
v čl. VIII. zák. ze dne 17. prosince 1862 čís. 8. ř. z.
8. r. 1863 naznačeného.

Bylo tudíš návrbu c. k. státního zastupitelství
Be potvrzení zabavení dlo $ 489 t. ř. vyhověno.

Příslušnost soudu tohoto, pokládá se na neta
Bovení $$ 484., 486. tr. ř.

V Hradci Králové, dne 12. listopadu 1900.

Okenfus.

Plecháče.
Byl jednou čas, za kterého se pivo pí

valo z plecháčů, dosti úzkých, za to ale hod
pě vysokých plechových nádob. Podobaly ae
— tak se mi aspoň zdávalo — malým kanón
kům. Obzvláště „formani“, když k některé
„špici“ nebo „zavadilce“ — čili k zájezdnímu
hostinci — jak se nyní říká, dorazili, dávali
si ven k vozu přinést — plecháč. A poněvač
ani tenkráte tyto „lokálky“ (krajinské dráhy)
na spěch neměly, trvala zastávka tak dlouho,
až se plecháč vyprázdnil. Byly mezi těmi, co
takto z těch plecháčů se posilovávali, dobří
lidé. Jedehkráte kráčím vesele po silnici na
den sv. Ignáce dne 31. července, jenže nevím
kolikátého právě roku, domů na prázdniny.
Tenkráte se totiž toho dné zpívávalo „Te Deum
laadamus“ na poděkování, že jsme na dva mě
síce z rukou pánů profesorů vysvobozeni. Tak
tedy kráčím domů. A dobrák člověk „forman“

Po Pane štadent, nechtěj' si sednout? —
enkráte jeme nebyli tak amělí a opovážliví,

jako mládež „něj abych k. př. řekl jakoee nyní v lokálkách vtipy páchbají: Děkuju,

i pospíchám. A protojsem si u veliké pokovlezl na vůz, hlavupod plachtu, noby do
„fasuňku“ a jeli jsme. Netrvalo to dlouho, a
přistálí jsme u domn 8 věncem a korejtkem.
„Podržej' opratě“, řekl forman a vešel do té
stanice. Ale dobrák nad dobráky! Za chvilku
se ukázal s plecháčem v ruce a pravil: Pane
Študent, zavdaj' si se mnou. Ačkoliv jsem ten
kráte ještě nemohl pochopiti, co na tom hoř
kém nápoji lidé mají, a voda mi opravdu mi
lejší byla, zase ze samé pokory jsem si zav
dal. Ale forman pravil: Totomu dali, to mu
sej' víc. A on skutečně si popřál víc až skoro
Da dno a zbytek ještě nabízel. Šenkýř si při
běhl pro plecháč, na místo zvonění zahvizdl
bič, a na místo „fertig“ řekl forman „hysta
há“ — tak tenkráte snad po Němcích koně
pobízeli, — a jeli jsme dále.

Kde jsou ty časy? Ti formani zmizeli, a
ty plecháče taky. Na místo formanů jsou nyní
železnice, a plecháče?

Ó jak krásný bych mohl napssti článek

0 plocháči ale co by to bylo platno, když bysiho právěti, kteří na „Obnova“ platí, přečísti
nemohli. Přišla totiž v Písku před porotou
řeč na nějaký plecbáč. Rilsner — jak všecky
nezkonfiskované noviny psaly, — řekl prý v Kut
né Hoře v žaláři, že nějaký polský žid zachy

til krev Anežky Hrůzové do plecháče. Ale v
Písku to zase upíral.

Divil jsem se, že to o tom plecháčipřece
jen noviny přinésti směly. Přesvědčil jsem se,
že je Rakousko stát opravdu svobodomyslný,

ovídám svobodomyalný. A proto 8e ta svo
bodomyslnost vztahuje i na ten plecháč. A já
užívaje tóto rakouské svobodomyslnosti, ná
sledoji jednoho učeného pana profesora. Když
totiž ještě něco vyložiti chtěl, ale hodina jeho
již u konce byla, říkával po latinsku: Caetera
cogitate domi, to jest: O ostatním přemýšlejte
doma. Přemýšlejte o tom plecháči doma, to
jest dovoleno. Ty časy, kdy se v Rakousku
pejen proti katolíkům svobodně mluviti a psáti
moblo, jsou u konce.

A co bych se proto tak trápil, vždyťjsou
ještě. jiné plecháče na světě. Tak k. př. jeden
v těch věcech nezkušený člověk tvrdil, že kas
sy — vertheimky jsou z plechu, a když mu
odporovali, pravil: Ať jsou z čehokoliv, ale
jsou to plecháče, do kterých plyne krev lidu.
Rozaměl-li tou krví peníze a vůbec časné stat
ky, měl pravdu. Státy jsou totiž tak krásně
zřízeny, že rozliční špekulanti hromadí milió
ny ve svých vertheimkách, u celé zástapy lidí
chudnou. A co je nejkrásnější, to je to, že ti
páni, kteří tyto plecháče mají, jako n. p. ve
Francii, všecku vládu a všecko zákonodárství
v rokou drží, a všecko tak si „narafičají“, žo
se proti nim ani blesnout nesmí. Dělají prý
to, jako ten forman, jenže ne z dobráckého
úmyslu. Dají ze svého plecháče těm jistým
študovaným trochu „zavdat“ a mají je pod
svou plachtou.

Povídal jsem, že ty staročeské plecháče
měly v mých očích podobu kanónů. A skuteč
ně kanóny jsou opravdu „plecháče“, které ssají
„krev“ národů. Ale ono je nejlépe i o těchto
plecháčích jen svobodně mysliti. A proto vra
cím se ku příběhu s kterým jsem začal, jenže
moja další vypravování bude zase „peprné“.

Je někdo, kdo takovým dobráčkem, jako
ten forman v tom příběhu není, ale jen se jím
dělá. Je prý — jak o sobě povídá — lepším,
než sám Kristus Pán. Lépe prý on řídí svět
a říše, nežli se dříve řídily, dokud to chodilo
v dachu učení Kristova. On prý lépe se posta
rá o lidstvo, které prý miluje, a proto se rád
nazývá lidamilem (humanitou), ale vlastně mu
říkají liberál čili liberalisinue, an právě on
sliboval, že lidstvo osvobodí. A ten liberalis
mus se udělal formánem všech států čili uče
ně řečeno, on dnes všude všecko řídí a dle
svých zásad zákony dává, Ale šel na to chy
tře. Lid byl všade oddáa 8 celou duší svému
křesťanství. A proto ten liberalismus řekl nej
prv študentům a to těm nejvyšším: Pane študent
savdaj' si se mnou; napijou 8e z toho plecháče,
v kterém je nápoj osvěty, svobody a síly. Lid
totiž dosud jsa oddán křesťanství pil tu vodu,
nezkaženou, přirozenosti duše lidské nejlépe
sloužící, o níž prastará jedna kniha píše: Píti
badete s radostí vodu z pramenů Spasitele.
A proto se začalo s těmi, kteří chodili do vyš
ších škol. Ale ani u Študentů to nešlo tak
rychle. Bylo to nezkaženým z domu křesťan
sky vychovaným synkům — „hořké“. A libe
ralismus se mrzel a pravil: To toma dali, to
masej' víc. A učení páni si zvykli. Pili opoj=
ný a omamující nápoj neznabožství novověké
ho plnými doušky. Ale že jsou „lidumilové“,
chtěli, aby taky lid uecbal vody z pramenů
a pil 6 nimi z plecháče liberálního. V Rakou
sku se jim to hlavně podařilo novým zákono
dárstvím od roku 1868, kde se prohlásilo, že
Rakousko není více státem křesťanským, že
nebade se spravovati zákony v dachu Kristo
vě danými, ale novověkou nevěrou, která si
dala název liberalismu. „Formanem“ naším
stal se tedy ten liberalismus, a kde kdo je,
každý dral se pod jeho plachtu, každý strkal
nohy do jeho „fasaňka“. ©

Ale v nejnovějších dobách se to povážli
vě hatí. Lid okusil toho hořkéhboa opojného
nápoje, zvykl si, a zachutnal mu lépe, než ta
zdravá voda z pramenů Spasitelových, a „oči
jeho se otvírají“. Poznává, že ten „forman“,

jenž dnes povoz států řídí, dal sice zavdat,
ale sám že pije skoro až na dno z bohatství a
slávy, a co tak na dně zbude, trocha té pěny
nechává národům. Lid vidí, že je lépe býti

formanem a při z plného. A toho 8e v jistémstátě dosavadní páni, kteří opratě toho povo
zu v rukou mají, lekli. A najednou povídali:
Tolik mnoho af si lid z našeho plecháče ne
přicbyluje, jen tak trochu zavdat, to ano, ale
ostatně ať zůstane při své vodě Spasitelově.
V nižších školách ať se náboženství vyučuje.
Bude to tak dobře; trochu se s námi svezou,
ale opratě zůstanou v rakou našich. Ale on
si lid přece jen již více přichýlil z toho libe
rálního plecháče, a plete se moc do forman
ských práv, je hrozná tahačka o ty opratě,
a „furberk“ — povoz státní — stojí jako v
blátě a uemůče z místa. Z Vídně se sice volá
„hysta há“, němécky se poroučí a němčinou
se má povoz hnonti, bič taky loni zahvizdl,
ale farberk stojí přec. Nepomůže nic, než za
hodit plecháč s tím bořkým a opojným, duším
lidským nepřirozeným liberalismem a bledati
občerstvenív čistéa nezkalenéa zdravévodě
Spasitele, toho jedině moudrého, spravedlivého
a láskyplného Zákonodárce. Ale znal jsem jed
noho pijáka, jemuž lékař řekl: Ten plecháč
mnsí pryč. K tomu však navyklý churavec
neměl síly a pravil: Raději trahlu sem, než
plecháč pryč. Bohužel, že i leckterý chorý
stát všecku sílu k obratu ztratila nežby ple
cháč liberální zahodil, raději tapě hledí ua to,
jak mu robí — rakev.

V Čechách se to v poslední dny taky
ukázalo. Jistá strana pochutnává si na tom
nápoji z toho svobodomyslného plecháče a
drží až posud opratě toho zbědovaného far
berku — to jest té politiky — v rukou. Do
světa se hučí, že se jedná jen a jen o vlasf,
ale kdo to zná, ví, že se jedná o pořádnou
zastávku u jakéhosi domu „s věncem a ko
rejtkem“, čili že mnozí pánivlastenčí a po
slancojí pro ten věnecslávy a pro korejtko

dobrého popání Lidu se ovšem křičí: Zavdejsi z toho plecháče naší svobodoroyelnosti; ano
že prý lid si má přichýliti víc. A lid by si
tedy rád víc přichýlil Ale právě nyní se uká
zalo, kdo chce být „formanem“ sám. Když se
nyní jiné strany hlásily, že by taky trochu tu

ná měla popustit rolníkům a katolíkům něko

lik posnneckých míst, tu to je jináče. Jakokaždý liberál, tak i český to dělá. Opratě má
nejraději v rukou on sám; jiní, chtí-li, mohou
si sednout pod jeho plachtu a nohy strčit do

bič v „Národních“. a dost. Ale kdo je moudrý,
vidí, že pravá svobodomyslnost je jen tam,
kde se pije z pramenů Spasitelových. Bez je
ho zásad nepořídí se nic; a bez života dle je
ho zásad nebude oblažen žádný národ.

Volby a penize.
Přísedící komise má voliče vyzvati,

pr? reg své dávali bez všelikýchzištných ohledů vedlejších tím způ
sobem,jak dle svého nejlepšíhovědomímajíobecnémudobru
za nejprospěšnější

(Řád volební do sněmu a říšské
rady — $ 89 a 5 40.)

Nedávno jsem četl v novinách, že kamsi
přišel se představit jako kandidát poslanectví
jistý pan redaktor. Mluvil prý velice pěkně,
všem se líbil. Když domlovil, přihlásil se o
slovo jeden rolník a pravil, že 8 řečí souhlasí,
ale že má na pana kandidála některé dotazy.
A uyní rozvinula se mezi oběma tato rozmlova:
Rol. „Pane redaktore, máte vinný sklep?“ Red.
„Nemám.“ Rol. „Máte cihly ?“ Red. „Nemám.“
Rol. „Máte peníze?“ Red. „Nemám.“ Rol. „Jste

málo pomůže; nemáte-li vína, cihel a peněz,

to vámpravím už pen že zvolennebudete.“Snad mnohý laskavý čtenář řekne: „Co
pak jenom ten, kdo má vinný sklep, cihly a



níse může být poslancem?" Bohužel u nás
osud platí ta písnička:

„Že peníze světem vládnou, staré přísloví.“
„Za peníze v Praze dům“, říkává se — a

je to pravda. A nejenom za peníze v Praze
dům, ale za peníze mnozí se dostali až do

parlapentn — a ještě dál...e to není pravda? Prosím, já hned tak

každéma nenvěřím — když jsem byl ještě malýříkávali mně: nevěřící Tomáš — ale tuhle
tomu, že za peníze se můžestáti poslancem,
věříma tekéto dokášu.

Poetivý člověk, nadaný, který by mohl
svědomitě zájmy svých voličů hájit, ale nemá
peněz, aby zaplatil plakáty na rozích, aby po
sílal zdar ma každému noviny, aby zaplatil
za volební místnost, aneb dokonce dal voliče
dovážeti k volbě vkočáře (židovští továrníci
v Brně dali dovážeti dělníky, aby volili social.
demokrata Hybeše), tukový člověk se zřídka
kdy dostane do sněmu. A co hlavního, je-li to
katolík, který si myelí, že by přec v té naší
říši neškodilo, aby zavládla křesťaneká
gpravedlnost, — to jeou hned ti pánizli
berálního tábora vzhůra! Kdepak, katolík, a
býti zvolen! Co pak by tomu říkali ti páni,

ik z těch zmatků v naší říši mají ohromnýsk? — —

„Že peníze světem vládnou, staré pří
sloví“ ... Roku 1892 stály volby v Ubrách
liberální strana 5 milionů zlatých. Hrabě
Venkheim sám dal 160.000 zl. a poslanci ná
rodní strany přes půl milionu. K minulým
volbám měl ministr Bánffy po ruce přes 4 mi
liony zl. které posílal z Pešti nu stolní před
nosty v rekomandovaných dopisech, aby 8e

veřejně neprozradilo, odkud“ jdou na volby
peníze.

V Zipsu v severních Uhrách podplácel
kandidát poslanectví Edmund Viczmandy voliče
10 zl. za jeden volební hlas. V Povážské By
střici přepadl vrcbní stolní sudí s četníky vo
Jličev jejich bytech a nutil je, aby hlas dali
vládnímu kandidáta a když domlouvání neú
činkovalo, hrozil sudí odejmatím polností, zvý
šením daní, a když to nepomohlo, přijeli židé
a nabízeli za hlas 40—50zl. Jednomu voličovi
v Bystřici nabízel žid za hlas dokonce 200 zl.

V Erlaně dostal jeden volič 100 zl. které
byl obdržel aby volil ministra Lukacse.

V Janberény platilo se za jeden hlas,
aby zvolen byl uherský ministr práv Erdelyi,
každému voliči 30U zl. atd.

Tak to vypadá v Maďárii. A tomu se
potomříkásvobodná volba bez všeli
kých zištných ohledů a dle svéhonej
lepšího vědomí.

A najdou se takoví Jidáši, kteří
za bídný groš zaprodají svou obec?
Jak vidět, nalezli se a bohužel většina. Jak
asi mnohému takovému zrádci jest o srdce,

FPEUILLETON.
Hradečtí w Římě.

Cestovní črty od F. R. Skalického.

Připravuji si v Římé za pozdní hodiny ve
černí cestovní plán ku prohlídce párnátek věčného
města, když nenadále jsem volán ku telefonu na
šehbo hotelu.

»=Kdoby mohl něco ode mne chtíti v Římě
v tak neobyčejnou chvíli«, pomyslím si v očeká.
vání nějaké zlověstné zprávy snad až ze vzdále
ného domova a přiskočím rychle ku telefonu.

Ale již první slova zavedené rozmluvy
sprostila mně tísnivé obavy, za to však přivedla

nejistota.
Telefonoval mně Mgr. Zapletal, vicerektor

české koleje v Římě, že ndp. biskup Edvard
Brynych obdržel na zítřejší ráno pozvání od sv.

přibrati, jakožto zástupce naší malé poutní vý
pravy z královéhradecké diecése.

Představte si to radostné rozechvění, když
slyším nenadále, že budu moci spatřiti posvátnou
a věblasnou hlavu celého křesťanstva tváří ve
tvář, ačkoliv v letošním jubilejním roce a při
vetchém zdraví sv. Otce privatní audience jsou
řídkou vzácností. Nevím ani jak jsem se dostal
od telefonu do svého pokoje, ale tolik jest jisto,
že jsem nechal dalších plánů ku studiu památek
římských, ježto právě to nejvzácnější, co Římu
dodává světového významu, měl jsem zítra uzříti,

Druhý den vjíždíme ve svátečním úboru do
bran Vatikanu, střeženého švýcarským gardistou,
jenž zrovna přes ulici může pororovati italského
vojína stojícího na stráži v plné zbroji, neboť
Vatikánský palác jest pro Italii zvláštním státem,
jehož hranici tvoří římské přilehlé ulice, Gardisté
papežští vidouce biskupský klobouk, volají do

jenskou poctu. Procházíme pohodlným schodištěm
do předsíně papežských komnat, kdež nalezáme
vysokou šlechlu rakouskou, irskou a francouzskou.

Četné řády zdobí prsa shromážděných ka
valírů a urozených dam. My máme však přednost

vysvítá s následujícího. V jisté vesnici také
vyslaný volitel se zaprodal za 50 sl. a volil

aďarona, zradil ové bratry. Ale kdyš přišel
domů od volby, v celé vesnici nikdo si hoani
novšimnul, všichni jim opovrhovali, i vlastní
jeho příbuzní. Co proto učinilf Nemoha snésti
toto opovržení celé vesnice, a poněvadžčerv
svědomí nepopřál ma nikde klidu — hned
druhého dne po volbě se oběsil. Koneo to za

k omutný,ale není se třeba diviti; byl to
A což, jak pak to vypadá o nás? Bohužel

nemám po ruce přesných dát, abych vypsal,

kolik který poslanec věnoval na to peněz. abymobl brát ve Vídni každý den 10 al. čili —
nyní — 20 K- Věra stálo by to sa ta práci;
potom bychom věděli, jak „počestně“ byl
muobý žvolon.

Tuhle jsem se setkal se strýcem Křivo
nožkou. Jest to již sice sedmdesátník, ale je
dosud statný a.co hlavního — piloý čtenář od
maličkosti. Toť se samo sebou rozumí, že se
také zabývá politikou, zvlásť nyní ve volebním
rochu. Onehdy jsme mluvili o tom, kdo asi
bude zvolen u nás za poslance. A tu on po
vídá: „no, jak obyčejně asi ten, kdo bude
nejvíc slibovat a potom tea, kdo bude hojně
napajet volitele atd.“

Já jsem nad tím kroatil hlavou, a dělal
jsem se, jakobych mu nevěřil. Ale on mi po
vídal: „Milý bracbu, teď už nejsou ty časy,
které bývávaly. Dřív, když začaly volby a nás,
snažil se každý, aby náš národní kandidát
doslal co nejvíce hlasů, a kdyby se byl osmělil
nabízeti voličům pohostěnou neb dokonce pe
níze, byli by se s opovržením od něho od
vrátili. .

Ale časy se mění, u lidé v nich. Chceš-li
vědět, jak se provádějí od nějaké doby volby,
přečti si Kosmákovu knihu: „Jak Martin Chlu
bil bloudil“ anebo ta novější: „Boj o mandát“
a řekneš, že mám pravdu., — Pamatuji se, když
jsem jako chlapec ministrovával, že mi jednou
pak farář Kopecký půjčil knihy ty a řekl:
„Hochu, to si dobře přečti. — — —“

Já jsem si vzal knihy ty — četl a četl
znova — a co se mi nejvíce líbilo, to chci
Vám, čtenářové Obnovy, sděliti. —

Je každému známo, že Martin Chlobil vy
hrál proti Poctivovi. Po volbě dostal Cblubil
účet a hostinského, který zněl:

Osměluji se Vám účet za pohostění při pří
ležitosti Vaší slavné volby předložiti. Večeře,
před volbou pro zvané pány dělá 11 zl. 76 kr.

V den volby ke snídaní:
136 porcí kuláše, dle úmlavy 8 chlebeig po

16 kr., dělá . . . . . .- « 81 zl. 7b kr.
Obědů 152 po 50 kr, dělá . . 16, — ,
893 sklínek piva po 8 kr, dělá 71 „ 4l „
326 sklínek vína po 12 kr., dělá 39 „ 12 ,

přede všemi šlechtici. Ndp. biskup jest ihned uve
den do přijímacího salonu sv. Otce, jenž právě
ukončil dlouhou poradu se státním sekretářem,
kardinálem Rampolou. Vyřízujeť sv. Otec přese
vší tíhu goletého svého věku všecky důležité
otázky úplně sám i v jubilejním roce, ačkoliv
četné návštěvy biskupů, vznešených osobností a
poutních vlaků zabírají sv. Otci mnoho času.

Předpokoj plní se novými a novými vzne
šenými návštěvníky. Již přichází papežská nobl
garda v lesklých přilbách a třpy'ných uniformách,
složená ze členů šlechtických rodin římských. Má
poskytnouti dnes průvod sv. Ótci ku veřejné
audieoci, již sv. Otec bude udileti poutníkům
z Haliče, Irska, Anglie a Neapole.

Čas však ubíhé rychlým letem a nám bije
ce, neboť v několika okamilicích bude

me voláni k sv, Otci, jakmile slyšení ndp. bisku

zvonek, papežský komoří kyne oám vlídně rukou
a již vcházíme řadou duchovních a šlechtických
hodnostářů do pracovny sv. Otce, jehož vlídná
tvář a vznešená bytost tak nás okouzlila a cele
zaujala, takže bych nedovedl více pověděti z
průběhu audience, nežli co bylo pověděno již
v předešlém čísle »Obnovy«. Mohu dodatečně
jenom poznamenati, že přijetí našeho Vrchního
Pastýře bylo ve Vatikáně nanejvýše blahosklonné
a slavnostní.

Opouštěli jsme plni nadšení a obdivu ko
mnaty sv. Otce, dosthnuvše požebnání pro sebe
i pro všecky své příbuzné a svěřence. Sešli jsme
přímo do velechrámu sv, Petra, kdež shromáždě
no bylo 12.000 poutníkůz různých končinsvěta,
Všude panoval vzorný pořádek, protože přístup
do chrámu byl povolen jen na zvláštní vstu
peoky. Všem kněžím naší výpravy byla vykázána
sedadla zrovna u blavního oltáře, kdež sv. Otec
uděluje požehnání.

Brzy po.12 hodině projel zástupem zimniční
ruch. Bylo zříti zdaleka lesklé hroty švýcarské
gsrdy, s v tom již spatřili jsme v nosítkách ve
lebného kmeta. Jako na povelzaburácela obrovský
mi p ostorsmi chrámovými bouře potlesku a nad
šených výkřiků «Ať žije papeže. Dámy mávaly
šátky, spolkové prapory spouštěny k zemi, mnozí

121aklínekčerné kávypo 10kr.,
dělá JP

krom toho 620 žemliček, dalá
srozchodnouna požádánívoličů 300 párků zenekpo
6 kr., dělá . . .. ... ...

Za místnost dle úmlavy . ...
Sklepníkům dle úmlavy za po

slabu

12 sl. 10 kr.
13.. 40,

8,—.,8.—,
. . . .. . . . . . 10 . "TY S

Dělá dohromady 292 zl. 5Ť kr.
.. Čítal jsem vše dlo nejlepšíhosvědomía

doufám, že velectěný pan poslanec bude se
mnou spokojen.“ *

Chlabil, když to přečetl, utřel si studený
pot s čela a vzdychl: ještě napíše:
nepatrný účet! 397 zlatých! Co řekne má

žena ...elsahostinským,žejetomnoho.Jak
se ale zarazil, kdyš ten mu řekl, že zapomněl
čítati ještě oběd u kulatého stolu a ztracené
sklenice, což číní ještě 30 zl.

„Ještě 80 zlatých ?“ zděsil se Chlubil. „To
není možná!l“ Ale bylo tomu skutečně tak —
Chlabil musil vše zaplatiti.

Kdo se chce přesvědčiti, jak to při vol“
bách jde, nechť si vezme nezapomenutelného
Kosmáka zmíněné knihy, a bude se smáti a
snad i zlobiti.

Větší samu dělal účet dr. Věžky. Dr.
Věžka propadl, poněvadě se proti němu spojili
dr. Fišpan a Nasatý. Ve Starém Městě měl
dr. Věžka svých 72 voličů. Po neslavné volbě

poslal dr. Věškovihostinský (n"měhož-ale.dr.čžka ničeho neobjednal) účet na 838 zl. 45
kr. Účet zněl následovní:

Účet Vaší osoby činí s povozem
k nádraží . . . . . +. . . 3zl 46 kr.
účet Vašich pánů voličů . . . 836 zl. — kr.

celkem 838 zl. 45kr.
Dr. Věžka nemohl pochopit, jak mohlo 72

voličů utratit celých 885 zl. — — —II
Hle, to tedy jest ta „svoboda.“ To jest

ta volba „dle svého nejlepšího vědomí“. —
V minolém čísle „Obnovy“ jsem pod čarou
napsal, že běda tomu lidu, který se dá za
prodati — a dnes volám opět s plným pře
svědčením, že takovýmto zaprodáváním 86 na
stává nezbytně náš úpadek, stále a stále větší
odvislost od našich úhlavních nepřátelů. Chlu
bíme se, že jsme národem statečným, národem,
který dovede své zájmy hájit — a hle, ta
volba nás poučuje, jak mnoho nám ještě schází,
abychom byli takovými. Kde jest poctivá snaha,
ryzí charakter, tam netřeba provádět volbu
„gulášovou“, a smutné, žalostné jest, když za
porci galáše ae dává v Šanceprospěch národa
a církve. Tedy, baď půjdeme do volebního
boje s upřímným přesvědčením, jako praví sy
nové této ujařmené země, a nebo jako. Jidá
šové — ve znamení „guláše — — —“.————-——
stírají slzy z očí, neboť nadšený tento projev
z celého světa shromážděných katolíků působil
neodolatelné na srdce. Vyznávám, že jsem v ži
votě málo kdy byl svědkem zjevu tak pohnu
tlivého!

"Teprv pod nebetečncu klenbou velechrámu
Svatopetrského ve společenství katolických národů,
vinoucích se dětinné ku sto!ci Petrově, učinil jsem
si náležitý názor o velikosti a mohutnosti církve
římsko-ketolické.A vetcbý kmet, udílející třesoucí
se rukou požehoání, zdál se mi růsti v nezměr
ného obra, jenž i ve svém vězení vatikánském
poskytuje celé církvi neotřesený základ, jednotě
všecky různosti národnosti, jazyka, zvyků i zájmů
ve společné myšlénce: »Láska a poslušnost ku
Apoštolské Stolici«. V tom okamžiku chápal jsem
horlivost věrozvěstů našich, sv. Cyrila a Metho
děje, putujících do Říma, chápal jsem úsilovnou
snahu busitských našich předků, kteří i při svém
poblouzení náboženském nechtěli se odtrhnouti
od Říma. Na drubé straně opět vysvětlil jsem si
nynější lehkomyslnou k Římu nevážnost svobodo
myslných hlav, které jen z nevédomosti 6 z nezna
losti pohrdají tím, co právě jinověrce plní obdi
vem. Odjakživa posměch činí si lidé z věcí, jimi
nepochopených. Krátce, kdo chceš zříti sílu církve
katolické, jdi a viz podobně!

Měl bych vás provésti nyní prostorami ve
lechrámu Svatopetrského, ale pochybuji, že byste
měli trpělivost čísti mou črtu v pokračování na
20 čísel »Obnovy«. Řekou vám krátce, že chrám
tento jest !/, km. dlouhý (4 kráte delší nežli
chrém av. ĎDucbav Hradci Král. a též 4 kráte
vyšší.) Od hlavního oltáře nerozeznáte u dveří
stojícího člověka. Celí stavba, výtečné obrazy,
sechy a litiny representují miliony a vyjádřují
důstojně velikost církve katolické.

Při svém spěšném popisu nesmím na něco.
zapomenouti. Ve chrámu Svatopetrském máme
my Čechové, jedini ze všech ostelních národů,
národního světce ma zvláštním oltáři. Jest to vé
voda a dědic země české, sv. Václav již od dob
slavné paměti krále Karla IV. U oltáře tohoto
při pouti po 4 hlavních římských basilikách pro
mluvil k nám ndp. biskup Edvard Jan srdečný
mi slovy, povzbudiv nás abychom drželi se vždy
své národnosti a náboženství svých zbožných



Poslechněme blasu svého svědomí — a
volme tak, jak nám káže — jinak ty veškeré
naše tužby a naděje v lepší dobu badou
shrouceny!

Volební ruch.
Naší kandidáti V.kurie: JomfJohn,

tkadlec v Hrabačové u Jilemnice za X. volební okres
obsebující soudví okresy: Jičín, Nová Paka, Hořice,
Nový Bydžov, Chlumec, Poděbrady, Králův Měatec,
Nymburk, Libáň, Sobotka, Semily, Železný Brod, Lo
mnice s Jilemnice. E mil Dlouhy-Pokorný, ka

obsabojící: Král. Hradec, Nové Město n. M., Opočno,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police Jaroměř, Ne
-chanice, Pardabice, Holice, Chrudim, Nasavrky. Dr.
Badolf Horský, farář v Šárce n Praby, za XIL
"volební okres, kde volí: Litomyši, Polička, Hlinsko,
Vys. Mýto, Skatě, Rychnov n. Kn., Kostelec n. Orl.,
Žamberk, Ústí nad Orl. Josef Hovádek, knihař
v Praze, za XIII. volební okres, kde volí: Čáslav,
Habry, Chotěboř, Přibyslat, Něm. Brod, Poluá, Štoky,
Humpolec, Ledeč, Dolní Královice, Hora Kutná, Uhlíř
ské Janovice, Přelouč. Už při volbě volitelů a pak
při volbě hlavní ať jsou jména tato beslem společným
všech katolíků v naší dlecávi|

K volbám doporučujeme co mejvřelejí malou
brožuru pod násvem „K volbé:n“. K dostání jest

0pýriklo- Mathodějské knihtiskárně v Prase. Cenaa hw.

ů

Katolická národní jednota v Par
dubicích svolala na neděli dne 11. t. m. echůzi
voličů V. kurie: Ve 3 hod. od oledne počalaechůse
v sále vtaré besedy, Kandidát poslanectví vip. Dlouhý
Pokorný v řeči své přes hodinu trvající vysvětlil pro
gram strany křesťansko-sociální. Řeč jeho byla bez
odpora promyšlená a mocná. Svědčila o rozsáhlých
"vědomostech pana kandidáta a protopůsobila mile a
zanechala opravdový dojem.sd byl posluchačstvem

přeplněn. Zvláště galerie těšily se z nesčetné návštěvyám ze všech krabů pardubických. Masf nás to vším
právem těšiti, že dámy pardobické tak čile a tak
bojně účastní se našich spravedlivých snah. Po řeči
vip. Dlouhého-Pokorného mluvil za stranu národních

«dělníků p. Landeman. Byla to řeč tak spletená, že na
konec pan řečník jistě nevěděl, co „povídal.“ Zvláště
"mělzálusk na „henrajchiji.“ Pan kandidát jej od
byl po sásloze u ukázal ma na lichost jeho důvodů
sebraných zajisté jen z hoepodských rozhovorů. Vlp.

"Dlouhý-Pokornýbýl přijat za kandidá'a většinouhlasů:
— Něco však nelze ta pominonti mlčením. Jisté usoby
ze strachu předzdejšími novinami nápadně vybýbají
se oašema katolickému epolku, ač jest jejich svatou
povinností postaviti se s námi do řad proti epoleč
nému nepříteli. Myslíme, že to svědčí o jisté bázli
vosti a to tím více, když je vidíme v jiných krusích
pracovati s neúmornoa čilostí.

„Stráž ma klad. pomezí“ přineslavmi
nulém čísle lživou lokálku o voličské achůzi v Červ.
Kostelci. Poaměšně se zmiňuje o řeči vip.. Dlouhého=>
předků. Vřelou, vlastenecky procítěnou řeč ukon
čil Vrchní Pastýř modlitbou za blaho a mír české
země. Škoda,že náš národní světec v Římě zříd
ka kdy spatří českou duši u svého oltáře, a přece
cesta do Italie a hlavně do Říma jest mnohem
vděčnější jak v náboženské tak i ve védecké a tu
ristické stránce, nežli cesta do Paříže aneb do
Skandinavie |

Tvořili jeme průvod ndp. biskupovi při pře
depsaných návštěvách hlavních chrámů římských
po celé dva dny, čímž jsme získali mnoho neje
nom v obledu náboženském, ale i poučném.
Mohli jsme použíti výhody, poskytované všem
biskupům a jich průvodu, že jsme navštívili zmí=
něné chrámy jenom dvakráte, kdežto jiní poutníci
musí k získání odpustků návštěvu učiniti deset
kráte. Mimo to k vůli odp. biskupovi byly nám
ukázány ve chrámu Panny Marie Větší jesličky
Páně, podobizna Matky Péně a v Lateránské ba
silice stůl, na němž slavil Spasitel poslední veče
ři. Milého společníka tvořil malé naší poutní dru
žině opět Mgr. Zapletal, jehož obětavá úslužnost
nás k díkům zavázala,

Ndp. biskup učinil během dalších dnů
návštěvy u předních hlav kardinálského sboru,
načež ve čtvrtek odpoledne vrátil se opět do
Čech, kamž šťastoč zavítal.

My poušili zbylých dnů ku prohlídce ná
boženských, uměleckých a klasických památek,
jimiž žádné město na světě nemůže se takovou
měrou chlubiti, jsko právě město Řím.

Mysljen poněkud nábožensky věřícípovznese
se četnými krásnými chrámy; hroby sv. mučení
ků « světců vyzívají -k následování vznešených
ctností; půda krví křesťanů zbrocená budí ve vás
posvátnou úctu. Nemůžeme bez hlubokého dojmu
navštivíti katekomby, koloseum a vězení ma
mertinské.

Klassický vzdělaný duch procháskeu po
starém foru římském a po palácích císařských
nabývá teprv určité představy o věcech které
vštěpovali nám kdysi ve škole ovšem jen z knihy
bez přiměřeného názoru. Každý gymnasista, aneb
alespoň každý klassický filolog měl by před zkou
škami zejeti si do Římaku zejímavému studiu.

V, ohledu uměleckém chová Řím to nej

Pokorněho, že ný to byly „nelogické vývody“, kterénikobo nerusehřály — « ka konci prý jen ekrovnou
většinou byla resolace odlasována. Drrá tato lež v „S.
n. k. p.“ bije každéma do očí kdo na té schůzi byl;
proto uvedeme zde průběh schůze té, ačkoliv jeme se
v mímulém čísle „Obnovy“ jen krátce o ní zmínili.Kandidátstranykřesťansko-sociální,
kněz Emil Dloubý - Pokorný představil
se svému volíčetva v neděli dne 4. listopadu
v Červeném Kostelci, Prostranný divadelní aál
katolického domu byl plničký: Venku prší, bláta je
a u nás hlava na hlavě! Křesťanských socialů z blízka
i s dálí síla, národních i demokratických socialistů
plno. Národní socialisti troštovali se, že místo před
sednícké na sebe strhnou. Když schůzi zahajoval ka
techeta vp. Adam, savsněl povel: „Pozorl“ a ně

kolik hlasů a potom vyzdvisenýchrakou přálo si mítibr.: Aloise Kejelara, předsedou. Ale sklapio jim! Ve
likou většinou ustanoveni byli k stolu předsednickému
křesťanští socialové. Pan kandidát — pominuv program
křesť. sociální strany ohledně dělnictva, řemeslnictva
a rolnictva a zmíniv se krátce o pofadavcích ohledně

státního práva českého, protože redaktor pro V. Myslivec nedávno u nás o těchto zásadách mlavil —
vyvrátil svučným hlasem svým bídácké lži, které
strana sociálních demokratů v agitačním spisku „Pod
železnou rukou“ o strané křesť. socialní v 1000 exem
plářích v našem okrese XI. šířiti se rozhodla. Se zá
jmem z naší strany nasloucháno též o programu kom
manálním— ohledněsociální činnosti obcí. —
Po řečip. kandidáta přihlásilo se několik tazatelů:
národních dělníků a socialistů. Z otázek ukázalo se,
jek ubozf, nemyulící lidé s těmito stranami táhnou.
„Jak prý bude p. řečník provádětobstrakci?“ „Zdali
je pro Ebenhochův návrh?“ A řečník zdrcající logikou
za velikého smícbu přítomných ukázal, že ti pání ani
nevědí, coobstrukce aco návrh Ebenhochův je; že ne

Mistrně skritisoval p. kandidát i program národních
socialistů v ohledu náboženském a ukázal, že Mistr
Jan Hus a Amos Komenský v této věci nám kře
stanským sociálům bližší jsou, hež národním dělní
kům. — Navržená resoluce: My křesťanští sociálové
s nadšením přijímáme kandidatura kněze Emila Dlou
hého Pokorného a chceme se všech sil pracovati o jeho
zvolení“ — přijata bylase zápalem. Dokázalyto ruce,
ješ jako les po celém takořka sále pro ni zvedly se
do výše. Jen málo, kteří zdrželi se hlasování a 6 hla
sovalo proti. — Křesťanětí eociálové! Vzpomeňte na
nedávnou dobu, kdy před 3 roky jako kandidát před
stavil se a vás kněz Radolf Vrba. Tenkráte ti páni,
kteří u nás tvoří dnes stranu národních dělníků a so
ciálních demokratů společně — jako dva nejlepší
přátelé — pracovali na rozbití naší. schůze. Tenkráte
jejích hlasy společněvolaly na řečníka: „Ven s ním“,
„dolů s ním“, „pryč « ním“ a my křesťanští sociálové
jsme utéci musili, abychom zabránili krveprolití. Ten
kráte stály proti nám mocné strany, které myslily,
že vše do svých rukon dostanou a nás vyhubí, A dnes
po 4 jen letech? Ještě lépe sorganisovaní, ještě čet
nější, ještě více stoupenců veřejných i tajných přátel
mající — ukazujeme se na poli politickém a ty strany
nám nepřátelské jsou zamklé, vniterně pro nepoctivost
desorganisované a jen tajně„brumlají“ a když se ve

V'tejhě osvou — ostudu jen klidí. Toje vítězství
poctivých, spravedlivých, křesťanských
sásadi! Ty budeme i dále pěstovati a zvítězíme|
Kdyš jsi křesťanský sociál, jdi k volbě a dej hlas
svůj volitelů m, kteřívolitibudoulidového kně

A —————————— -—==

chová jenom 42 obrazů, ale jsou to vzory! Ne
hynoucí mistři Rafsel, Fiesole, Domenichino, Ti
zian, Ouido Reni, Pavel Veroneský, Corregio atd.
podávají vám zde to, co nejlíp dovedli, Ještě
slavnější předměty chová bohatá sbírka starých
soch ve Vatikáně. Jenom zde naleznete Jova
Otrikolského, Apolina Belvederského, skupinu
Laokontovu, spící Ariadnu atd. Tohle vše po
skytne vám jediný Vatikán, a když zajdete ještě
i jinam n. př. do musea lateránského, do villy
farneské, do galerie borgeské atd., pak se nedivíte
cizincům, že stráví v Římě celou zimu a že
někteří po několik let za sebou vrací se do Říma
ne snad za zábavou, ele k vůli vzdělání,

Opakuji: každý vzdělaný muž a zvláště
kněz měl by navštíviti Řím.

lnu všecko jest pravda, ale kde sebrati
na cestul« namítnete,

Cestování po Italii jest levnější nežli, v Ra
kousku a v Německu. Byli jsme v Italii 19 dní,
jeli jsme II. třídou, stravovali jsme se v předních
hotelích a utratili jsme každý se vším všudy 220
zl. Někteří pořídili to pouze za 200 zl. V leto
šním jubilejním roce a pak ještě do června v pří
štím roce poskytují dráby italské poutníkům
zvláštní slevy. Jednotlivým slevují 289/, jízdného,

osobách sleví docela 709/,. Rovněž i naše dráhy
slevují poutním vlakům 40—50“/,. A kdo jede
za plnou cenu, destojí ho cesta z Vídně ve IL.
třídě více nežli 120 zl. V Římě má naš krajan
z hradeckého kraje, p. Vincenc Fischer pěkný
veliký hotel »Alibert« poblíž Piazza di Spagna.
Obsluha a strava jest výborná, ceny mírné, celé
zaopatření denně 4 zi. Pan Fischer jest velmi
úslužný a ochotný, proto ho vřele odporučujeme
pejenom jednotlivcům, ale i větším cestovním
skupinám. Nám prokázal výborné služby tím, že
nám v Padui, Florenci, Assisi, Neapoli, Janově,
Milaně a Benátkách odporučil hotely, v nichž se
k nám chovali jako ku známým. Pouzev Milaně
hotel »Nord« činil v tom ohledu výminku. Kdo
chceš do Říma cestovati, obrať se na zmíněnou
adressu, a budeš úplně spokojen. Těšilo nás to,
že jsme se v Římě setkali s krajanem, jenž slouží
českému jménu ku cti.

Měl bych ještě ku konci své črty zmíniti

z e pracovníka pro lid upřímného —Emila
D /ouhého-Pokorného!l Zdař Bůh! —

Bouřlivá schůze v Kyšperku. Napon
dělek 12. t. m. svolali stoupenci strany křest. sociální
veřejnou schůsi voličů V. kurie s povolali kandidáta
strany, dra. Horského, Ztoho nesmiroý poplach v Israeli..
Telegrafováno na rychlo do Praby pro red. Kařpasa,
ten byl kdesi v Krakově snad u přátel, (kteří nepotřebují
křestního lista sní když se žení a vdávají), depeše
poslána za ním s na štěstí a na jejích neštěstí přišel
v čas! Pořadatelé navrhli za předsedu stoupence svého,
proti tomo se však ozval buoneký řev sc strany pro
tirné. Za velké vřavy, ve které si bájilí své právo t
křest, sociálové a slova taky zrovna nebrali proti ve
třelcům na vážky, zdálo se, Že to je počátek konce.
Při zkouškách blasování?zdvibali učkteří soc, demokraté
obě „končetiny“ a tak „zjištěn“ dostatečný počet pro
předsednictvo odporující strany. Bylato podívaná pro
boby! Vítězetví nesmírná!! Hrůzy světa, ať to někdo
dokáže !1! — Předseda udělil první slovo dr. Hor
skému, vyměřen mu čas k řeči pouze na 1 hodinu.
Pan kandidát svobodomyslně zkrátil i ten Čas, aby
měl pak víc času na drobnou válka na poli věcných
poznámek. Pojednal klidně, věcně o přirozených prá
vách národa, na existenci, na volné adražování se,
mluvil 'o situaci našeho národa. Řeč vyslechnuta s
naprostým klidem všech, zvláště mocně působilo na
posluchače jeho vřelé se zastání českého státního
práva. Řeč ta manifostovala vlastenecké smýšlení nás
křesť. sociálů, jež odpůrcové z národních řad vylu
čují. Že je Horský výtečným znalcem těch věcí a žo
je i talentovaným politikem, to usnali i národní děl
níci. Míti Horskébo tak jiná strana, to by měl man
dát na krku, ani by se ho nezbavil, ale je to kněsí
Po Horském byl řečníkem soc. dem. redaktor p. Kar
pas s Praby. I on uznal řeč dra. Horského za dílo
mistrovské, ale s mluvením věcným a neurážením ne
byl spokojen, on prý to tak hladce nedovede jako dr.
Horský. A skutečně. Začal, že soc. demokraté byli
bned proti jazykovým nařízením,jak byla vydána,za
to se ma dostalo pochralného uznání slovy: Hanba
vám, vy zrádcové národa! Mlavil, že parlament se
mosí státi dělným i kdyby Čech nedostal co mu pa
tří, útočil na bobáče, otřel se zas 0 kněze to je pau
šelní|', užil sprostých výrazů o straně křesť.-sociální
— až když se vyjádřil, že víra katolíků patří na sme
tiště, ta nastala vřava, která vyplnila čas, do kterého
směl mlaviti. Chtěl sice mluvit Jál ale křesť.sociálové
volali: padla, buď práci čest a tím skončil snatně p.
Kbarpeles. Co provedl soc. demokratům zdejším, to
není k napravení: poštval na ně národní i křesťenské
sociály, tím že je surově v jejich náboženských citech
urážel. Po něm mlavili ještě 2 pánové £ Ustí, kteří
podstatně neřekli nic jiného než co dr. Horský. Po
jich řečech zapěno: Kde domov můj! K věcným po
známkám se přihlásil ještě dr. Horský, objaenil výtku,
že prý klerikalismus není jedno a totéž jako křesťan
ství. O možnosti rozbití centralismu, o kterém se frá
sovitě zmínil p. Kučera z Ústí, učinil vysvětlení, které
ukázalo teprv v pravém světle, kdo je to dr. Horský,
ta pod tíhou hlubokých vědomostí jeho klesalo sebe
vědomí okolních vědátorů na bod mrazu. Tím skon

se ték o památkách jednotlivých měst, jejž jsme
též na cestě navštivili, ale pro obmezenost místa
nelze toho učinit: Nechám si to pro některé číslo
»Časových Úvah«. Tam podám návod ku vděčné
a krásné pouti do Říma. Poznamenávám, že jsme
všichni bez všeliké vážné nehody vrátili se v úpl
ném zdraví a v nejlepší náladě do své vlasti a že
všichni vzpomínáme vděčně na blažené dny ve
věčném městě. Kdyby bylo lze, putovali bychom
na přesrok zas. Já bych doma jistě nezůstal!

Mžikový snímek.
Listí padá, — — —
Ven se dívám zamlženým oknem — vpomí

nám .. . Země truchlí, stromy zoufale zvedají
holé rámě k nebesům — -—-—

Proč ten stesk, proč te nuda, proč ty za
smušilé tváře, proč ty vzpomínky? — — — —

Vidím krčmu, nabubřelé tváře opilců. —
Člověk tváře chorobné s nosem orličímnalévá —
nalévá — — —

Chraplavé hlasy, pustý smích čeří vzduch
brlobu. — = Příroda truchlí — v krčmě veselo.

Přichází hošík — opilec jeden vytteští zrak.
»Táto, ty piješ, dej také mámě. — Doma je

zima — — —«
Zachechtal se opilec.
»Máma pila včera — — aty jdi žebrat —

jsi synem proletariatu — — —e« .
Vyšel synek ven — žebrat! — —Jdou lidé

kolem, chlapec volá: »Ustrňte se, matičku nemám,
tatíček je nemocen — — —*«

Ustrnuli se lidé — syn proletaristu se vrací
do krčmy.

»Táto, peníze mám i chleba, dám si také
šedou — — —«

Usmál se opilec.
»Zhýralec soused nasytí zase mámu. — —

Jsme proletáři« — — —
Listípadá... A. M. V. Prosečiký.



čil a tím sakončena téš povášlivě otřesená schůze
voličské. Viděl jsem, kterak tiskli dru. Horskému oní
póni s Ústí raku s vyjádřovalí mu úplný souhlas s
jeho vývody! — Přátelé, hledejme spíš co nás spo
juje, neš co rozdvojuje. Zanechte kult osob a přemý
šlejte o programu křest. sociálním, pole národní
budiš společným bojištěm, na němš se sejdeme ve
volbách příštích. Raku v race jsme proti Němci Gčh
lertovi, proti pokřtěnémučídu Weinsteinovi, svorně
za státoprávníkem, sociologem a vědátorem Horským!
Zdař Bůh!

V Kostelci m. ©. konklsse voličskéschůze
v neděli, dne 1). t. m. účastníků bylo přes 800.
Bcbůzi zahájil místní kopian J. Bezdíček. Za před=
seda zvolen byl p. Karel Dašek, Za velikého oapjetí
ujal se slova vidp. Dr. Horský, Řečí srou samlouval
se většině přítomných. Vylíčil a objasnil nynější sl
toaci politickou — a stanovisko své strany ku nynější
sítaaci, Mezi přednáškou byl vzorný pořádek. Po řečí
přiblásilí se ku slovu někteří socialní demokraté —
Hrabík, Melichar a Malinský. Uvedli různé, často ve
scbůsích opakované a také vyvrácená fráse. — O po
známkách p. Hrabíka vyjádřili se sami předáci s0
cialně demok. že kdyby byl mlčel, že by lépe byl
činil. P. dr. Horský na všecky námitky sociálů dem.
odpověděl a je vyvrátil. Nad očekávání trefně a úplně
odbyl asociální demokraty prostý dělník p. Břesina,
ukázav zvláště, jak ti dobrodinečkové těžili ze stávky
ublokopů.

Drobná obrana. |
Vzpomínky ma Bílem Horu dávají

některým liberálním plátkům příležitostk pot:
měšilému se otírání o. katolictví; kdyby ti

isálkové jen trochu znali příčiny bělo
horské katastrofy, byli by raději hezky z ti
cha v zájmu vlastním. Tolik přece v této době
může věděti každý, že Bílou Horu nám při
pravila zpupná a nevázaná aristokracie luthe
ránská, která ani v nejmenším nedbala o pro
spěch vlasti ale vždy jen o zájmy osobní.

yšší stavové zotročili ve jménu „ovangelia“
sedláky, zotročili kněžetvo na nejnižší stupeň,

dotazu kněžetva. Na Bílou Hora boali do boje
vzpírající se robotníky a chasu cizáckou; žol
"dáci místo platu ee musili spokojovati s lupem
ua bezbranném obyvatelstva poddaném pácha
ném. Ani před samou bitvou nechtěli „evange
ličtí“ stavové uvolniti Jidu jeho otroctví pro
svou hamižnost. Před samou bitvou se sedláci
na mnohých místech bouřili proti nelidským
pánům, kteří z mozólu Jida dělného tyli.

Zda pravý přítel české demokracie může
tedy slzeti apřímně na porážkou kruté oligar
chie aristokratické, která takto s Jidem naklá
dala? :

Protestant Denis ku př. píše: „Několik
"dní před bitvou na Bílé Hoře sedm tisíc 6e
dláků v kraji žateckém plení tvrze a zámky,
vraždí pány a rytíře, hrozí pomstou městům
sousedním, nepřipojí-li se k nim. Za takých
okolností není zajisté nic podivuhodného, že
povstání bylo přemoženo“. — (Boj ztracený)
ostatně byl jakýmsi smutným souhrnem chyb
předešlých; velení neprohlídavé a neodhodla
né, vojsko bez kázně, vůdcové nesvorní, pa
novník neschopný (kalvinista Fridrich, Němec,
jejž lutheráni za krále zvolili) odvaha pro
střední nebo zbabělý zmatek“. (Pane Klofáči,
Loskote a ostatní slyšíte ?) — Dále pokračuje
Denis: „Možná ještě tázati se, zda porážka
na Bílé Hoře — Bílá Hora, kletá hora — ne
byla k dobrému. Šlechta dala příliš zjevné a
četné důkazy své lehkomyslnosti, nevědomo
sti, úplného nedostatku politického (spíše vla
steneckého!!) ducha— a bez hrůzy nelze
pomýšleti na možné vítězství její“
atd. Tak píše přitel našeho národa. Chtěl-Ji bo
jovati tehdy český lid? ;

Jen šílenec může tvrditi, že 80 vůdčím
politikům země české jednalo před katastrofou
o blaho národa. Vyšší stavové se rvali o před
nost, šlechtici si dávali 8 pochutí jmóna ně
mecká (viz Dačického zápisky díl IT) bratřič
kovali se s Němci, pomáhali v Čechách ger
manisaci na nohy a zvolili si za krále kova
ného Němce. Mnohý kněz novotářský tak se
zpupnosti svých kollátorů bál, že před pří
chodem va faru se vyptával úzkostlivě lidí,
co všecko jeho pán věří, aby věděl, jak má
učiti, aby ho pán hned z fary nevyhnal (Čti
Wintrův: Život církevní). Zkrátka a dobře
tyranisující svévole jak náboženská tak poli
tická byla nutně poražena stranou pořádku.
Suad by bylo spíše na místě trochu víc se
zmiňovati lidu o blahé době české demokracie
za doby Karla IV. než tlachati s nadšením o
těch dvou stoletích, kdy „svoboda“ husitská
a lutberská podepřela byrokratickou aristo
kracii na úkor lidu. Dalo by se o tom mlu
viti ještě šíře, ale zatím dosti. Jiné (mimo
chodem řečeno hezky tapé ostny), kterými
nás chtěli naši přítelíčkové v tomto týdnu
bodnouti, zurážíme, pokud místo stačí, bu
doneně.

Politický přehled,
Proti obstrakel. Vzpomínajenešťastné

vlastní vinou a neprozíravostí se zapadajícím slun
cem osmého listopadu zhasla samostatnost, sláva
a lesk koruny české a uvádí na důkaz svého vý
roku četné doklady. Soudě pak z minulosti na
přítomnost a budoucnost praví: »Jsko před 280
lety i dnes štve se proti našemu národu a jako
tebdy viděli neproziraví lidé spásu v revoluci,po
dobné dnes spatřují v obstrukci vrcbol vší poli
tiky. Naučíme se přece něčemu z historie? Aspoň
tomu, abychom zbrkle nesedali na vějičku, kterou
zrádný odpůrce k našemu polapení chystá? Does
jsme opravdu na tom hůře, než po nešťastné
bitvě běloborské. Tebda slávou opojený vítěz ani
se neodvážil snížiti význam jazyka českého jako
úředního a vábu zemského sněmu znebodniti. A
Co dnes? Čeština jako jazyk úřední dána ve psí
a zemský soém je bezvýznamnou figurinou v ru=
kou vídeňských pánů. A uplyne ješté bodná spou
sta vody ve Vitavé, než bude lépe, Neuměli jsme
nikdy a nenaučili jsme se dělati rozšafaou poli
tiku. A jestli jsme podnikli k ní náběh, netrval
dlouho, vády vraceli jsme se do stsrých cbyb. A
to se mslí již na jedenácté generaci. Revoluce s
r. 1618 jasnou mluvou nás tedy varuje, nesázeti
vše na jednu kartu, nebráti hazardoč s věcí ná
rodní. Jen vážná reelní politika povede k úspě
chům, dobrodružná v záhubu. Cbyby dávných
předků mstí se ješté na nás, chyby naše mobly
by rovněž stihnouti věky budoucí. :

Strana márodní (staročeská)vydala 11.
stopadu svoje volební prohlášení. Samostatně kan
didovati nebude. Za důvod udává, že nechce »vo
lebním zápasem rušiti stranu nyní vedoucí v díle
počatém a nedokončenéma.

Svolání zemských směmů. Dle zpráv
z rosličných blavních měst docházejících budou
zemské sněmy svolány ne den 17. prosince a to
nejvýše k týdennímu zasedání, Jicb pracovní pro
gram má sestávati z povolení budžetního provi
soris a z předloh ohledně zemských vydání pro
lihoviny.

tráška mezi černohorskou a rakouskou
pobraniční stráží, při níž bylo mrtvých i raněných,
nemá okamžitě nijských následků diplomatických,
ale napjetí od času rakouského zakročení ohledné
poštovních poukázek z Černé Hory a štvaní srb
ského Milana stávající se tím velmi přiostřilo,
Kníže Mikuláš se zimničně o to stará, aby ve
škeré obchodní styky z Čermé Hory šly přes Bar
a Ulčin (Dulcigno) a ne jek dovad pás sakousté
území.

Amnestle v Italii. Z příčinysvýcha.
rozenin podepsal král dekret, kterým uděluje ss
amnestie osobám, které byly odsouzeny pro sprb
sté zločiny, pro přestupky proti zákonu finan
čnímu a pro přestupky ve službě vojenské, pokud
trest jejich nepřesabuje dobu šesti móstců.

Ke kariistickému hautí vo Špa
mělsku. Don Carlos uveřejnil v listu Noticiero
universal prohlášení, že hnutí Karlistů stalo se
proti jeho vůli. Původci hnutí jsou prý lidé, kteří
mají zlé zámysly. Teprve budou-li okolnosti tobo
požadovati, bude se dovolávati násilí. Ostrým
způsobem odsuzuje don Carlos falešné zprávy no
Vin a připojuje, že kerlismus zachrání Španělsko,

Válka v Číně. »Spojené«velmoci žádají
na »pokořené« Číně podmínku míru následující:
náhradu za utrpené škody v obnosu 400 milionů
teelů (tael 7 kor, 60 hal.), správu cel čajových a
jiných dávek v rukou Evropanů, doživotní zajetí
prince Tuana, návrat císaře čínského do Pekingu,
ochrana jeho trvalou stráží evropskou, neomezené
právo usazování se cizinců v Číně. Čína nesmí
kupovati zbraně. Čínský Bisrmark Li-Hung-Čang
pokládá prý tyto podmínky za přijatelny. Počet
udávených křesťanů čínským drakem páčí se na
20—25.000,z nichž jest 5 biskupů a 28 missio
nářů. Čína zbrojí dále zimničním chvatem.

Z činnosti katol. spolků,
Ústřední sdružení katol. spolků die

cése královéhradecké šádá všeckyjednoty, které dosud
nevyplnily saslaný jsm dotasník, aby tak učinily co
nejdříve a spolu s ním, saslaly (nejlépe v po
štovních známkách) povinný roční příspěvek 1 K.
Příspěvky zaslaly dále jednoty: Katolicko-vsdělávací
spolek „Obrana“ v Malé Skalici 1 K, Svratojosefská
jednota na Slezském Předměstí 1 K, hospodářská ka
tolická beseda ve Sloupnici BO b, Sratojosefská jed
nota ve Vel. Dřevíčí 1 K, Svatojosefská jednota v Po
ličee 1 K, katoliuko-sociálníjednota v Litomyšli 1K,
křest..soc. vzdělávací spolek šen v Sesemicích 1 K,
Katolická řemeslnicko-hospodářská jednota v Sese
micích 1 K, Vzdělávací upolek křesť,-s0c. v Heřma

nově Městci 1 K, Katolicko-sociální spolek „Rovnost“
1 K, politický klab křesť.-soc. v Kněžicích 1 K. —

Černilovská katelichá jedmota ko
nala dne 11. £. m. velice sdařilon schůzi v Divci.
Účastenství bylo veliké. Pan redaktor Vobejda-Proseč.
ský s Hradce Králové mluvil o thematě: „Politické a
národohospodářské anahy katolíků“. V dlouhé, přes 3
hodiny trvající a dobře procítěné řeči poučil účast

v

níky oppea násírkve,o„ach ensháchmají ná ském národním a obospodářském.
vláště na volby kladl veliký důraz. Řeč

redaktora učinila na posluchače mobutný dojem.
Bylo znáti pří jeho nadšené a úchvatné řeči, še
ta pravda kterou hlásá, vniká tomu lidu do srdce, že
to není vímě, které padne na skálu, — ale že padá
v půdu dobrou, kde zajisté vspučí a přinese ovoce.
— Podotknoutí dlužno, že přítomní byli také prote
stanté, kteří nejen že protip. řečníkoví nic nenamí
tali, nýbrá ještě na důkaz soublasu tleskalí! — Po

fednášce vdp. farář Seidl děkoval vřelými slovy p.
fečníkori — a zároveň děkoval také občanům Divec
kým, kteří jej jmenovali čestným občanem za zá
sluby, kterých si o farnost Černilovskou všestranně
získal. Při debatě promluvil ještě p. redaktor o cestě
našeko nejdp. biskapa do Říma, vřelými slovy vyli
čoval tu upřímnou jeho láska k tomuto národu, ty
veliké práce a ušlechtilé snahy, které v zájmu toho
národa podniká, byť by žádných díků nedostal a byť
by i na jistý místech nebyl proto v milosti, Kdyš p.
redaktor končil prosbou, aby Růh našeho volepast
sílil a opatroval, tu líd nadšeně dal ovůj souhlas na
jevo. — Krásná tato schůze zůstane sajísté všem
v mllé upomínce. X. m. 2

VČastelovicích řednášeldne 11. i, m.vlp. katecheta Černýs Hradce Králové o thematě:'
sťanský socialismus a jeho nepřátelé“. Přednáška

jeho zanechala mezi hojnými účastníky hluboký dojem
a vysvětlení programu strany kresť, soc. přispělo ne
málo k nálešitéma poznání pravdy — a jak besdůvodně
naši nepřátelé proti ném bojují.

V Librenticích bude se konati veřejná
schůze v neděli, dne 18. t. m. o 2 bed. odp. v ho
utloci p. Nováka, — | Přednášeti bude dp. katecheta
Černý z Hradce Králové o programu strany křesťan.
sociální. .

Z Úermileva. Katol. národní jednota -naše
pořádala dne 4. t. m.svou řádnou valnou ochůsi, při
níš mluvil dp. JanČerný, katecheta z Hradce Králové.

aaa po uvítání vidp. předsedyJana Seidla, faráře,dp. fk se ujel slova, posluchače přímo uchvátil,

mlnvě o„příčinách nevěry za našich dnů. V řeči 3 hod.trvající ukázal,jak nešťastnými jsou nevěrci ve svém
životě a jak žalostný bývá konec jejich při amrti. Po
přednášce uděleno slovo jednateli, keplanu Jos. My
naříkovi, který ve avé správě jednatelské podal cel
kový obraz činnosti jednoty za rok minulý. Jednota
přes všechnu nepřízeň bohužel i od „také katolfků“

: projevovanou úplně dostála úkola svému. Ku vadě
ání členů odebírány byly četnéčasopisy(atol. Listů8, Obnovy 20, Křížů a Marie 140), odbornéspis

hospodářské, listy zábavné a četné jiné kteréž v čí
tárně vyloženy jsou, používáno knihovny spolkové ko
400 svazků čítající a konány přednášky. Mimo to
starala se jednota i o slušnou zábavu. — Tak dne
19. listopadu m. r. pořádala zábavu cecilskou, dne
18. ledna t. r. plese s výsledkem skvělým. Co se týče
osvědčování av. víry katol. na vemek, podnikli jeme
ve dnech 16., 17., a 18. června t. r. velikou pouť
k Matičce Boží na Sv. Horu u Příbrami a súčastnili

jeme se sjezdů didcesních spolků v Chrudimi. — Kuonci pak vybídl jednatel všechny, aby přesvědčení
své všude neohroženě na jevo dávali a tu pod=
poro“ali, zvláště, by se přičinili,abychom co mošná
nejdříve ovětiti mohli nvůj spolkový prapor. Když
opětně chopil se slova náš obětavý a milovaný vldp.
farář Jan Seidl,sebráno bylo v malé chvilce 188 k
82 h na prapor a projereno ode všech přání,aby jiš
brzo nad hlavami našimi prapor sv. Václava zavlál.
Na to zprára pokladafka p. Ant. Tomana, rolofka

sČernilova -se soahlasem přijela a vysloveny mu vldp.ou díky za obětavé prácepro. jednotu Zaslu
ujeť toho p. Toman v plné míře. V následujících po

tě volbách zvolení byli: vldp. farář Jan Seidl všemi
hlasy opětně sa předsedu. Milujeme našeho vldp. fa
ráře a ctíme je protože všechny své práce věnuje
dobra všech. Dálebyl svolen: p.Jam Malý, rola
s Černilova za místopředsedů, vip. "Jveď - Mynařík,
kaplan za jednatele, p. Aut. Touran, rolník se po
kladníka, p.Jan Ježek, trablář ze knihovníku; sa re

visory účtů: E Jos. Kvasnička, statkář s Bukoviny a
p V. Kutík, krejčíz Černilova. Dále do výbora aroeni byli: p. V. Falta, p. V. Černý, rolníci z Divce,

p V. Toman, rolník z Bukoviny, p. Karel Felix, p.oa. Uhlíř, rolníci s Librantic, p. Jos. Hojný, hudebník
s Černilova, p.Váci. Pavlík sedník s Dol. Černilova,
p. J. Čáp,rolník s Hor. Černilova, p. J. Cejnar, rol
ník z Lejšovky, p. J. Fabián, rolník s Výravy. Když
pak přihlásilo se ještě nových 9 členů a volné návrhy
projednány, schůze vřelým doalovem vldp. předsedy
skončena, a účastníci odcházeli s tím fedovědčenín,
še jednota dobře působí ku blahu všech. Kóž by jen
ty dobré a šlechetné snaby i u ostatních nachásely
porozamění. Mnohéma, třebas i „také katolíka“ jest
naše jednota trnem v oka a přece nečiníme nic alého,
nikoho neštveme jako mnozí jiní, nsopak ze srdce si
přejeme, abychom všichni žili ve avornoati a lásce fa
aby také mír a.pokoj panoval v obci naši jako až do
nedávna. Z těch planých a dnes jiš přežilýchnadávek
jsko tmáři, studení bratfi, chudí duchem si nic me
děláme a od dobré a šlechetné práce nedáme se od
strašiti nikým a nikdy, jsouce hotoví obětovati všechno.
Naže za vedení horlivého našeho vldp. předsedy ku
předu — beze strachu.

Zprávy mistní a z kraje.
Patronátní otázka maše v Římě.

Z nejbespočnějšího pramene jame usvěděli, že odp.
biskop Edvard Jan Nep. o této pro duchovenstvo a
náboženství důležité věci v Římě samém příslašnou
správa podal, Kardinál Hampolla se vyslovil, še by
se od nejvyšších míst v Římě věc te podporovala. Kéž
by Bůh dal, aby teké anaha odp. biskopa králové
hradeckého žádoocí přinesla výsledek, ©Námaba jeho
8 cestou do Říma spojené bojně by byla odměněna
Jak daleko sáhajícími blabodárnými následky, jež by



cevdechbovoísprávěbrsyskásaly,tak| —jakřící
nováháme, vděkom veškerého duchoronstra. —

Osobní. Vdp. Aatonín Sachánek, roktor bi
okapského semináře v Hradci Králové, vyznamenán
Jest hodností domácího preláta J. 8. Lva XII A6
koliv víme, že známá skromnost nového pana preláta
do rozpaků jest přivedena, přece s celého srdce bla
hopřejeme, prosíce Boba, aby pt. p. rektor, jako si
obnovou seminářského chrámu Páně vebynoucí postavil
pomník, tak aby se též | nového somináře dočkal a
dopracoval. Na mnohé léta | — ——Slovutný p. sem
ský raja Štěpán Flecher, horlivý kat lík a vincenclán,
nyní v Cbradimi žijící, obdržel od av. Otce záslažný
kříž „pro Ecclesia et Pohtifice“. Rovněž tak vysna
menána jest pí. hraběnka Czernin-Morzinová sa vy
stavení dvoa nových chrámů v krásné gotbice. Grata
Jojeme! - ,

Zprávy dlecésní. Ustanovení: p. Al.
Horák, za kaplana do Btoků, p. Josef Okroublický,
kaplan Mladkovský, za koop. do Modletína, p. Fraat.
Honců, kocp. Rychmburský, za koop. do Vrbice, p.
Antonín Vobejde, kaplsn Poličský, za kapl. do Hlinska,
p. Frant. Okroublícký, koop. ve Vrací, sa kaplana do
Kop!dina, p. Lad. Táme, kapli. v Jedlové, sa koop.
do Staršova, p. Al. Nožička, kaplan Kopidlenský, za
kapli. do Veliše, p. Arnošt Porteš, kepl. Lanškrogaský,
ta administr. du Radoltic.

Minalé čísle „Obaevy“ bylo zabaveno
pro článek o processu Hilenerovu. — Konfiskační
aparát je nyní opravda v nejhorlivějšíčinností|

živnostemské společenstvo
wHradel Král. udělíúrokzzadísepaosvoje
Ueny; šadatclé musejí býti členy společenstva a vdovy
mohou žádali též. Žádosti musejí byt zaslány staro
stovi společenstva do Ď. prosince.

, Zřizeminy v Hradci Králové. Voipi
tálské ulici zrovna před b. Borromeum jest. spousta
starých cihel, smetí; stařého násypu a trámů rozlo
žena v divokém nepořádku celou šířkou ulice téměř
aš ku chodníku, takše o sobotním trhu jezdí všecky
vosy po chodníku a chodcům nesbýrá nic jiného, než
aby volili jinou ulicí. ku své cestě. Jak se však nají
dostati « domu obyvatelé Borromea, jest ponecháno
fortaně. Když již nemáme příslušnéhoreferentav mě
steké radě, jepž by měl smysl pro slašné urovnání
starobního materisld v přiměřenoufigora, má se sipoň
ulicé povosům uzavříti, všdyť jest chodník pro lidi a
ne pro koně.

Divadelní společnost EliškyZelinerové,
sehrála včera večer v zdejším Klicperově divadle ope
rottu „Mařinka vonná“. Jiš dříve jeme uveřejnili
v „Obnově“ že tato společnost si sískala veliké obliby
v oelých Čechách — a nyní jiš při prvním předsta
vení jsme .se přesvědčili, de společnost tato vším
právem obliby a uznání zasluhoje. —

Hudební večer blatáckéhogůartettav Krá
lové Hradci, pořádán bude dne 17,.£ m..o 3 bod.
odp. v dvoraně „Hesedy“. .

Symfonický kemcert v Adalbertinu2e
hraný josafovakon vojenskou hudbou dirigencí kapel
níka Mexa Hoydy vydařil se v každém ohledu skvěle.
Pořad odpoledního koncertu zastoupen ukázkami nej
snamenitějších komponistů doby starší i nově, Beet
hovuův menuet, Wagnerovy motivy osr. Grálu, over
tara k opeře Dvořákově
Libuše a Berliozův římský Karnoval sehraný s na
prostou | akuratessou a s nejvzácnějším pojetím
a podáním všech badebních frásí. I čísla večer
ního koncertu zářila jemným koloritem a ač byla aviš
nějšího rhytau, nevymykglase z rámce seriosní budby,
Jasnou diatenikos pracoraný Lachnerův „Marche-ce
lobre,samlouval.se.nejlépe. Ačsál Adalbertinskýje
největším v Hradej, byl při odpolední produkci plný
a večer nemohl ani přicházející obecenstvo pojati.
Mnozí museli « nepořízenou odejíti. Doufáme, že pan
hotelier Kodečká povzbuzen zdarem prvého koncerta
obecenstvu bradeckéma: častěji podobnou pochoutka
připraví. Snad zmizí konečně ono nepochopitelné
iguorování adalbořtinské dvorany, již žádný sál zdejší
vyrovnati se nemůže. :

Valná hromada právovarečníků
v Hradci Králové konalas9 v neděli, dne 11.
t. m. Přítomno bylo 171 členů. Pan Waldek uvítav
přítomné, udělil slovo p. Formánkovi, který podal
správu o stavu pivovaru. P. Dr. Klumpar podal různé
námitky ohledně řízení pivovaru. Do výboru voleni
byli pp: V. Collino, Fr, Strnad, V. Formánek, J. Honke,
J. Petříček, V. Waldek, J. Štěpánský J. Pijnáček,
J. Šole, V. Weinhengst, J. Jelínek a K. Hubáček.
Náhradníky jsou pp: Česák, J. Jeřábek, J. Janeček,
C. Wlach a Ant. Macák, Rerissory účtů pp: Paikr a
Hoffman.

Před porotou v HradeiKrálovétento týden
byli odsouzení: B. Wioter, šestnáctiletý učeň krej
čovský, pro sločin žbařství — na dobu tří roků. Pekař
E. Vasler, pro zavinéný úpadek do vězení na 4 mě
síce. F. Hanzi, chalapník, pro podrod, do vězení na
6 měsíců. O dalším líčení přineseme zprávu příště.

Záložní úvěrní ústav v Hrade! Krá
lové. Na informaci naší se nám sděluje, že ústav
pomýšli na rosšíření akciové jistiny, vzhledem k ro
stoucím běžným obchodům, k čemuž druší se tské
lichotivé pozvání jistých vášených krubů, kterého
v první řadě ústavu, co jedné s nojwtarších bank se
dostalo, ku zřízení ve větším průmyslovém centra A
liálky.

Dar. Pací Zděnka Škworová, ros. Schmoran
sová, choť © k. podplukovníka ze Slatiňan darovala
kapli sv. Vojtěcha v Adalbertino skvostoou alba s nád

berdým okrajem a pěškryvku va oltář, Sprára Adal
bertfna vzdává ze tento velkomyslný dar vřelé díky.

Poutaiel, kteří provázelinašehopdp. biskupa
do Říma, věnovali na badovu Adalbortina 19 K. Po
litické družstvo vzdává. sa tento dar srdečné díky.

Odbor zemské jednotysoukromých
úředníků v Hradci Králevé pořádápro
členy 8 jich hosty přátelský večírek v doleních míst
nostech měšťanské besedy v Hradci Králové v neděli,
dne 18. t. m. nu kterém se zvláštní leskavostí olíbil
přednášetí p. MUDr. Leop. Batěk. Začátek o půl 8.
hod. vober.

Naše pošta. Dio doslechubyl sdejší poštovní
« telegrafní úřad ředitelstvím pošt a telegrafů vysván,
aby te o vhodné úředoí místnosti postaral. Za tou
příčinou má se se zdejšími pány majiteli doma po
případě s pány staviteli, kteří by účelnou budovu po
stariti se uvolili, vyjednávatí, an poštorní aerar vlastní
bedovy více stavěti nemíní. Jelikož pro poštu vbodné
místnosti při nedostatku .v příznivé poloze ležících
budov s vyhovujícími většími prostorami, které by so
účelně rozděliti daly nesňadno se aalésne a nynější
poštovní dům pro nepostačitelnosť místa rozšířiti se
nedá, aby v zdravotním ohledu požadavkům vyhoro
vati mohl, nezbude, než novou účelnou budovu posta
viti. Naskytoje se tudíž příležitost, že by městu na
šemu representační badora přibýti mohla. Slavné mě
steké zastupitelstvo sejisté příležitost tuto nepovši
moata nenechá a vlivem svým se přičiní, aby pošta ne
do staré nýbrž do nové budovy ce dostala, V Chrudimi
postavila temní sáložna pro prětu pěknou budovu, v N.
Bydžově je pošta též v důstojnější budově umístěna.
V Pardabicích postavil p. Brázda novou budovu pro
poštu, s kteréž mu aerár 9000 K platí ročně. Leč
doufáme, že se buďto některý se sdejších peněáních,
ústavů neb některý z pánů gtavitelů pro tato věcsa

nezasáhlu, návrhy na postavení a pronajmutí takové
budovy rádi ee ačíní. Mezi Grand hotelem a novými
kasárny naproti Adalbertina bylo by pro takovou bu=
dova místo nejvýhodnější.

Pedivmý apeštel. Tento týden potuloval
se po Hradci jakýsi mladík, ne právě vábného zevnějšku,
který v různých patykách o sobě tvrdil, že jest na

apoštolských cestách — a de jej sám sbiskop lškaz Praby poslal, aby v Čechách hlásal, jak „kleriká
Jové“ dovedou lid balamatit. — V jedné putyce na
Pražském Předměstí si ale ten svůj úkol jaksi spletl,
začal se tam bratřičkovat se s00. demokratya protože
socialisté mají ve svém pro, u „volnou lásku“ počal
se opilý apoštol „biskupa“ sky nestoudně chovat k ho
stinské — načeš byl s putyky vyhozen! — Z jiné
strany se nám opět sděluje, še jest to podvodník, kte
sbírá peníze na růsné „dobročinné“ účely — a
v hostincích vše probijel Policie snad zavedla již po
něm pátrání.

Cisimce, kteří do Hradce Královézavítají sa

pisy křídou na prknech dlouhého plotu, srovna vedle
nádraží. Divíme se, že ještě nikdo se nepostaral o to,
aby se to smazalo. To nedělá našemu městu zajisté
tádnou reklamu!

© zábadném případu dochází zpráva
z Tratnova. Cestující, jedoucí v poštovním dostavníku,
spozorovali mezi obcemi Chvalčí a Petříkovicemí, še
na stromě nedaleko silnice visí tělo ženy. Opodál bez
starostně seděl dráteník. Dostavník byl ihned zasta
ven, cestující zadrželi dráteníka a přinutili jej, že pře
řízl provas, na kterém žena visela. Po delším namá
hání podařilo se ženu vzkřísiti. Co stalo se mezi ženou
a drotarem, není ještěnáležitě vysvětleno. Dráteník
byl zatčen. :

Náles mrtvoly. Přikopání příkopuna posemcích Kratonosského velkostatku, nalezena poblíže
strojného domku, jeně stojí na křižovatce trati s ce
stoa od Kratonoh kuSuchnovce kostra lidská, a to
nepochybně člověka mladého. Byla v semi obličejem
dolů jakoby do vykopané jámy hozena. Dle usudku
lékate mohla asi 80 let v zemi ležeti. Pohřbena byla
na hřbitově Kratonozskému.

Podváděl vdovekchtivé šemy. Z Hory
Kutné se nám píše: Dne 10. t. m. stál sde před soudci
s lidu Ant. Těhník, biletý mlynářský z Bystré (okres
semilský), pro podvod, krádeže a jiné činy mnoho
kráte již trestaný, aby se zodpovídal ze zločinu pod
vodu dokonaného i nedokonaného, se sločinu krádeže
a přestapka proti veřejným zřízením a opatřením dle
$ 580. tr. s. Ant. Těhník vyučil se řemesla mlynář
skómu, ale řemesla se nedržel. Jest již po drahé šenat;
s drahou ženou šil jen' čtyři měsce po svatbě, nebob
spořádaná domácnost ho netěšila; raději světem se
potlonkal, lidi podváděl a nezřízený život vedl. Vět
Šina podvodů spáchal tím, še předstíral vdavekchti
vým tenštinám, že si je vezme za manšelky; pod tou
záminkou vylákal na nich nebo jejich příbuzných pe
níze, pak při první vhodné přiležitosti zmizel. — Od
souzen byl na dobu 8 lef.

Obec Velká Běleč vyřídilatěchto dnů
žádost velkostatku dašického a povolilu postavení
felefonního vedení- do myslivny a hájoven po
obecních cestách V následujících dnech dokonče
na lokální síť telefonní na velkostatku Dašickém
doplněním směrem k Bělči. Celková délka 45
kilometrů s 16 stanicemi postavena byla nákla
dem 7000 korun.

Přepadem. Z Náchoda se nám píše: V pon

dělí 5. t. m. ubíral se$ Josef Pražák, řezník z Náchoda do Přibyslavi u Nov.Města n. M., aby koupil
nějaký dobytek. Cesta vedla jej lesem po známé zem
ské Brance. Když přišel p. Pražák do hustého losa
vyskočils houštiny pojednouvysoký, silný muš a
vrhnuv se na p.Prašáka, počal jej klackem dohlavy
a do sad tlonci ©vybrůžkoa: k chlape, tebe mn
sím ze světa nějakon smrtí oprovodit!* Pan Pražák
poznal v útočofku známého uloděje, pytláka a násil

níka, jakéhos Gabriela Poláka, vulgo „Elu“, který byl
jiš moohokráte trestán a který na p. Prašáka same
vřel, že jej kdysi prozradil, když mu nabízel upytla
čenou sruu. Teakráte dostal Polák sa srnu 6 měsíců
těžkého žaláře. To bylo příčinou asi tohoto přepad
nutí. Pan Prašák bránil se zbujníku seč mohl, marně
však byl by se bránil, kdyby mu jeho pes nebyl bý
val nápomocen. Týž totiž pustil se též do násilníka
a znfivě svého pána bránil, tak že p. Pražák mohl

rohnouti. Sotva však dal se na útěk, střelil po něm
olák dvakráte, ale dádná s odeslaných ran p. Pra

šáka nezasáhla. Pan Pražák utrpělpohožděniny,které však nejsou vážné. Násilníka Poláka počalo
brzo četnictvo náchodské hledati a byl týš v úterý
6. t. m. k večeru v Bražci dvěma četníky dopaden
spoustán a okresnímu soudu v Náchodě do vasby ode
vzdán, odkud vedla jej cesta ku krajskému soudu
v Hradci Králové.

Z Jaroměře. Našeměstojest odjakživav po
litice opportaní. Jaký vítr fouká na radnici,takový
vane celým městem. Dokud byl purkmistr staročech,
volilo se se staročechy a ráz města byl staročeský,
až tu a tam ukasovali se i mladočeši. Ti však byli
vysmíváni se svou politikou.Padl staročeský purk
mistr a zvolen mladučech a hned přes noc ráz města
byl mladočeský. Přišel na stolec purkmistrovský radik.
pokrokář. Kdyby tam byl do dnes, jisto jistě, že by
se děly volby ve znamení radik. pokrokářů, a nikdo

jiní by nebyl připuštěn ke slovu, ale že se vzdal svénosti a nastoupil rozvážný mladočech, jest dosad
formální ráz města mladočeský, Poněvadž pak nynější
purkmistr nevede si tak pašovsky,ta víří to městem
a mladočeši ustupují radik. pokrokářům. Městská rada
sama smlavila se © národními dělníky a voliti budou
obě strany polovic volitelů mladočeských a polovic
národ. socialních. Při užší volbě poslance a jinou
stranou dají mladočeši, badou-li míti menšinu, hlasy
národ. sociálům a naopak. Jak se dohodnou mesi
sebou, neznámo. Kandidátní řeči mají tu kandidáti
všech odrad, jen dosad kandidát křesť. socialní tu
nevystoupil a jak věci snáme sotva ho uslyšíme, neboť

při minulých volbách purkmistr plakáty ke schůsiřesť. socialů nalepiti nedovolil. Nyní starosta města,
ač jinak člověk rozvážný a přejícísvobodu každému,
podlehne asi téš vlivu přejícímu srobodu a volnost
slova všem, jenom nikoliv menáviděným— klerikálům.

Z Kněžic u Král. Městce. Za příči
nou založení záloženského a spořitelního spolku
druhu Raiffeisenova pro obce farnosti Kaněžické,
konati se bude dne 18. listopadu t. r. o 3 hod.
odpol. v hostinských místnostech p. Václava So
boty v Kněžicích veřejná schůze občanstva. Vy
avětlení, jak se spolek v Činnost uvésti a v pro
spěšné činnosti udržovati má, podá velect. p. Ro
bert Siegl, řídící učitel v Hlušicích. Po přihlášce
přistupujících členů konati se bude hned I, valná
hromada a zvolení představenstva a dozorčí rady,
aby spolek co nejdříve v činnost vstoupiti mohl,

Z Kutnohorska. Divilijemese věru, že
v tom volebním ramrejchu měly a mojí Podrysocké
listy ještě čas pouštěti se svým známým neurvalým
spůsobem do „Obnovy“. Podle všeho posedla pověst
ného jich redaktora zase jeho nešťastná nemoc „ra
biea“ „vsteklost“, žejbije kol sebe o sto šest. Ra
díme mu, aby svoji kuráš, kterou plýtvá proti „Ob
nově“ ponechal si pro své stoupence, kteří mu sačí
nají vypalovati rybník a míchají ma kolomas —
krmičku zlou, jak kdesi napeal Vinter. Má dělati co
s nimi, neboť o mandát Kutnohorský tolik se uchází

nů, že bude více kandidátů nešli voličů. Zvláště
. karie má přihlášeka sociální demokraté jdou do

cela na to s koly — velocipedy. Sbánějí totiž agita
tory — cyklisty, kteří za dobrou provisi by šířili
známost o jejich kandidáta a přemloavali voliče.

Z Kutné Hory. Lidovépřednášky,které
loni těšily ae četné návštěvě, přičiněním sl. měšťan
ské besedy opět letos budou konány. Dožádání bu
dou dne 17, listopada pan dr. Bráf, který bude

přednášeti úvod do národního hospodářetví. Dne 24.istopada dr. Horáček, jenž si vybral socialní otázku.
Dne 1. prosince dr. Dvořák, který zavede posluchače
du Číny a 6. prosince dr. Drtina, jenž osvětliti chce
myšlenkový vývoj lidetva evropského. Bude-li pocho
pení pravého, budou v ledna následovati ještě tři ji
né. — Dane16. listopadu zavítala do Kutné Hory Slu
kova divadelní společnost,

Z Uhlířských Jamovic. Čilá „Beseda“
zdejší, která ošivla zvláště příchodem nových sil do
města našeho (na prvém místé dlažno jmenovati obé
tavé p.odb. učitely z měšťanské školy chlapecké) po
nehodě, jež ji letošního roku stihla a při níž stratila
tvé jeviště, pomohla si dík dárcům k novému jevišti
a tím i k novémo středu, kol něhoš by obecenstvo,
dosud ve vleku s námi nejdoucím sapražené, soustře=
diti mobla Počátkem listopadu zahájeny byly opět
pravidelně ochotnická představení, jež loni těšila se
četné návštěvě. — Jako vždy, když potřebí jest hla
sů k volbáe, váženo a vyhledáváno bývá místo, na
něž po volbách nikdo si nevzpomene, tak itentokráte
potěšení jsme četnými ohlašovaným achůzemi volič
stva všemožných stran, Prvý přiklusal k nám kandi
dát národního dělnictva z Kutné Hory p. Mělzer, kte
rý provázen prof. Zlráhalem vykládal za účastenství
jinak dosti malého svůj program. Naše obecenstvo
však zůstává ku všem řečem politickým apatickým a
zůstalo i tenkráte. Zápal volební už pominal, těžko
jest ho rozžehnouti v samém atředu našem, jak uká
zalo se to při právě konaných volbách do obecního
zastupitelstva, o nichž zese příště.

Z Potěh u Čáslavi. V nedaleké osadě
Tupadlech zřízen byl svého časa „sa zlatého věka
řepného“ cukrovar rolnický. Byl zřízen, tisíce v něm
utopeny, ale ještě než mohl začíti pracovati, praskl.
Badovu koupil majitel bývalý panství Golčovojenikov
ského, rytíř Fiedler. Koupil ji, ale více se o ní nesta
ral, takže postla, až zpustla docela. Střechu vítr pro
lomil, okna a dveře lidé rosnesli. Zřícenina ponechá
na svému osadu. Když však po emrti bývalého ma
jitele panství přešla na dědice, umínil ai tento zacho=
valého materiálu. jehož tn anonata nanžíti kn atavhá



dvorů a hospodářských budov. Myšlenka praktická,
kdyby prováděna byla po sku. Ale co říci,
když vozy 8 naloženým materiálem jezdily neděli
co neděli, svátek co svátek, jakoby to nebylo na pan
ství kavajíra — katolíka, ale na panství kobylkáře —
tida. Či ještě jest málo toho znesvěcování dne své
tečního zbytečným vozením řízků, řepy a pod. Myslí

(me,že povolaní činitelé zakročí a že toho pm, který to má pod moci, upozorní, aby v naších, bestoho
dost rozbáraných dobách, neudapával posledníjiskři
dbu náboženského citu u své čeledi. Víme, že asi ma
jitel panství o tom neví ničeho, neboť pokud ho zná
me, není u „něho ani nemístné spořivostí ani nekře
sťanského smýšlení.

Z Úáslaví. Královské město naše, které v
ohledu kultarním svojí kasárnickou jednostranností

sůstalo pozadu sa jinými městy sousedními hledí toaspoň nyní částečně nějak dohoniti. Ovšem še neset
kává so vždy a všude se žádoucím porozuměním a
jsouto bohužel i sami leckteří členové sastopitelstva,
kteří proti časem dají se másti snad z příčinosob

ních ku kritice, která postrádá všeho Jadu. Snad
ale i to konečně přestane! Mládež pohlaví mužského
má o sobe přece jakž takč postaráno a to dlouho vy
bojovaným gymnasiem m školou měšťanskou, za to
dívky naše namnoze musily se spokojit jenom školou
© skou a pak sem tan sehnaným šitím v dílnách
soukromých, kde zabíjí se Čas více v povídání neš
práci. Dlouho voláno bylo po tom, aby pro dívk
škole odrostlé zřízena byla nějaká škola pokračovací,
v níž vzdělání ve škole měšťanské nabyté by se mo
blo prohloubit a zaokroubliti. Dlouho hlasy ty byly

ajm voláním. Než dík -těm neunavným přeborni
$ m, podařilo se přece vyborcovati povolané kruhys nečinnosti a tak otáska zřízení školy pokračovací

jo dívky ocitla se vjednání městské rady. V minuém zasedání usneseno. bylo odevzdati zálešitost tuto
místní školní radě, která má potřebné kroky učiniti.
Nejsme optimisty, kteří by jit jásali, že bude zajisté
praktická s na nejvýš potřebná tato otázka bned vy

Žízena, ale tolik si Přece slibujeme od mužů v místníškolní radě zasedaj
„8 že popříkladu Chrudimi, Něm. Broda, Kutné Ho
"ry e,jiných i tu dospívajícímu -světu dívčímu otevrou
bránuku, dalšímu sebevzdělání. Již předem: mnoho

Marell .. v
-© Z Golčova Jemikeva. Toy dobou na
všech stranách projednávanou otázkou a přizpůsobení

se školy k potřebámjednotlivýc krajů hnulo se aspoň
poněkud u náspočít em letošního podzimu. Jak zná

„ino, jestddsjší raj eminenťněrolnický a spolu známo'i že avsko krajem bospodářským, přece ani
v Čáslaví ani kde jinde není ani zimní ani celoroční
hospodářské školy. Nejbližší jest Kutná Hora ae svou
vmorně vedenou školou hospodářskou, ale ta jest tak
vzdálena, že rolníku zvláště menšímu není možno dítě
tam posílati. Aby této naléhavé potřebě rolnictva od
pomoženo bylo, zřízena byla u nás pokračovací ho
spodářská škola, která na způsob pokračovacích škol
femesinických má rolnický dorost vzdělávati vnejpo
třebnějších naukách rolníku svláště menšímu potřeb
ných. Počátkem listopadu počalo se vynčovati a dou
fáme na jisto, že myšlenka tato najde mohutného
ohlasa ve všech hospodářích okolí našeho a že bojně
posílati budou syny své do školy. Kéš by této zajisté
časové a praktické myšlenky chopili se i jinde, snad

dež propadá odkásána jecuc zvláště v měsících zim=
ních k nečinnosti. Náklad jest celkem nepatrný k pro
spěchu, který tím rolnictvu kyne.
-. Sebetmí trh v Hradci Král. jest dosti často

bohatým na různé komické episody. Tak minulou s0
botu jsme něco zachytili. Jakýsi phantáta — žid ku

pol od jednoho rolníka obilí. Dlouho smlouval, něolikrát odešel a zase se vrátil; konečně opustil: „Máte
toho beztoho jen trošku s za takový smradlavý
ječmen chcete celý kapitál“. „To máte pravdu“, od
větil klidně rolník, „to je ale všude tak; obilí málo
— ale za to smradů všude dost|“ :

Různé zprávy,
- Přelíčení s Hilsnerem v Písku.

(Pokračování). Výslech svědků trval dále. Zejména
sensaci působily výpovědi svědka Lange, oburníka

v Polné,jenš pravil,že E kterak dne 17. července večer — v den zmizení MarieKlímové, měk
židů vedlo Klímovéu z Polné a konmejšili L ie
i dovedou domů, aby sejí nic nestalo.7 jditi
yli Hilsner, Graf, Bretisch aBasch. 9 iditi

Ve příčině zavraždění A. Hrůzové podal Lang
rovněž nad míru závažné svědectví. Udává tot

několik dní po vraždě viděl oknem u Hilenerů, kterak
hraelite r K) jeho žena, Hilener a matka pilně o
čemsi rokují, i postál u okna a vyslechl částrozho
voru Koho. iejprvé prý mluvili německy na to 

pová se obrátila k Hileneroři a řekla mučesky: „06
m Hkáš?„FobojíšSe!Nemáš strach! Hilanersl. Rappna to: strach?
bálf Chytil ho někdo? i o by we

paPpováase:app na konecřekl: Tose rozumí, nio se ma
nemůže stát. Nikdo ho nechytil, to jsou Jen do
mněaky. — Ta jsem zaslechl blížiti se kroky, proto
jsem odstoupil, nechtěje býti pozorován,

Hilener :popíral rozčileně aprávnost výpovědí

Langových.: Obhájci snažili serůznými otázkami vyvolati odpor v jeho výpovědích, ale Lan prohlašoval,

že můžen m nemít, řekl-li falešnéhoslova.Ed. Miffék, dozorcevězňů v Kutné Hoře vypoví

dal, jak se Hilener choval ve vězení po svémodsou.
sení porotou katnohorskou. Výpovědi tohoto svědka
jsou zvlášť zajímavé, uvádíme je tedy dopodrobna:

„pilsner ve vězení si stěžoval, že byl odsouzenk am provazem a já ho těšil: „Poldíku, ještě ne
visíte, můtete ještě dontati milost a zůstanete uvěz
něn na dvacet let“. A na to on řekl: „Kdybych do
stal jen 20 roků, to bych byl rád“. Druhý den jsem

šel pro něbo a jeho spolavěsně, aby šli na vzduch.
Tu mi však dřusí trestanci řekli, abych počkal, že
jim Hilener povídá o svých spolavinntcích. Jda čed
mesi ně a vidím, že vězeň Arator napssl ne pa frek
jména Erbmann a Waesermann. Já se tedy ptal Hile
nera: Je to pravda Hilanere?“ On řekl: „Ano“. Opa

konal jrem mu svou hra by to poda UE zas topotvrdil, ta jsem muřekl, aby to. podepesl.m potom
jee to ohlásil p. stát. zástpok — Přede.:Go-stalo
se pitomP — Nvěď.:' Za nějaký čas byl tam dodán
Wassormanx:8potota:Erbůan'liléner tenkrát poví
dal: „U4 je-adel“, ač' Erbařadna ještě adí náviděl.
Já v té chvíli také jsam Do neviděl. Když jeem po
udějí Erbmanna uváděl, ptal se mne zaš, je-li tam

Hilener. Potom mně Kilenervypravoval to, -co jemudal v protokole. Říkol, že šel e Erbmannem a Was
sermenem okolo Cinka k Březině, dovedl je tam, na
češ Wassermann že schoval Se za strom a Erbmann
sa roští a on, Hilener, Ze po pěšině chodil. Kdyš

mu špatně odpověděla. Hilener šel ze ní až došla
k Waesermannoví, ten prývyskočil a uhodil ji, načeš
Erbmann vyskočil a odtáhlji. Hilener šel potom od
nich pryč. — Přede.: To vám vypravoval bned 320,
září? — Bvěd.: Ano. — Přede.: Ale to vše jste ne
udal? — Svěd.: Já myslil, fe on to.ndá sám. Také
o Freylerovi povídal a dodal: „Jé ti dám ide! Ty'«
tam byli“

Přede.: Wassermann a Erbmann býli pakpro
paštěni. — Srěd.: Ano. Jední:2 dnem. A Hilaner se
pak zlobil, proč je pustili. Říhal, že Erbmanm cho
dí světem a to dělá. Já mu odporoval, Ze to není
pravda, ale on řekl: „Já to musím věděti“

Přede.: Jak se choval Hilsner ve vazbě? —

Svěd.: Ze začátku slušně, aleposději hrubě. Chtělimne i přepadnouts za to dostali železa. — Předa.:
Co dál? — (Co dál? — Srěd.: Když Wassermann
byl propuštěn, říkal Hiléner, fe se mýlil, že to byl
polský žid. A pototn mi řekl, abych požádál dozorce
Srba, by se mnou k němu přišel, že by rád měl svěd
ka k tomu, co chce vypravovat. A vyprávěl, še mu
slíbilí šídi 60 zl., ale nic mu nedali. sal Ji řezali“
— povídal — „a jsou vemku a já mic a jsem ta

jsko matka Dřív říkal, že ti oba také u nich spali a
pak říkal, že se mýlil. A zvláště říkal dřív stále, že

Erbmanna nemělípovýtěí, že (o udělal sám, žee to starý košerák, že je to jeho femeslo a že
e od toho žily. Když tam byl potom dr. Auředníček,

tak byl bned veselejší a když jsem s ním zae mlavil,
řekl, še mu p. dr. povídal,že on, pan doktor, bude
dřív viset, než on, Hilsner,(Hlůčný smích.)
7 Votent rada Smutný: Vynutil jste to ne něm?

— Srěd.: Ne, já ho konejšil, že dostane milost.
Předa.:- Praviljste,- že Hilener pořád mluví ©

těch dvou čidech, když mu to příjde do hlavy.
Svrěd.: Áno. A než byl odsouzen, tak asi dva,

tři dny dělal » stále nějaké poznámiy. Podíval jsem
se a měl na papíře napsáno jméno Waesermann. Ptal
jsem se, kdo to je, ale on neříkal ničeho.

- Předa,: Řekl jste dále, še když zapomene na
chvíli, jest zase klidný. — *

Svěd.: Ano. Kdyš jsemvšak k něma přišel do
separace, zarazil se vědy, jakoby mně chtěl něco říci.

Hilener vymlonvá se, že doznání, jež učinil Miff
kovi, tento na něm vymámi! hrozbou, že bude oběšen,

Na to vyslechnuto několik svědků, kteří byli
tehdy a Hilenerem ve vězení Všichni soublasně vy
pravují, že si jim Hílener utěžoval, že on za nic ne
můče a má být oběšen, kdežto praví pachateléže jsou
na svobodě. Z těchto avědků Jos. Novák, strojník,
vypověděl, še Hilener vykládal mu, že n nich byl 4
dni v Polné Erbmann a polskýžid z Oswieczyma a
chtěli, aby jim řekl o nějaké holce. Zadarmo prý jim
to nechtěl udělat, a tu mu prý slíbili 60 zl. Řekl
jim tedy tedy o Hrůzové a vedi je do lesa. -Pryní
prý Hrázovou omráčil, druhý prý ji podřezal a
chytal krev do plecháče. Hiisner sám prý je ne

vinen,„Akpchateli jsou oni dva židé. .éhoš dne bylo čteno také mnoho protokolů;
die jedáoho řekl Hilener po proneseném rozsudka
k jednomu spolavězni, „že bo oběsit nemohou, proto
fe stát dlušen jest Rotachildovi a že největší fabriky
majížidi. Kdo by platil daně, kdyby židů nebylo“,

Dne 13. t. m. skončeno průvodní řízení a za

rotcům. Porada o otázkách trvala dlouhopřes bo
ina. V přestávce Hilaner, pobledlý v obličeji se stoi

ckým klidem bavil so vesele pohledem na šumný dav
posluchačatva. Časem se zakabonil, časem sevřel kře
čovitě rty, zaťal pěsti a v tváři s přídechem červeně
pobledl, ale jinak vnitřní boj u něho utachal.

Pozornost značnou a napjetí vzbodils řeč stát
ního zástupce p. Malijovského. Moment vražd na Ma
rii i Anežce zůstal však i tu nevysvětlitelným, záha
da zůstala záhadnou přes to, če i moment rituelnosti
na základě dobrozdání české:lékařské fakulty byl se
vší rozhodností popřen. A Hilener při tomto oddílu
řeči p. státního zástupce smál se plnou tváří. A na
tento výjev hleděly některé přítomné dámy v poslu
chačatvu hojně ee shromářdivším s divadelními ku
kátky v ruce. Z řečí té něco uvádíme: Hilener byl u
obou vražd. Obě vraždy spáchány v Polné, na obou
místech byl Hilsner vídan Obě vraždy provázeny
Jsou těmitéž okolnostmi. Polohy mrtvo: byly stej
né, šatstvo odstraněno, na něm utopy trhání, mrtvoly
stejně ukryty, košile jeví stopy téhož násilného

činění, spodní části košile jsouOdriraněny. Jedni a titéž jsou tu pachatelé! VraždaKlímové kopíro
vána na Hrůzové. (Veli: 6 pohnutí.)

Jak se k hroznému podegření chová obviněný?
Trestní řád bere obžalovaného v ochranu. Ale jest
vaší věcí, abyste povážili, že Hilsner tvrdošijně popí
rá. Výpovědi Hilsnerovy nejsou věcí intelligence, ne
boť každý, kdo má čisté svědomí, ví, jak má odpo
vídati. Hilsner vše popírá, on nezaslahuje víry, je to

nn špatnéhosvědomí,tahání nad míru zadrhnuté

Po polednípřestávce ujali se slova dři: Baxa aPevný. Řeč dra Baxybyla působivá, nad pomýšlení
jasná, vjela elektrickou jiskrou do posluchačstva,
Vidyť řečník chtěl jen pravdu, čistou pravdu, jiš od

ujítí narážky na t. sv. klerikaliem katolický a smínil'
se o Hluboši. Také feč p. dra Povsého obsahovala
míra působivosti.

Podotknouti dlnáno, še přítomné mladistvé dá
my skorem se zálibou poslouchaly věty velice chou
lostivé a trefněpodotkl dr. Baxa, že + takových pří
padech by měl býti obmesen dámám přístop. A to jepřavdá. 1

Působivou řeč dra. Boxy nemůžeme, bohužel,otisknouti, nebof ve vešerních Jistechpražských, kte
ré ji z části jenom přinesly, byla

zkonllckována.

Dr, Baxa postavil 6e na stanovisko, -které ne-

por a dobrozdáním lékařské fakulty české univerdity.
Také drahý soukromý zástapce dr. Pevný kladl

důras na ony svláštní okolnosti při této vrašdě, které
tento proces učinily tak vensačním. Jelikož stanovicko
jeho kryje se sa stanoviskem dra. Baxy, jehož řečbyla

zkonfiskována,

Řeš dr. Baxy byla bez závady uveřejněnavovšech
antisem, listech německých. Řeč dr. Auřednička, v které
se Hilsner vychvaloval jako člověkřádný, který by nebyl:
šádného sločinu schopen, arci konfiskována nebyla.
Rovněá né řeč dr. Vodičky, plná vytáček, kterou
zavrhoval mínění „zfanatisovaného“ lida a žádal co
nejdůtklivěji,aby Hilener byl osvobozen,

Ve středa odpoledne odebrali se pototci k po

na základě výroků tcá ún byl vinným.
zločiklu účastenstvína vraždě Anožky Hrá
zovy, zločinuvraždy Marie Klimovyasločino
vrážky na cti a odsuzuje ce k omrii provazem.

Mravoekáree. „Čas“ vytýkádroBaxovi'za
jeho kr'tika dobrozdání lékařské fakolty v processu
Hilsnerově, te prý dělaltřikráte zkoněky, nešli je do
dělal. Výtka tato nema o sobě jest dětinskou, ale pro
oČas“ přímo osudnou, protože vrchní jeho redaktor
Dr. Herben dělal třikrát zkonšku z dějepisu — a ne
udělal ji. Až se bude pouštěti do kritiky, zviětě do
bistorie, dorolíme si Dru Herbenovi dle jebo. vzácného
příkladu maličkost tuto připomenouti. Jesli chyboa

neuděluti ji. .
Papeš a císař František Jenef. Kra

kovský „Úzms“ ozpamuje z Říma, še sv. Otec zaslal
císaři Františku Josefovi vlastnoruční psaní, kterým
jest definitivně ukodčena záležitost arcibiskupů Stad
lers a Strossmayere. V jakém smyslu však, list ten
nepraví,

Vzpomínka. V r. 1848 v Berlíněrerolno
cionáři cbtělí véděti, e kterou stranou drží milosrdné
vestry v nemocnici: „S kým držíte“ — ptal se jeden
z vůdců tlapy —= „s námí či 6 vládoa?“ Ducbapří
tomná sestra odpovědělasprárně: „Držíme-s našimi
nemocnými“ ©Odpověď zachránila nemocnici. S kým
držíme my? S trpícím lidem, jemuž. věnovala církev
všechnu práci prou A věgaje I dnes.,

Jak se dělá „politické přesvědčení“.
V jednom městě v severovýchodních Čechách zakládal
se nový časopis. Vyšlo první číslo, dle něbož nemohl
nikdo rozeznati jakým směrem se vlastně bude bráti,
Majitel časopisu, člověk to, kterému se o nic mjedná

leč, aby udělal dobrý obchod, byv tázán, jaký omsla
jsém první čislo na ukázku všem politickým spolkům,
ez rosdílu — a odkud ee mi dostane nejvíce před

platného, takový aměr list míti bude“. Takse dělá.
to „politicképřesvědčení|“ 2.

Jak se hospodaří v Bakonsku.
Ministerstvo orby prodává ublí s erárních dolů panu.
Weinmanovi a od toboto tepřv kupuje je zase mini=
sterstvo železnic a vyučování, ovšem hezky draho.
Tak se u nás hospodaří pro kapay jiných.

Kurýr“ přinesl v č. 811. podobisny porotců:9
v processu Hilenerova, Porotců je 13, — „Rurýru“

to n nevadilo, aby jich tam „novyblejeknul“patnácí ,
Rozhodnost německých a našich.

patoliků. Katolické Listy píši: Jistý německýs „ vdp. K. se S. konal Jetoňního roku pouť
do Říma a připojil se k poutníkům z německé říše.
Znaje dobře hroznou povrchnost a vlašnost katolíků
v Čechách, podivil se nemálo, vida veliký počet ně
meckých katolíků a no s prostředních tříd, ale
s krabů německé intelligence s tím větším podivem
byl naplněn, kdyš viděl, jak i učení páni, doktoři me
diciny a práv, kteří se nestyd“li pouti se účastniti,
sbošně. se modlí cestou růšenec. Kdykoliv dotyčný
kněz ne poutní cestě sloužil mší sv., povědy některý
s oněch pánů se knězi nabídl sa ministranta. To aby
se stalo tak a nás, to by ubožák se nesměl ani aká
sat! Naproti tomu podávámejiný obrázek s naší země,
„Brynychova Obnora“ — píše „Čas“, — psalso jedné
vikarištaf poradě kněžeké, na nís se konala přednáška.
o růženci, Řečník dával návod, jak by se měla po
bošnoat růžencová konati, aby lid i knězměl s ní

ušitek, a tu dotyčný list, „Čaa“, s pošklebkem poznamenává, že tak vyhlíšejí ty problémy, jež naše ducho
venstvo řeší. Ovšem, kašdý máme svoje problémy.
I „Čas“ řeší veliký avětový problém, jak by nejspíše
umyli šida z dvojí vraždy nařčeného. Tak u a
tak jinde. Co se týče duchovního obrození, budeme
asi zemí poslední, osmělíme-li se vůbec kdy k nějaké ©
katolické roshodnosti,

Poreta v oposlel. Před porotnímsoudem
ve Lvově stál 6. t. m. redaktor časopisu „Monitor“,.
šalován pro uráška na cti. Po prohlášení řízení prů
vodního za skončené a resumé předsedy sonda pro
bláslli porotci, že oemobou posoudití vinu obžalova
ného a souditi ho, neboť soud všechny nabízené dů



tádného materiálu, z věhož by mobli dovodit svůj
nález. Když předseda soudu upomenel porotce, še

„jsou zákonem zavázán! vynésti nález, odešli porotci
k nové poradě a k otázkám viny odpověděli všemi
dvanácti hlasy ne. Případ tento je zajímavý nejen
proto, že je nezvyklým v rakouském soadnictví, ale
i tím, že nasvědčuje svědomité úzkostlivosti porotců
při posuzování viny obžalovaného, s kterou se tak
často neshledávámo. . .

Herdy lon ků počízejíse vzmáhati
r okolí Terstu a v jišním Tyrolska. „.

Deficit v obec. rozpočtu vídeňském
obnáší pro rok 1901 ohromný obnos 11.141. 800 K.
Ale Vídeňáci si s toho velkou hlava nedělají, ví, še
kdyš je nouse největší — státní pokladna, sČec
naplňovaná,je nejbližší. 1. o

Listárna rodakoe.
Roveň. V příštím čísle. Pozdrav!
Kohoutov, Třebechovjce, N. Bydžov, Sezo

mice a Červ.Kostelec. Pro nával látky odloženo do
příštiho čísla,

Ara. Svým časem bode použito. Díky.

+

"Cržní zprávy.
V Hradoi Erálové, dne 10.listopadu 1900.1bl.

pšenice k 13:00—1380 žito k 12-80—1900, ječmene
k 8*70—10:40. ovsa k 6-00—5-70, proso k 960—1000
vikve k 11*00—1200, brachu k 16-60—28'50, jáhly k
19-00—00 00, krep 18'00—43:00, bramborů k 4-20—3 40,
jetelového semínka červeného k 96-00—110*00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-40—00-00, máku k 21:00
olejky k 00:00—00:00, Iněného semene k' 19:00—30'00
100 kg. šitných otrab k 10:50, pšenič, otrub k 1000.
1 kg. másla k 206—2-32, 1 bg. sádla vepřového k
1-60—1:76, tvarohu k 0-34—0'28, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—0'00, jeden hekt. cibule k 400
jedna kopa drobné zeleniny k 0*80—4-00

První výroba

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

levná, jakost výborná.

GO0000

(Zasláno.)

Upozornění.
Politické družstvo tiskové v Hradci

Králové nahradí částečně jednotlivým ka
toliokým jednotám v hradecké diecésí vý
loby agi a tiskové při nynějších vol

bách. ýkazy o vzešlém vydání buďteš
předlošeny předsednictvu družstva.

Karlova ul. č. 30. Budova ov. Václavské záložny.
Odporačuje notivě své chralně známé:

Sochy, olláře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, křída,
lasatelny, spovědnice, křístelny, konsoly, Svícny,
wstry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Removace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky h rozpočty bezplátuě a franko.

ření místa v kostele vykoná se bezplatně.LT
Pánům Interessentům

nabízím a dodávám v dobrémbespečném obaluna
všechna místa

své chvalně známé, nezmarnépatentní

mramorové pračky
(t zv. rační valohy na prádlo) vlastního

vynálezu „Patent Hlaváček“
z karrarského mramoru jemné hlazené a v elež
gantních dřevěných rámech zasazené, jež předčíbez
vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud stávající. Ceny
jsou: I velikost zl. 250, II. zl. 360, III. zl. 460,
Dále skvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

a“ mramorovéplotny na stoly, pulty

b (s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderního způ
sobu, řádně sesazené kredence, umývadla, noční
stolky atd. Též upozorňuji na svůj hojně záso
bený aklad

soch a pomníků
v nejlepším provedení ze syenitu, labradoru, žaly,

porfyru, mramoru a j. Vše <a c.ny levné.
Cenníky a vzorky zašla na požádání ihned franko.

K lask. zakázkám doporoučí se co nejlépe
C.k. výhr. priv. sochařský závod a výroba

patentnioh mramorových praček atd.
Václav Hlaváček,

Zánovní nánožník

acestovní kožich s rukávníkem,
hodící se pro duchovenstvo,

jež jednu simu upotřebeny byly, prodají se levně.
Bližší v knihkupectví

Fr. Čermáka vdevy. Vysoké Mýte.

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 ne spátky ber zvýšení cen!

Morgana.
Pozoruhodná novinka pro

pány na obleky v barvě
moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
drabů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

(



v Hradci Králové.
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: Veledůstojnému Pánu

Dra. Srantišku Aeylovk
rektoru bisk. chlapeckého semináře v Hradci Králové.

Za šťastný výsledek naší pouti do Říma, vykonané ve dnech od 22. října
aš do 9. listopadu 1900 ináme nejvíce poděkovati Vám, veledůstojný Pane, po

| něvadě svými bohatými skušenostmi, nesištnou obětavostí a obdivuhodnou trpělivostí
3 -velikých slušeb Jste nám prokásal. Vaši starostlivou péči o más sachováme úšichní +

ve vděčné paměti a sa slušby nám prokásamé vzdáváme Vám tímlo upřímné diky £
volajíce: „Odplatiš Vám Bůh vše, co dobrého Jste nám na pouti do Říma £

A 4
A prokásal! . .

Vděční poutníci a ponťmice“ +
K “ K

Vetav, 2 S 22 SSL SAvalava lave"ava'ave"a“ RA VATAVA"Av, OZE EDOSTUPOTOCIPOTPOTÚ: E

Ž panu

Nádherně vypravená díla básnická, prosaická a cestopisná, obrázkové knihy
pro dítě každého věku, skvostně vázané povídky a báchorky pro mládež,
stavebnice, barvy, alba na pohledy a pošt. známky, novetiny jemného dám

ského dopisového papiru, atd. atd. atd.

Na venek zasílám knihy též na výběr, udá-li se věk a obor žádaného.

SRP- Vše v původních, přesně stanovených cenách. “jjj

KnihkupectvíBB. E. TOLNLANA v HradciKrál,
velké náměstí č. 26. Založeno r. 1803.

Založenor. 1850. NARNRRNNRNNRNNNNNNANN

VelectěnémuOUChovonstvu|3E— zumatníout«pokové -i
doporučuje x

Karel Zavadil, z JAN BARTA,%
x v Rychnověz. Kn. x

zlatník a pasíř v Chrudimi | j$ Starénáměstíčís.79. x

- ©svůj hojně zásobený sklad : doporučaje tata dachorenstva a pa- ž

náčiní bohoslužobného Z promby orná npoX
vše slině v obal avon áKaořené zašseračí.| JŠ a veškerýchpotřebkostelních. © jE
Vlasta výroba umožňuje veškeré objednávky co nej- ; ŠÉ © Malby podobisenv barvách i krosle- x

levněji vyříditi. Platiti možnotéž ve lhůtách. Opravy x ných, dlesaslavých malých podobisen, x
mnovuzlacenía stříbření starších věcí vykoná ac rychle a za jichž správné provedení se ručí.

je te jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi- x Ceny 00 najmírnější. 260 x.
nýmipřip DOT. vdkamníkůa ndporučnjetmt by ae. x Plány na malby kostelů vypracují na R
koupení a opravě kalíchů,monstrancí,ciborií,rolikviátů, x ní ve všech elozích a oo- x

blokůmakřest,ovíčnů,padŘkáld,shránek na Nejsvě:| JŠ nýmrozpody: x
Újší,patanekatd.conejvíce. | NRNNRNNRNNNNNANNNNU

A OPOP OSTESIEJOD OLO OOA OKO
s | |

3 Pronájem dvora. ř
>|- Na panství Rychnovshkém £
| FE-peoajneweA k
3© dvůr Třebešovský. £dvůr Třebešovský.

9
Podmínky nájemné jsou u řiditelství velkostatku v Rychnově nad Kn.

. k nahlédnutí, kde se každá řádná zpráva podá a nabídky do konce listo
padu 1900 přijímají.

OIC8 SEKUVC VECNE

Reeignací uprázdněné místo .

opatrovníka
okresní stravovny v Hradci Králové obsadí
se dnem 15. prosince 1900 počínaje.

S místem tímto spojen jest měsíční
plat obnosem 60 korun r. m., dále avo
bodný byt, topivo a světlo. 

Opatrovník stravovny kromě kance
lářských prací jest povinnen pro cestující

řeti
Služební poměr zrušiti lze vzájemnou

14 denní výpovědí.
Žádosti vlastnoručně psané 1 koru

novým kolkem opatřené s dokladyo stáří,
zachovalosti, dosavadním zaměstnání buďtež
podány podepsanému výboru okresnímu
včetně do 1. prosince 1900.

Z okresního výboru v Hradci Králorá
dne 14. listopadu 1900.

Starosta:
s9třemcoha.

bbbbbbdd bbbbb444X
Velebnému duchovenstvu|

Za příčinou blížících se
svátků doporočojisvou dílnu ku zho
tovování kostelních předmětů jako:
monstrance, kalichy, ciboria, nádobky

+ prosamé oleje, svícny, kadidelnice,
© lampy, krepenky, kropáče, patenky

k nemooným atd. Postřibřování a po
+

i

R
+
+
+
+
+
+ +

+

zlacování v ohni i galvanicky se záru
kou trvanlivosti. Předělávky a správy
se vyřídí rychle a levně.

Spolehaje na přízeň velebného du
chovenstra znamenám 60

v nejhlubší úotě

JAN ŠoLa
Hradec Král. Malá náměstí

JG“ Pozornafirmu. B
KYTTTTTTITIFTTPTTTÁ

Václav Vysekal
akad. malíř v Hoře Kutné,

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu ku
provedení veškerých uměleckých prací malířských.
Provádí obrazy oltářal, křížové cesty, obrazy sva
tých, podobiany dle fotografií úplně věrně at. d
za ceny nad míru levné, vše v barvách olejových
a umělecky provedené, Pracuje též pro Jeho bisk.
Milost, od něhož má pochvalné uznání i četní
uznání z kruhů duchovenských jsou k nablédnutí.

PLPPLTLLLLTLTTTT

Ignáce Neškudla Syn
: (protokolovaná firma)

Ě v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) (Š
| (bratr P, J. Hoškudiy, faráře vo Výprachticich)

Í doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný | (E

výrobní závod :
Avšech kostelních: paramentů. E

MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
: se na požádání franko zašlou. |

T dak BO ARNNNNNNN18+. Eds nD:UDRDNÉv T DTA „ei

DI8k.knipčiekárny v Hradoj Král.



Opravy.
Jak známo, vyčítalo se naší mateřské ře

či, še má mnoho „í“, a proto hleděli mnozí
učení pánové jszyk náš „opraviti“. Tak u. př.
na místo mazání anebo pomazání začalo 80
v jedné škole říkati masba. Tu ovšem ubylo
to „I“. Ale kdyš se páni klaci vybrouli ze
školy, vykřikl jeden: Hoši, udělejme si „maz
bu“. A udělali si ji tak důkladně, že právě
tato mazbu musel druhého dne pan učitel
opraviti pomazbou, k níž užil zapovězeného
nyní nástroje, který žádné opravy nepotřebuje.
jelikož se v něm nenachásí žádného „Í“; jme
nujeť se rákoska.

Avšak nejen mateřská řeč naše vůbec
otřebuje opravy, nýbrž má jí obzvláště mooh
y zapotřebí řeč novinářská. A není hned tak

něco, čemu by se inejpokročilejší novinář
bránil, jako „oprava“. Jenže stát náš jest tak
svobodomyslný, že se řízný novinář i ponej
horších lžech a pomlavách a třebas tisícerých
opravách vždy zase ze všeho vylže neb v38e
ká. V nejbližším totiž aspoň čísle vydá toho,
kdo opravu zaslal, v posměch obecenstva zase

A pomionvé zase. Proto se stalo v jednom staylém městě českém, že jeden potapený
k opravě užil výše jmenovaného nástroje a
ne veřejné ulici v neděli, když se zástup zbož
ných valil z kostela, pana redaktora přes ko
leno si obnul a na jisté nevyslovitelné místo
opravu mu „sáslal“, KA

O. A. úašám — jak se učevěříká
:! abledává se v tomto ohledu veliká mezera;

on totiž o užívání rákosky k opravám mlčí.
Ale jisto jest, še v tom případě, o němž mla
vím, tento nezákonný a dosud méně obvyklý

doby žádné opravy více zapotřebí.
Ano osvědčilo se, co už pohanští mudrci

Jatinští říkali, že „exempla trabant“ to jest,
že příklady člověka k následování zrovna táh
nos. A proto stalo se v tomtéž městě, že je
dea „pan páter“ ne sice rákoskou, ale dvěma
údy svého těla panu redaktorovi na ulici opra
vu zaslal. Na jeden z těch údů obléká se ru
kavička a v spravedlivém hněvu bije se jím
do hlavy pomlouvačného redaktora, na druhý
obléká se bota, a užilo se tenkráte úda toho

na místo rákosky, když si pan radaktor klo
| bouk zdvihal. :

Taky tentozpůsob opravy prý velice po
mohl; „pan páter“ má od té doby pokoj. Jest
patrno, že opravy potřebuje — zákon. Za ty
tak vysoké daně, pod jejichž tíhou se všickni
až prohýbáme, nemáme vydatné ochrany nej
dražšího statku svého, totiž cti, a může lidi

. nejlepší pošpiniti i nejpodlejší, nejnemravnější
člověk, a není nikde dovolání. „Oprava“ je
tolik jako nic a výrok poroty je nejistý. Jsou
státy, že porotci vyhlašojí za nevinného i to
ho, kdo se přizná, že lhal. Tu je tedy zapo
třebí opravy. Buďto tedy ať se nám sleví da
ně, když nás stát chrániti nechce, abychom
měli na nějakou tu „rákoska“, anebo ať 80
oproti lapičům cti opravdu a rozbodaě vystou

Pot nějakou „opravou“, které by se opravdai. Ale kdepak v našem státě nyní 8 něčím
takovým přijít. Co pak nevím, že jsou nyní
zcela jiné opravy potřebné. :

Štěstí, že se stát náš k opravám takovým
již smužil. Náramná zkáza zachvátila totiž stát
náš. Vždyť dle nařízení Badeniových mohl na
př. četník panu hejtmanovi o tom neb onom
„rejpalovi“ v okrese zpráva podati česky. Kam
by to vedlo? Stát by se sesul. A proto jen za
štěstí musíme podkládati, že se tak rozhodně,
1 když z toho povstala mazba, přistoupilo
k této opravě, a kdyš četník Čech, panhejt.
man Čech na rejpala Čecha jdou 8 němčinou.
A vůbec jedobře, když se Čechům, kteří stále
a stále Němcůmubližojí, zasýlají opravy ně

-jakem rákoskou vídeňskou. Po dobrém to 8 tím
národem nejde.

Tak totiž myslí Vídeň. My ale víme, že
potřebuje opravy stát ten, v terém to tak
daleko šlo, že se musí na dobrý, loyální a ne

smírné daně platící národ s rákoskou. Je to
asi jako v té škole, kde tu mazba těch klaků
zavinily vlastně ty jazykové opravy, ale opra
vu rákoskou dostali kluci.

A ještě něco mi napadá. Do jedné obce

přijel jeden pan doktor z Prahy, který chtělýt poslancem, a měl v hospodě řeč. U prv
ního stolu seděli ti „větší“ a dál ke dveřím
ti „menší“ Pan doktor mluvil tou opravenou
češtinou bez těch „i“. Mlavil dlouho a dlouho.
Konečně přestal, odjel, ale přemnozí zůstali
v hospodě až pozdě do noci. A tak, když je
den z těch menších domů přišel, vykládala
mu žena: „Jste to blázni, že toho doktora tak
posloucháte. Kdyby pan představený raděj
chodil na kázaní a vy s ním. Z toho byste
něco měli a vaše děti taky. Byli by z vás lepší
tátové“. Proti tomu ohradil se tatík a pravil:
Ale když ničemu nerozamíš! Od toho doktora
se člověk naučí všeličemus, co v kostele ne
slyší. — Ráda bych věděla, co? — Inu vidíš,
ten doktor nám povídal, že potřebnjeme k vo
zům lepší nápravy a on že těm pánům tam
ve Vídni poví, jestli ho zvolíme. Stará byla
překonána a pravila: Iou, že bychom k naše
mu vozejku, bnojníka novounápravu. potře
bovali, to je pravda, a kdyby nám ji páni
z Vídně poslali, toť by byla dobrá věc. — No,
tak vidíš, odvětil tatík. To je z těch jazyko
vých oprav. Pan doktor hlásal, co. všecko po
třebnje nápravy. Nechtěl „(", vy nal 60 slova
mapravení; ale toma by byli i ti „malí“ roz
uměli. Ale jak elyšeli o nápravě, nemohlo jim
nic jiného napadnout, než náprava u vozu.

A poněvadž u nás katolíka všude strkají
ke dveřím, tem kde je místo pro ty malé,
tak já teda jsem tím malým a povídám: Inu,
že bychom pro ten státní vůz nějakou novou
nápravu potřebovali, je pravda. Mám strach,

semi. Ale ne, aby někdo myslel, že státní po
voz náš přirovnávám k hnojníku, jak to ta
žena v tom příkladě povídala. Každé porov
nání pokulbává. Nevěřím sice, že po70zRa
kouska je ještě, jako drahdy, nějakým trium
fálním — vítězoslavným — vozem, jemeť prý
za posměch celému světu. Ale abych nezapí
ral, pokušení mám pomýšleti oa hnojník, hni
loby je ve státech evropských mnoho a mno
ho, a však to přece každý ví, ž» my hnůj do
Vídně nevozíme, ale mandele. Ale ať je ten
vůz náš jakýmkoliv, jisto jest, že nové nápra
vy zapotřebí má, a že k tomu žádné jazykové
opravy nepostačí. „Byli by z vás lepší tátové,
kdybyste chodili na kázaní“, povídala žena v
příběhu. A tak já taky, že nás k těm malým
ustavičně čítají, povídám: Potřebujeme lepší
tatíky, to jest potřebujeme, aby věci naše ří
dili páni plni otcovské lásky a „svědomitosti.
Ale ta všude schází. A proč? Inu proto, še ti
rozliční páni doktoři i nedoktoři nechodí na
kázaní, to jest, že neřídí věci naše podle ná
boženství našeho, které přikazuje lásku a svě
domitost. A nevzkazoja to snad jen do Vídně,
ale nyní před volbami povídám to všem, kteří
badou chtít být poslanci. O těch nápravách
jsme toho slyšeli již dost a dost, které nám
dosavadní pani poslanci slibovali, které však
ti tam z Vídně stále a stále neposýlají. Slyší
me k tomu ovšem rozličné klepy, o kterých
poslanci žádných oprav nikam nezasýlají. Jed
ná prý se mnohému vlastenci jen- o mazbu —
totiž aby si svou kapsn „namazal“ a národ
jezdí pořáde s tím, ne-li hnojníkem, tož. bíd
ným vozíkem, jehož náprava praská, takže se
stále a stále báti musíme, že se na zemi ocí
time. To není žádná otcovská láska a svědo
mitá starost o národ. Potřebujeme lepší a
opravdové „táty“ nebo pěkněji řečeno „tatíky“.
Ale jen ten je dobrým tatíkem národa, kdo

slýchá kázaní, je jeho erdci a svědomí přednáší křesťanství. Kdo se takovým kázaním ne
řídí, ten sice mnoho křičí o nápravách, ale
buďto si maže kapsu, anebo přivodí rákosku
vídeňskou na záda národa.

A proto bych radil, aby se občanstvo
každého, kdo chce být poslancem, nejméně
aspoňítolik tázalo, jak smýšlí o zodpověd

nosti před Bohem a životě budou.cím —
Povídám při nejmenším. Lépe by zajisté

bylo, aby byli voleni opravdoví dle nábožen
ství žijící křesťané, katolíci Neboť jen ta
koví tomu rozumí, jaký blahý vliv na život
národů, na zákony 8 zákonodárce má pravé
v srdcích všech žijící křesťanství. Nepatrný
pohled na národy to ukazuje. Svědčí o tom

dějiny, jaké opr a nápravy všech poměrům křesťanství. Jen slepý nevidí
ten rozdíl vzdělanosti, života i blaha národů
na základě pohanské pověry, nevěry a nejisto

k a vzdělanosti na základě křestanství. Jenslepý nevidí, kam zabředli nynější národové,
kteří jsou ovládáni nekřesťanskou anebo od
křesťanství odpadlou, novopohanskou nadvlá
dou. Tu je zapotřebí opravy; ba jakési ráko
sky, která by s výše nadvlády neb vlády 8e
hnala nepřátely křesťanství, kteří si ve velkém
kapsy mažou a národy do bídy hmotné a mrav
ní ženou. Svrchovaný jest čas, aby až jednou
přestal ten řekl bych babský a pověrčivý strach
před opravdovým křesťanstvím. To je ta jedi
ná oprava, která může národůma lidu pomoci
ku právu a spravedlnosti. A „oprava“ takovou
dosavadním nekřesťanským pánům našim za
slati zcela lehce i bez rákosky mohou rorvášní
voličové. Pokud „však novinářskými tlachy 0
„svobodomyslnosti“ zmámení voličové nábo
ženství nepřátelské, Boha se nebojící lidí bu
dou voliti, dotud žádná náprava odnikud ne
přijde; naopak dotud budeme víc a víc zapa
dati do blátu, až tam, jak se říká, uvášsneme '
„dž po nápravu“.

Dopis z Prahy.
V Praze, 20. listopadu.

(Besdůvodnosť agitace pro „lidové divadlo“. —
Živnostenská banka“ a koupě budovy staré ka

detní školy.

Za přítomných dnů překvapena jest ve
řejnost česká novým vynálezem, o němž se
právě zprávy ve pražských denních listech
vyskytují. Ze strany, ze kteréž se to nejméně
dalo očekávati, objevena potřeba prý druhého
divadla čili divadla — lidového v Praze. A
vyplnění této citelné prý mezery v umělecké
organisaci pražské ihned svaluje se na obě
vatosť vlasteneckých kruhů. Většina české
veřejnosti, najme pak vlastenecké krahy ven
kovské, nejsou v této otázce dostatečně infor
movány a těm především platí naše stračné
vysvětlení a upozornění, jež tuto předkládáme.

Předně nesdílíme mínění, že jest za ny
nější doby v Praze nedostatek lidu přístupných
t. j. lidových českých divadel. Vedle lidového
„Národního divadla“ nachází se v Praze po
celé léto stálé divadlo na Král. Vinohradech,
v VIL čtvrtia na Smíchově, zde se hraje stále
denně také po celou zimu. V létě tedy jsou
v Praze čtyři a v zimě dvě stálá divadla
pro lid, tak že následkem toho jest dnes řeč
o potřebědruhého českéhostěléholidového
divadla v Praze nesprávnou, neboť se může
mluviti pouze o zařizení třetího lidového
divadla, ana dvě divadla zde celý rok existují
a v létě jest počet jejich dvojnásobný.

Divadla ta pak jenom výhradně lidu slouží
a tak výborně prospívají i ve stránce uměle
cké, že mnohó kusy vidělo v nich divadla mi
lovné obecestvo dříve, než-li se dostaly na
prkoa divadla Národního.

Mimo to lze hráti pro lid denně na Král.
Vinobradech v obecním domě, v Karlíně, „n
červené hvězdy,“ jest také možno divadlo zří
diti a na menším městě dal by se také diva
delní sál v tak zvané lázní upraviti, kdyby
toho potřeba a možnost připouštěly. My cho
váme však pochybnost, že by se dostatek 1i
dového obecenstva v Praze našlo, jež by
udržení většího počtu divadel, než-li jich jest,
návštěvou svou zabezpečilo, když by toi sl.
zemský výbor dle své výsady dovolil.



anlslnost volebníuzavřena-a přijatybulou Hilasovací
-dévíkypok jen od těch, kdo budou v ní přítomní.

Skrudinium předscvsato bude hned odpůlůme. Za
- sobitelánavrhujeme následující Koupencestrany ka

pour 1. Brinkimom Mibert, truhlář. 2. Buben- Čeněk, Kočárník. 3. Čermák Váolav, provamík. 4.
... Černý František, mísir podnický.5. Cosdk iHynek.
m„fezník.6. DvořáčekFrantišek, truhlář. 7. Frič Jan,
“ simšenýr. 8. Jeněovský Václav, řesbář. 9. Kadečka

Josef, hostinský. 10. Kiešlich Josef, poslacovač.11.
"Polák Josef, varhanář. 12. Svoboda Jan, obuvník.
18. Šimůnek Josef, pekař. 14, olo Vásl.,slatník.
10. Vachek Adólý, sámedník. 16. VamickýFrant.,

„pokař. .

Přátile svésnažně šádáme, aby dobrý
„dávali všude ma volby volitelů, jak „sa obce

venkovské,'tak pro V. kurií. | AC 86 kašdý-věrný katolík nejen volby múčastní, ale také ji
se: přičiní, by »voliteli všude byli svolení -apolehliví,
roshodní stoupenci a přálele strany katolické. Rychlé
a die mošnosti podrobné správy šádáme s kašdé

„obce,jmenovitěšádáme téš udání dne, kdy-ecbudou
konati v obcíchvolby pánů volitelů. Ve vytrvalosti,

„bhobesřelnosti a roshodnostíje naše vílěsství. Mnosí
„páni vůbec nám neodpověděl a šádných správ ne
podali. Prosíme, aby-nám sdělili aspoň ihned jména

a -smýélení zvolených volitelů -v obcích, tak abychom
„měli přehled -si -našich přáteká politických odpůrců,

Waší kandidáti V.kurie: JosefJohn,
tkadlec v:Hrabačově u Jilemnice za X. volební okres
obsabující soudní okresy: Jičín, NováPeka, Hořice,
"Nový Bydžov, -Chlomec, Poděbrady, Králův Městec,

"Nymbork, :Libáň, Sobotka, Semily, Železoý Brod, Lo
mnice a Jilemnice. :E mil Dlouhy-Pokorný, ka
plan'u sv. Jindřicha v:Pruze -za 'XI. volební okres,
obsabojící: Král. Hradec, Nové Město n. M, Opočno,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police Jaroměř, Ne
chanice, Pardabice, Holice, Cbradim, Nasavrky. Dr.
Rudolf Horský, faráf vŠárce n Prahy, zaXIÍ.
volební okres, kde volí: :L'tomyš], Polička, Hlšaeko,
Vys. Mýto, Skatě,:Rychnov n. Ko., Kostelec n. Orl.,
„Žamberk,Ústí nad Or). Josef Hovádek, knibař
v Preze,.za XIII. volební okres, kde volí: Čáslav,
Habry,- Chotěboř, Přibyslav, Něm.1Brod, Poluá, Štoky,

„Hampolea, :Ledeč, Dolafí Královice, Hora Kutná, Uhlíř

při volbě blavní ať jsou jména tato beslem společným
všech katolíků v naší diecésí| .

K -volbám doporučujeme co mejvřelejí malou
„drošuruped másvem „K -volbázn“. K dostání jest

" Cyrillo-Methodějskéknihtiskárně v Prase. Cena
+ „M

a se veřojnáschůzevoličů V. kariev
( u Třebechovic). Ačkoliv počasí bylo mepřísnivo, do
-stavil se nad očekávání hojný t účastníků i ze
sousedních obeí. Vp. E. Dlenhý-Pokorný nastínil vý
voj;politických pomérů v Rakousku, vysvětlil v hlavních
obrysech křesťansko-sociální program rolnický, řeme

slnický i dělnický. Řeč jeho v bodiey trvající
přist s nadšeným souhlasem. Poté pan Jaroslaveverka, rolník ze Štěnkova vřelými slovy přimloaval

se za oohrálení kandidatury vp. Dlouhého-Éokorného.
Kandidatura schválena jednohlasně. Schůze akončila
se v 10 hodin,

„„ Dae 18. t, m. o 4 hod. odpol. konala se vo
Jičská schůve v Třebechovicích, ssále pona Stačka.
Poněvadš v četně navštivené této sehůsi byli zastou
jpeni také sociální demokraté, kteří si přivolali na po

wp. Dlouhý-Pakorný ovom řeč,v níš srovnal programy

debatu. Po nadšeně přijaté jeko řeči ujal se slova
občan Pokormý. Opakovati vše, co pověděl, je ne
možno. Bil do mladočechů, do „pergamenů“ státního
práve, hájil vlastenectví soeiálních demokratů, sapí
ral opět a opět, še sociální demokracie neučí nic 0
vyvisstnění rolníka a živnoataáka (to je prý „přirozený

vývoj“). Hus,Komenský, GalileoGalloi, Koperník,
inkvisice,královražda, kteréP Jesuité (občanujsou antoritou vylbané dějiny Bílkovy),majetek hie
rarchie, petrský halíř, z „Červénků“ vytaženéskan
dální bietorky, konfessní škola. Věecka tato a po
dobná zbraň vytašena byla proti křesťan. socialismu;
mne zajímaly především dvě věci: 1.) že občan Po
korný velmi šikovným spůsobem hleděl zamlčeti učení

Marxovo a vpašovati na místo něho požadarky reformní — ač mu P. Dlouhý-Pokorný dokásal, že je
to nedůsledné. 2.) jak občan Pokorný snažil so uta

l protináboženské stanovisko sociální demokracie„já jsem také křesťan, od zbožné matičky vychova
ný“ — a při tom chválil Renana; bil do řádu ře
holních — sám byl prý milosrdným bratrem, a dřel

se tam Hi s těmi nemocnými! Čtenářovépře
mýlit) p. Dlouhý-Pokorný věčně odmítli útokyobčana Pokorného,pokud mu na to stačil čas; do
kázalmu nedůslednost, nepravdu, a neznalost věcí,
do nichš se pletl. Občan Pokorný — toť jiný chara
kteristický zjev — věčný nedostatek svých vývodů
snažil se nahraditi osobními útoky na P. Dlouhého
Pokorného, překracováním jeho výroků, ignorováním
důkazů, kterými byly jeho vývody vyvráceny, A Opa

kováním vyvráconých již Iší. Dlouhá tato sohůze (od4 do 9'/ hodin) skončena spěvem národní hymny.
Kandidatura P. Dlouhého-Pokorného schválena všemi
hlasy křesťanských voličů. sociální demokraté zdrže
li se hlasování. Budiž sde vysloveno uznání a dík
panu starostovi města Frant. Mrhovi, který zvolen
za předsedu,v pravdě nestranně řídil schůsi, panu
Vanickému, místopředsedovi a p. Hoňkovi, sapisova
teli; pak i všem účastníkům schůze se strany kře
uťenské, že zachovavše klid a chladnou rosvabu při
Bejdrzejších výpadech sociálního demokrata ukázali
še lépe ctí svobodu slova, neš jejich odpůrci. Posnali

jn čim oociální demokracie,jest: stranou protitanskou v ohledu náboženském s nedůstojnon
v ohledu sociálně-hospedářském.

V pondělí dne 19. t. m. o 7/, hod. večer ko
nána schůze v Jemikovicích. Předsedouzvolen pan

Prokop, starosta. Účast,na nepřísnivép bylaneobyčejná. ©Programová řeč vp. Dlou ého-Pokor
ného: přijata s nadšeným souhlasem. Po té promluvil
+p. Kante o socialismu křesťanskéma 0socialismu
demokratickém. Poukázal na to, še jest to stanorisko
protináboženské, a neudržitelné mčení Marxovo o sá
niku středních stavů, pro které považujeme sociálně
demokratickou nauku za blad, nebojujeme proti- 080
bám, protisoc. demokratům, ale proti bludům, v nichž
vězí. Výtky,které oni proti nám obyčejně pronášejí
(jako před tím obč. Pokorný v Třebechoricích), ne
okasají nic proti náboženství atd. I tato řečpřijata

se souhlasem. Na krátkou poznámku p. Beneše
odpověděl vp. Kunte, načež, kdyš na opětované vy
svání nikdo víc se k slova nehlásil, kandidatura vp.
Dlouhého-Pokorného jednohlasné schválena. Dík budiž
vzdán ct. předsednictvu a všem účastníkům schůze
obojího vyznání (katol. i helv. reform), že v tak

hojném počtu se dostavili a tak vzorný pořádek sachovali.

©d Nové Paky. Volbyvolitelůdo V. karie
konány byly u nás dne 17. t. m. Byly velice zají
mavé a poučné. V Nové Pace zařil kratý boj mezi
mladočechy a národními dělníky, kteří i s „bratrem“
Novákem, řiditelem škol, byli na hlava poražení,
dostavše 43 hlasy, mladočeší přes 403. Naše etrana
nejsouc připravena, nechala stoupencům volnou volbu.
Nejsme škodolibí, ale dokud byli „národní“ povol
ným nástrojem a beranem proti klerikálům, byli

mladým“ dobří, a za to teď dostalipěknou odměnu.
Ágitace proti ním vedená byla přímo uařivá. — Ve

leželi si v kompromisním náračí, mla lí, národní; a n e
národní. Naše strana dostala 61—68hl. spojenci 170.
V Roškopově naší 42, spojení 57. V Oastí naší
99, spojenci 31. Za porášku se nehanbíme — byla
čestnější než'jejich vítězství. Zvláštností bylo, že uči
telové vesměs velice horlivě agitovali pro „národ
ního“ Černého,semi jsouce komisary při volbě, a zá
roveň kandidáty volitelství. Celkem jsou síly stejné:

město pro Doležala 10 hl. a venkov pro Černého též10 hlas

Z Koheuteva u Králového Dvora.
Víra zde slavila zase jednou pravý triumf, což bylo
trnem v očích „červenáčů“ zvláště proto, že jim při
pravila 4. listopadu při volbách volitelů do říšské
rady porážku. Vesdorjich zuřivé agitaci a přemlou
vání byli zvoleni vesměs křesťansky smýšlející voli
telové, čímž „červeným“ ukázáno, fe jim zde pše
nice nekvete a že si velká většina erůj rozum zfalšo
vati nenechala.

Z Rovně. V sobotu 10. t. m. konala so
v Dolní Rovní voličská schůze voličů V. kurie. Jako
kandidat představil se nám zástupce strany křesťan
ako-sociální, P. Emil Dlonhý-Pokorný, kaplan u av.
Jindřicha v Praze. Do této schůze dostavili se ovšem
také členové katolického našeho spolku a sice všickni.
Voličě bylo přes 100. Do předsednictva zvoleni tito
pánové: Habětinek, starosta Záleský a Michálek. Pan
kandidat křesťansko-sociální pro V. kurii ve své řeči
4, hodiny trvající vyložil poslnehačům stračně: Dě
jiny vídeňského parlamentu, smínil se o rozpuštění
říšské rady, předložil v hlavních rysech program
křesťansko-sociální, představil se jako kandidat této

V. kurii a vložil ne srdce volitelům aby
volili jako své zástapce jen muže poctivé za volitele
i sa poslance a vyzval všechny, aby volili svobodně
dle szého nejlepšího vědomí a svědomí! — K slovu
přihlásil se bývalý říšský a dosud zemský poslanec
p. František Udržal, který vyvolal debatu, která nás
všechny po eelé 2 hodiny v napjetí udržovala. Vlp.
Dlouhý-Pokorný ale všechny námitky proti straně
křesť.-sociální vyvrátil a p. Udržala poučil o správných
základech strany křesť.-soc. — Pan Udržal konečně
sám doznal svůj omyl a kandidátu, vip. Dlouhému
Pokornému k jeho kandidatuře gratulovel.

Ze Sezemie. V pondělí 12. t. m.o 71/, hod.
vešer konela se u nás veřejná echůze voličská, při
kteřéž se voličstvu stavil křesť. asociální kandi
dát V. karie dp. Emil Dlouhý-Pokorný. Ve veliké
většině přítomní socislní demokraté zvolili sobě za

ředsedu ©Vlachýho (soc. dem.) za místopředsedu
Procházku (?) a za zapisovatele Chalupeckýho (soc.
dem.) P. Emil Dlouhý-Pokorný v řeči téměř půl dra
hé hodiny trvající jasně vylíčil naše politicképoměry
od r. 184g, ostře tepal jednání vídeňských vlád k nám
Čechoslovanům, n přišel k jádru řeči své ku po
žadavkům křesť. socialismu, za které v případu zvo
lení bude neunavně pracovati. Končil vyzváním, by

každý nepředpojaté dle svobodného vědomí a srčdomí svého volil, nechť jest to kdokoliv. Krásná tato
řeč přijata byla zaslouženým potleskem. K slovu při
hlásil se soudrab Christen, který na dotaz, proč
křesťanští sociálové sovou se křesťanskými jakoby
snad již soc. demokrati v Ježíše Krista nevěřili, dostal
správnou odpověď, že hlavní matadoři sociální demo
kracie jsou nevěrci, kdo tudíž nazývá ae 600. demo
kratem a v Ješíše Krista věří, jest vlastně křesťan
ským sociálem. Poznámka socislního demokrata
Nováka, proč kandiduje Pokorný do V. kurie, která

patří dělnictva, on ps žádným dělníkem uení, bylasamým předsedou jako nemístná výtka odbyta. Na to
začal „řečniti“ hlavní řečník, hostinský Čermák, hájil
nadšeně sociální demokracii, če má ty nejšlechetnější,
nejlepší skutky na ařeteli, čemuž ovšem přítomní
soudruzi ostatně přisvakovali a svého „generálního“
řečníka nálešitým potleskem odměnili. Stračně na to
odpověděl též dp. Pokorný. Navršená resoluce dp.
Pokorným jednou třetinou přijata, dvěma třetinami
„šoudrahů“ zamítnuta. Tím schůze skončena. Pří
tomno bylo přes 200 osob. Jest si přáti podobných
schůsí u nás více, by idea křesť.sociální: čím dále
tím více v našem — namnoze svedeném — lidu ko
feny své sapouštěla. Zdař Bůh!

Ze Wtračeva. V neděli odpolednedne 26.
Matopadut. r. mojí se zde konati volby volitelů do
říšeké rady. Tak málo porozumění pro důležitost sv6
cení neděle v životě státním 1 sociálním, tak málo
ohledu na náboženské přesvědčení lidu jams od stát
ních úřadů nečekali, Máme až tolik požehnání Bošího
v šťastném Rakooska, že si nějaký ten hřích můžeme
dovoliti!! | Či snad vše směřuje již k tomu, aby se
dobospodařilo raději dříve?

Po volbách volitelů do V.kurie vKo
stelcl m. ©. Z Kostelce n. O. se nám píše: Volební
kampaň volitelů V. karie odbyta, vítězství při volbách
udších připadlo straněnárod. socialistů č.gardě Nacové,
s níž se spojily na udolání strany křesťansko-socialní:
strana městské rady a společenstov, tak zvaná svobo
domyslná, jejíž vrchním komandantem je opět p. Nue,
strana Masaříkovská,radikální, pokrokářekái besední
skrátka živly všechny, jimě trnema solí v očích je
nenaviděná strana křesťaneko-socialní. Poněvadž volby
tyto byly v mnohém ohledu charakteristické a pro
širší veřejnost spůsobem provedení poučné, doufám,
že ctěná redakce nezaslí, když o nich poněkud dí
řeji zmíním.

K volbám byly vydány čtyři kandidátní listiny:
strany křesťansko-socialní, národně-eocialistické, so
cialně-demokratické a slavné městské rady. Agitace
byla čilá; z naší strany rozšířen byl program strany
uveřejněný jako volební příloha v Lidovém listu

s kandidátní listinou. Socialní demokraté pornveřejné schůze slabé navštívené, ješ také i uřlivý
měly průběh. „Národní“ pořádali taktéž schůzi ve
řejnou, při niž řečník jejich místo nejasného, atopi
ckého programu strany „národních kubíků“ předčítal
program náš, aby spíše zjednal přivržence — také j
tato schůze místy bla dosti bouřlivá, zvláště když
přívrženec| strany křesťansko-socialní velice „vý
mlavnému“ pana radníma peprnou řekl pravdu 0 po
měrech obecních. Před volbou samou bylo agitováno
od národních, socialistů i strany městské rady
způsobem maďarským. Naše lístky trhány a mi
čeny, takže socialisté doznali, že oni jen sami 0 30
lístků naši strana připravily: z gardy národní
svláště se vyznamenali pp. Engel, Ježek, Michl, kteří
poošívali všech prostředků, ba i noc nasadili, aby
straně své k vítězství dopomohli. Počínání však strany
městské rady v zájmu dobrévěci a pro výstrahu do
budoucnosti sluší odsouditi. Připomínáme, še nebndeme
trpěti, aby úředník města, strážníci městští zneuži
vání byli k politické agitaci; ti jsou zde a občanstvem
placení proto, aby sloužili občanstvu všemu bez roz
dílu stran, k tomu také vázání jsou úředním slibem;
politické přesvědčení jejich však jim nikdo tím ne
béře. Proto odsazujeme počínání p. tajemníka obec
ního, který nechtěl lístky vydati naším stoupencům,
ačkoliv vlastním stranám ochotně tak Činil; odsuzu
jeme dále, že písaře obecního použito místo ku práci
obecní, ke psaní volebních lístků strany městské rady,
odsuzujeme použití městských strážníků jako politi
ckých, stranických sgitátorů, kteří roznášeli vyplněné
volební lístky kandidáty strany městské rady po
domech a kteří brali vyplněné lístky naší strany a
dávali za ně lístky svrchu uvedené. Takové počínání
a jednání masí každý rozumný a záští nszaslepený
občan uznati za nesprávné a odsouditi je.

Přes všeckentento terrorismus jednotlivých stran
i obecní správy dostala strana křesťansko-socielní
141 hlasů, proti 212 národní gardy, a tak přišla do
uěší volby, v pravém slova smyslu však pohořela
strana městské rady, majíc jenom 94 hlasů. Volební
komisse počítá hlasy, jeden po druhém je béře do
raky, není-li mýlka nějaká, pan radní Pelikán, po

třásá, kroutí hlavou nad tím a výsledek pořád stejný— strana křesťansko-socialní 141 hlasů. Užší volba!
„klerikálové“ zvítězí, takělo od úst k ústům, poplach
z toho veliký v městě; co dělat abychom odvrátili
tu „banbu“ Kostelce,kde „svobodomyslná“ strana při

veslejest, rehon odvrátili „nebezpečí“od celé vlasti,kdyby klerikálové zvítězili! Zraky všech obráceny
k p. Nucovi, takto advokátníma koncipientovi, který
za všecky myslí a jehož rozumem páni od města
národovci a jiní obmezenci ae řídí. A p. Nuc je ne
sklamal; hned si věděl rady a potěšil své tím, že se
čestně bojovati nesmí proti straně kře
sťansko-socialní ale tupení, anižování,
nadávky, to je zbraň, kterou se snad
zvítězí. Ujednáno, vykonáno! Napsali a dali
vytisknouti provolání k užším volbám. Vychváliali
jací jsou „národní“ kubíci, kteří ale z Botičebéřoli,
k volbám munici, jek o nich pěje socialistický lísteku
nebývalým vzmachem postavilo se toto národní děl
nictvo pod prapor národa (a za ten krátký čas na
sekalo 40.000 dluhů), a celý národ s radostí a pýchou
sledoval a dosud. sleduje toto zdatné dělání dluhů a
mezi vůdci nesvorné dělnictvo. (Jimš „V před“ vyčítá
nehospodářství, intrikánství, neschopnost, protekcio
nářetví, hnilobu, ubohost, flanc, lhostejnost a jedno
tlivcům nectnost); ano, tak to asi vypadá s tím

vzmachem národních dělníků, je topouhý klam srouškou „národní“ provádí se švindl s českým lidem
dělnickým. Myslíme, še není doba příliš vzdálená, že
český národ odvrátí se od této hlízy jako odvrátil se
od svciální demokracie; stano se tak jistě, až rozvaha
a soudnost v národě zvítězí nad frásemi liberálními.
A toto vlastenecké dělnictvo chce míti na říšské radě
svého zástupce p. Klofáče, (sby si totiš mohl na nohy
pomoci a šidům dluh 2000 K dle „Práva lidu“ za
platiti.

O tom, že v městě strana „národních“ uměle

se udržnje jen k vůli obchodu, aby jistý hostinec mělhosty avé, to je všem známo, proto zmiňovati se více
nebudu. A nyní, když p.Nac vychválil „národní“, 8
chutía kuráží pustil sedo strany křesť,-socialní. Hned

5předu pravil, že program avůj strana naše chytřezahaluje před svými voliči ale hned za tím zase
praví: „oni k vám přicházejí s krásnými hesly a

s krásným programem.“ Nejdříve program zatajujemea paksním přicházíme — to je důslednost, to je lo
gika! Pánové, naše strana jediná vystoupila s určitým
programem a také před volbami v 1000 vytiacích jej
rozšířila, aby mohl si jej každý pročísti a proskoumati
a v provolání našem tam jeme výslovně řekli: „Zkou



mejte remnáša dokašte,šenenjdobrý,fe 20
odpovídá přáním uhnětených etavů; tapsní, snižování

nadávky nejsou všsk důkazem. Jednáme zřejměa
otevřeně, s programem sonetejíme, cizím 6e nechla
bíme. Nejde nám nikdy o osoby ale o věc.“ Hle! 00

ásali. Nemluvíte o našem programu ale tapíte, sní
šujete, nadáváte, coš se pro čestné a slušné Jidi ne
patří a tím právě ukazujete, že jedná se vám jen o
osoby a pak dáváte na jevo svou nenávist ke všema

nskému. Pravíte, že sneužíváme k toma ná
bošenství, které má zůstati posvátnou věci, — ala
kdo jest to právě, který všude proti náboženství
se staví, vše co s náboženstvím souvisí, tapí a haní
soukromě i veřejně jako vy to činíte. Na to jeme
museli poukázati v provolání našem, aby se poznal
ten veliký rozdíl mezí námi a vámi a oč se
jedná; vy chcete totiš, aby společnost sřekla se ná

ošenství a my zase tvrdíme, de právě jen na základě
tomto náprava k uepokojení všech stavů státi se může
a také programemnaším cestu k nápravě ukazaje.

Chtěli jste nahnat strachu voličům, proto ohá
níte se středověkom,inkvisicí, nevolnictvím atd., takže
vám při psaní semou brůzou vlasy na blavě vatávaly
— dokašte však z dějin nestrannýohb, že to církev
schvalovala a že proti takovému počínání nevystupo
vala, to nedokážete a pak něco takového církví při

Přsovati súmyslně na oklamání lidu — to jestfdné padoušství. Co jednotlivec učiní, za to přece
nemůže církev, zs to nemůže náboženství. Jak k. př.
jestli některý „lidumil“ a právní zastance lidu jsa
také pokřtěnpo katolicku, blišního svého tak inkvisi
ruje, aš ma ani kabát nezůstane a nedbá při tom
pláče, nářka a ani svazků příbuzenských, zajisté
nikdorozamnýnebudez toho viniticírkeva nebonábo
ženství tupiti; takový „lidumil“ nejednádle náboženství
ale pracuje pro svou kapsu a evůj prospěch. Tak i
mnozí panovníci světští v středověku hledíce upevniti
své světské panetví, jako Karel V., příkře vystapoval
proti novokřtěncům, kteří vraždili, pálili a loupili
svedení byvše učením Lutherovým, z té příčiny
Karel V. zavedl vyšetřovací soud č. inguisici v Ni
zozemí, aby utišil bouře novokřtěnci i v této semi
způsobené. Katolická církev nemá w tím co dělat.
Píšete, že v rukou šlechty a církve je soustředěn nej
větší kapitál a proto že nemůže církev proti kapitálu
být — zatím zapomínáte, že jediná skupina Rotšildů
má jmění na 60 miliard franků — není to dost, a
k čemu jich používá — jen pro sebe. Kterak ale používá
se majetku církevního, který nesmí žádný dočasný
dršitel ani o haléř zkrátiti, poněvadž nad správou
bdí bedlivé oko vlády — majetku toho vedle sou
kroumých potřeb používá se k dobrým účelům ná
rodním, církevním a kulturním; kdo nejvíce zalošil
nadací ať chudinských ať studenských, to byli ka
toličtí kněží, —chudobince, sirotčince, ústavy pro hla
choněmé, slepé, nemocnice milosrdných bratří a sester
vše to ponejvíce je vydržováno a podporováno z ma
jetku církve a zbožných katolíků. Tak užívá církev
majetku svého od počátku ka podpoře chudých ahdo
neví o působení spolku ev. Vincence, kterým n. př.
u nás v Kostelci chudým a potřebným bez rozdílu dá
na darech a podporách více jak 200 zl. ročně. Jak
podporojete a staráte se vy — podejte důkazy o své
Činnosti charitativní. Mnohý zvás si chudého dělníka
ani nevšimne, jen tenkrát když potřebuje blasu jebo,
naše strana však váží ai každého, poněvadž vidí
v něm také člověka k obrazu Božímu stvořeného a
svého bratra a mnohý takový počestností svou daleko
předčí ledas koho, který i k inteligenci počítati se
chce. Ano, takové jest vaše provolání, za které se
musíte opravdu stydět. My, znajíce dobře vašich
pčestných“ zbraní již před volbou jeme prohlásili: Ne
očekáváme přinynějších zmatených poměrech vítězství,
ale přece bojovati chceme. My jsme bojovali čestně,
vy psknekalými zbraněmi, vy jste zvítězili číselně,
my však mravního dobyli úspěchu — co je lepší?

povězte sil Vy jste naší straněi přitéto volbě
odepřeli vydati volební lístky, z rukou voličů je
trhali a své vnucovali, ba z naší strany maseli jsme
i k hejtmanství do Rychnova pro lístky volební, jichá
jste měli ještě zásobu a nám vydati nechtěli.

Ano, u p. Hájka, starosty města v putyce jeho
za štamprle kořalky vyměňoval lístky, ješ v hojné
zásobě v kořalně měl nalóvač Špaček. Po náměstí
v proudech procházeli se národní gardisté Nacovi a
jak některý volič se blížil, uš na něho 8e vyřitili a
násilím lístky z raky mu brali, jeden řečník sám
lístků našich sebral 40 — to jste stoupenci strany 8vo
bodomyslné, která má popřátisvobodu každéma
— styďte se za takové jednání. Kde kdo poněkud
závislým je od vaší strany a od obce, terrorismem
nucen voliti s vámi, komandováni z reálky všichni od
školníka až do ředitele, od posledního dělníka při
obci až do tajemníka; Nac lítal a běhal po ulicích,
kde koho mohl sháněl k volbě; jeden intelligent po
ulici se „klímá“ a soudruba vybízí k volbě slovy:
klerikálovézvítězí, strážníci agitojíato vše ve jménu
svobody. Nedej Bůh, abyste měli úplnou moc, pak
by nebylo otroctví horšího jako za panství vašeho.
A — hle, naše strana přes ten terrorismus na hoře i
dole přece dostala 056 hlasů více neš při prvé volbě,

Áno naše strane roste, zakotvuje sepřesvšechnu
nepřízeň, s jakou se v Koatelci potkává u mnobých,
což právě ovědectcím jest, že na dobrém základě
staví a právě mezi nižšími pevné kořeny zapouští.
Tento vzrůst je vám ovšem z příčin na snadě jsoucích
nepohodlný - avšak musítc 8e již s tou myšlénkou
spřátelit, še v jZostelci v práci úsilovné| pro
dobrou věc nenstaneme; povoleníod obecního úřada
k tomu nepotřebujeme. ZdařBůh!

Politický přehled,
Proti mám! V soudních kruzíchočekává

se co nejdříve zahájení nového směru, Němcům
úplně vyhovujícího — s úplným vyklizením češti.
ny. Nepohodlní čeští úředníci budou přesazování

prý do zemí německých a při pomárech postupních nebude na ně brán zřetel jako na Ostatní.

Mémecký tisk si v tom směru již dikto
vati.'Wa př. »Nese Freie Prasse« píše: Nástu
Jansův bude musit nejen tjedaati průchod plst
nému jazykovéma práva v Čechách a upevgiti
opět kolísavou disciplinu tmladých českých soud

mnohým povážlivým zjevům v justici království
českého.« Co s tím »upevněním kolísavé disci
pliny« se míní, není třeba vykládati: čeští soudní
úředníci mají býti v obledu národních a občan
ských svých práv úplně zotročení. Jak vidět, naši
poslanci budou míti na radé říšské práce dosti,

jednalo jako s bezprávnými otroky.
Živetní otázka v Bakousku. Ruch

volební tou měrou zaměstnává nyní mysle všech
státních občanů, že pro jiné důležité otázky
živnostní v Rakousku téměř ani smyslu se nejeví.
A přece bylo by velmi záhodno, sby veřejnost
všimla si věci, která ji jinak nejvíce zajímá, totiž
berního zřízení. Máme sice po ruce statistická
dáta týkojící se odvádění daně, ale nebudeme se
pro doešek o této smutné kapitole šířiti a pou
kážeme pouze na nepoměr v jakém obřemenéno
jest Rekousko oproti jiným státům, i proti Uhrám.
Povážíme-li, kolik dení jest odváděti statkáři, ma
jiteli realit nebo domů, jak zápasati jest menšímu
rolníku a živnostníků, aby sehnal potřebný obnos
na daně, jak všickni majetníci téměř celou čtvr+
tinu svých příjmů brubých, států odvádějí, není
nijak přehnáno tvrdíme-li, že Rakousko žádá nu
svých podaných nejvíce daní ze všech států na
pevnině. Netřeba míti mnoho znalosti národního
hospodářství, abychom s hrůzou poznali, že za
chvíli tam dospějeme, kde se nacházela Francie
před revolucí předešlého stoleťí: za nedlouho
objeví se i u nás nějaký Necker a jemu v zápětí
naprostý finanční úpadek. Jest tedy nejvyšší čas,
zastaviti na srázné cesté vedoucí do bezedné pro
posti.

Říšská rada bude,jaksepeštskélisty do
vídají, svolána brzo po skončení voleb a sice dle

Slovieská katol. strana vydalavo
lební provolání, ve kterém želí, že obstrukce
zmařila veškerou práci sněmovay. O ustanovení
pravice a o mladočeších není v provolání ani
zmínky.

V Německém říšském směmu pře
třásala se otázka čínská. Kancléř hr. Blow pra
vil, že zakročení Německa v Číně bylo nutné
v zájmu cti. Že ale německévojskobarbarsky
popravuje bezbranné, zajaté Číňany, že se tak
děje na přání Viléma II. Mnohomluvného, o tom
kancléř nemluvil. Ale to snad také má se cti
co dělat! Někteří poslanci odsoudili brutální po
litiku německou v Číně co nejrozhodněji.

Z pamovsických redim. Ruský car
těžce onemocněl. Proslýché se, že jest obětí otrá
vení. — Na německého císaře ve Vratislavi jistá
žena hodila sekyru směrem k císařskému vozu,
na štěstí doletěla za vůz. Utočnice byla ihned
Zutčena.

Bosenské dráhy. Oznamujese zeSplitu:
Ve schůzi obecní rady podávala deputece, jež
meškala ve Vídní u ministr-presidenta a ministra
železnic stran stavby železnice z Bugojna do Ar
ana, zprávu. Dosavadní poslanec a ředitel reálky
mimo službu, Borčič, mluvil velmi prudce
proti vládě a navrbl resoluci, kterou se vyslovuje
nelibost nad ujednáním pešťským. Advokát De
škovic řečnil velmi příkře proti Maďarům a
pravil: »Dalmacie není žádným soustem pro ma
darský žaludek. Naší metropolí není Pešť, nýbrž
Zábřeb.« Byla přijata resoluce, kterouž se vyzí
vají dalmatští poslanci bez rozdílu stran, aby
proti každé vládě prováděli oposici, dokud nebu
de trať z Bugojna do Splitu dostavěna. Resoluce
byla přijata bouřlivou pochvalou.

Ze Srbska. Z Bělchradu se sděluje, že
královna Draga porodila předčasně mrtvou dce
rušku. Z nařízení králova prý všek srbské časo
pisy nepřinesly o tom zprávy.

Válka v Čímě. Spojené mocnosti v Číně
žádají rozhodně potrestání čínských vinníků, ktecí
byli původci bouře, a vraždění; k tomu se arcit
čínská vláda nemá. Dle různých zpráv dá se sou
diti, že německý hrabě Waldersee, touží po tom,
aby i čínský císař byl zavražděn| — Ruské listy
vyčítají opět evropským spekulantům onu falcš
nou bru tím, že zatopili Čínu svými puškami a
pstronami. Veškeré čínské zbraně pocházejí z
Anglie a z Německa! — Vilém II. Mnobomluvný
zakézal, aby němečtí vojáci směli psáti domů
svým rodičům, abyjtak skulturof« snaha Německa
zůstele zatajenou.

Válka v jišní Africe stále ještětrvá.
Zprávy, které lord Roberts do Anglie posílá, za
kládají se na pravdě jen potud, pokud jsou pro
Anglii lichotivé. == Tak n. př. že Burové nyní
ukořistili železniční vlak vezoucí tři miliony marků
ve zlatě, peníze to anglického poplatnictva, o tom
se Roberts nesmínil, — President Krůiger na své
cestě do Evropy přistane v Terstu.BAN

Z činnosti. katol. spolků.
| "15Olranál"Vnedělí,dnoSi jlštepodu1900

6půl 4. hod. bade vkatolickéjodbotě v místnostech
opolkovýck u České koresy přednášetí J. M. dp.
biskopEdvard Jan Nep. o své ovetě do Říma.

V Keostelel m. ©. konale se v neděli,dne
18. t. m. večer veřejná schůze. která byla velmi čet
nězavátivena. Pan redaktor VobejdaProsečský před
nášel o thematé: „Náš odvěký boj“. — Dobře pro
ýšloná asympaticky přednosenařečjeho učinila na
posluchače mocný dojem a kdyš řečaík skončil, od
timěněnbyl bouřlivou salvou potlesku.

V Láěmí u Častolovic konati se bude veřejná
schůze v neděli, dne 36. t.m. Pan redaktor Vobejda
Prosečský přednéšeti bude o thematě: „Naše snahy

Z Nového Bydžova. Kat.národníjednota

sejší konala 11. listopadu měsíční schůzi, při níššel požádaný k = Prahy, p. Satorie „o
příčinách hmotného úpadku v některých stavech na
šeho národa“. Ve savé výborně sostavené řeči líčil
shromášděným doby, kdy národ český v blahobytu
žil, že v cizině obdiv to vzbuzovalo, kdy nebylo ne
arovnalosti, závisti a bídy, jako dnes. Řemeslník byl

em ve své dílně, rolník i dělník sa práci poctivě
yl odměněn. Příčinou dnešní všeobecné bídy je kapi

talismus a liberalismus. Dříve byla nráce pánem ka
pitálu, ale jinak toma jest nyní. Francouzskou re
volací prohlášena byla svoboda — volnost — lidstvo
bes Boha, bes víry, jmónem osvěty a pokrokubláse
boj všemu, co s Boha jest. Vyhlášena bylai svobodá
řemesel a velkokapitalisté uchopili se strojů s pod
porování liberální vládou tebdejší, opletli bič tím
ne všecka řemesla. Ke strojům kapitalismae honí
dělníky — i slabou ženu vyhání z domácnosti. Děti
opuštěny, vše sa skýva chleba se žene k ahájení

kého živobytí. Což divu, že i mravy klesají — šíří
se proletariat. Poměry tak nesnesitelné samy nutí za
tínati pěst davům nespokojeným — proti kapitalismu.
Kde bledati lze nápravy? V pomoci Boší a vo
vlastní síle. U nás luštiti musíme socislismus
apravedinosti a láskou křesťanskou! Ke konci vyklá

dal p. řečník program litomyšlský a končil povsbu:sujícími slovy, aby každý věren byl sv. víře—i
svým členským povinnostem. Pracujme, aby Kristas
do ardcí lidských ae vrátil, dokasojme bloudícím, že
bez Boha, bez Krista a Jeho av. církve není blaha,
ani spravedlnosti a spokojenosti. Uvidí-li nověrci, še
povinnosti katolíka lze výborně spojiti a povinnostmi
dělníka, řemeslníka — otevrou se oči jejich — uvidí
světlo — cítí v srdci láska k Bohu a blíšnímu.
Pracujme kašdý k dosažení dobrého cíle spolku ka
tolického, zjednati platnosti sv. náboženství Kristovu
— a pracovati tak tiše a s výsledkem ku blabu svého
národa! — Za výbornou přednášku odměněn byl p.
řečník od četně shromážděných blačnou pochralou|

Katolická národní jednota paní a
dívek v Pardubicích vešlsv život.-Vneděli,
dne 18. t. m. konala se ustavující uchůze v sále staré
Besedy. Mladičký spolek čítá hned při svém počátku
162 členek a bude bobda růsti. Schůsi přítomenbyl
vldp. Fr. Voříšek, administrátor a dp.Fr. Prokůpekka
techeta, který učinil k sbromášděným povzbusující

romluva. Na to zvolen výbor. Novému spolku: Zdař
ůh! — Opět musíme ta připomenonti v zájmu naší

věci, že hřích do nebe volající páší ti intelligenti,
třeba i kněží, kteří pro svatý pokoj s městskou ho
norací vybýbají se katolickým spolkům, kteří obme
sují se na kostel a styk s honorací, domyšlejíce se, že
dosti učinili. Naše doba žádá více. Učmese od nepřátel|

Přednáška. V neděli,dne 25. t. m. bude
přednášeti v jednotě katolických tovaryšů dp. Dr. Royl
„0 cestě do Říma“. Začátek ve 2 hodiny odpoledne,
K zajímavé této přednášce mají i hosté vatup volný.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení kostela v Zaloňově u Jose

fova konalo se v neděli dne 18. t. m. — Přes sedm
let konány byly sbírky na nový chrám Páně — a
bohoslužby musely se zatím vykonávat v budově far
ní. A nyní teprve tažby všecbkfarníků vyplněny, nov
chrám Páněbyl postaven a elevnostné posvěcen. Svě
cení vykonal sám ndp. biskup Edvard Jan Nep., který
do Zaloňova v neděli ráno zavítal. — Průběh slavnosti
byl velice dojemný a při úchvatnám kázání J. M. ndp.
biskcpa, panovalo mesi přítomným lidem veliké po
hnatí.

Btřibrá svatba. Páni manželéKarela Marie
Schulz-ovi zde slavili dne 20. listopada t. r. 2Dleté
jabileum svého sňatku. Vedp. pap. prelát a kapitolní
děkan, Mgr. Dr. Al. Frýdek obětoval pro jabilojící
meužely slavnou mši ov., kteréš vedle četných ctitelů
Jjubilantů sáčastnil se celý učiteleký sbor blachoněmého
ústavu i s chovancí. Ústav hluchoněmých jest kašdo
ročně od pp. manželů Schulzových obdarována téš při
této stříbrné svatbě dostalo se mn Štějrých darů. —
Také ne chrám sv. Ducha bylo pamatováno nejen oltář
ními svícemi, nýbrž i drahocenným pláštíkem, jímž o
větších svátcích ciboriam bude zakrýváno. — Pás Bůh
saplať a otvorský žehnej dobromyslnérodině i na dále|

Hradec Králové v době volobní
tancuje. Velikéneštěstí hrosilo HradciKrálové dle.
správ „Casu“. Dosud se totié odbýval studentský ples
v besedním sále, ačkoliv medostetečné jeho rozměry
snemožňují kašdý slušný temec a dovolují tanečníkům-.
pouze vyskakovati do výšky na jednom místě, takže

divákmáAkoiku"kujodpí E v pytli.Letos výbor s u podpoře studojících u “

řdatí ples Htadentský v prostornédroraně „Adal
ina“, nepováše amí, že tím smyčku sadrhne celé

naší stadenteké mládeži. Neštěstí toto však
boeední společnost několám hradeckých mudrců, kteří
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čio
setedy vpytli skákatidále a společnost dardistů
můse aspoň ospravedlniti obromné vydání na spálený

Pb na nějš si ještě časemposvítíme! V zájmu obeoného blaha našeho inteligentního města jeme toma i
s daše povděční, še tato slověstná událost v době
pilných volebních přípravbedlivostí několika proaíra
vých hlav jest s obsora zažehnána. Vždyť se nám to
pomala kafdoročně opakuje, še zdejší tanečníci chtějí
se uchýliti se svými produkcemi do „Adalbertina“,
neurašojíce, že tím vběhnou do „klerikálního ovčín
oe“. Loni n. př. chtěl tato zaslepenost provésti spor
tovní klab, ale „pořadatelstvo prý v čas potlačilo tuto
seberražednou myšlenku, poněvač by to vyvolalo mno

ho nespokojenostijiných členů“. (Bosal) dd,kteří dávají sportovnímu klubu rosomy). Jak „Čas“
dokásal, jest proti klerikoliema v Hradci ne stráži
dosti obyčejných hlav, které za vedení dra. Klumpa
ra e Dra. Geduldigra sahánějí „Osvětou“ a „Časem“
neposlušným podřísencům klerikální choutky po tanci.
Proto netřeba národu báti se o existenci, ješto náro
dové nebynou, dokud tolik a takových vůdců bdí
nad ím! —

Wivadelní společnost EliškyZčllnerové
v Hradol Králové pořádala tonto týdea několik zda
Hlých představení jako: „Komtess Kukuč“, „Bam
Bam“, „U bílého koníčka“, „Tojsem sámrád“. Umé
lecké výkony této oblíbené společnoati jsou známy,
prolo netřeba, aby se v novinách svláště chválila,
Naše obecenstvo se zajisté v divadle příjemně poba
vilo. == Jen to Ise vytknouti, £e návštěva nebyla až
dorud takové, jak se očekávalo. Doufáme ale, že v
příštích dnech naše obecenstvo v hojnějším počta se
představení zúčastní.

Dárky k sv. Mikuláši. Oblíbenérosdé
vání dárků k av. Mikuláši pořádá jednota katol. to
varyšů v neděli, dne Ž. prosince ve dvoraně „Adal
bertina“, Dárky již nyní přijímá p. Jakubaký v „Adal
bertina“,

Svatováclavský dar Ú. M. Ň. +Hradci
Králové cbnášel 801 K. — Všem šlechetným dárcům,
kteří na oltář vlasti jakoukoliv obětí přispěli vzdávají
se srdečné díky.

Spolek ma podporu chudých stu
dulících v Hradci Král. konal svoji výročnívalnou
schůzi dne 17. t. m. © 6. hodině večerní v besední
knihovně, Dle zprávy jednatelské čítá spolek té doby
5 čleuů čestných, 66 členů zakládajících, a 113 členů
přispívajících, Čestoá vzpomínka věnována byla členům
zemřelým v minolém správním roce, a to pánům J.
Krašvicoví, Tb. Peřinovi, E. Rledlovi, Vinc. Uzlovi a
pí. Anně Tobišové v Praze. Dle zprávy pokladníkovy
byl příjem v minulém roce úhrnem 985 zl. 27 kr. a
vydání byla tato: Na podpory jednotlivým ústa
vům 925 zl., sa tiskopisy Ó zl. A kr., za novou
knížku záloženskou 15 kr., s nadace sosnolého dů
chodního p. Preitenbergra letos žákovi c. k, gymnasia
2 sl., honorář slubovi a za pochůsky celkem 21
sl. Zbývá tadíš kasovní hotovost 31 zl. 27 kr., jež
vložené do fondu resorvního. Týž obuáší koncem roku
4100 zl. v cenných papíreck a 276 sl. -10 kr. na
hotovosti. Ze členy zakládající | přistoupili v po
slední době p. Fr. Chrudimský, obchodník a majitel
domu a p. Karel Volení«, vrchní toženýr strojírny;
mimo to získal spolek nových 16 členů přispívajících.
Výbor projevaje všem přísnivcům a dobrodincům
apolku vřelý dík ze veškera doeavádní přízeň a prosí,
aby také spolku nasoucímu 80 za bumanním cílem,
byla ne dále zachována.

Tomeční hodisy v Hradci Králové na
ukončení kursu a k upomípce 25 letého působení
konces. tanečního mistra p. V. Čtvrtečky, konati se
budou v neděli, dne 26. listopadu o půl 8. hodině
večer ve dvorané besodní. Pro stadující zdejších střed
ních škol konány budou zkoušky svláště a sice v úterý
dne 27. listopadu o 6. hod, večer ve velké dvoraně
„Adalbortiaa“.

—Zpráva školní. C. k. zemský inspektor
Prokop Procházka navštívil dne 20. t. m. měšťanskou
dívěl školu sdejší a po dva dny konal inspekci jed
notlivých hodin vyučovacích. — —

Řemesiníei ©Hradci Královékonají sobůzi
me 26. t. m. 7 bod. večer v místnostech živnosten=
skosčten. jednoty. Jednati se bude o postavení domků
pro maloživnostníky a průmysiníky.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
levé. Jakožte dodatek ka poslední správě o nových
velkých transakcích záložního úrěrního ústavu v Krá
Jové Hradci, s'ěluje se nám, že úcbylkou od všeobec
ného pravidla hodlá správa ústava přenechati event.
nově založené akcie starým akcionářům bez jakéhokoliv
ažis, tndížš <a prosty | obnos. K 400. —,
což snamenalo by zaačnou výbodu, jelikož dnes akcie
ústaru toho po K 470. — | se obchodují a
pří tom ještě sboží na trhu uchází, poněvadž velký
počet kusů umístěn jest většinou v rokou kapitali
etických, oož jest při dosavádní 79/,ní výnosnosti zcela
pochopitelno. Také jinak sdá ae, že s) akcionářům
řečeného podnika značných výhod dostane.

Sjezd stavitelů v Hradci Králové.
Představenstvo jednoty stavitelů v královatví Českém
svolává do Hradce Králo.é sjezd stavitelů z Českých
okresů, příslušících k obubodní a živnostenské komoře
+ Liberci. Bjezd bude se odbývati dne 25. listopadu
b. r. o 2, hod. oJjpolední v zasedací síni městského
sastupitelotva. Předmětyjednání jsou: 1.) Zřízení apo
tečenstva stavitelů pro obvod českých okresů, příslu
dícich ka L-berecké obchodní a živnostenské komoře.
2) Volnénávrhy. Bjesdu bade přítomen společenstovní

Instraktorp. dr. Karel Polék, PředstavenstvoJednoty
bude sastoupeno svým členem, pak p. stavitelem Fr.
Černým v Hradci Králové, jekošto důvěrníkom ©do
legátem. Po ajesdu jest přátelská ssbůzka v rostau“
raci Grandhotelu.

Zákadné zmizení. Vneděli,dne11. t. m.

de Molš. Lhoty k zábavě a dosud se nevrátila. Za
vedeno bylo patrání — ale po smisele není sni stopy.

Kontamace psů. Obececenstroupozorňuje
0e, Še pel poblbající bez kontrolní známky musí vshle
dem k prohlášené kontamaci pobodným, který kaž
dého týdne obhlídku po městě koná, schytáví a ihned
utracení býti. .

Před semdem. V sobotu o 9. bod. dopol.
koná se před čtyřčlenným senátem krajského soudu
sdejšího blavní přelíčení s anarchistou Pravovlavem
Čejpem s Hronova, kterému obžaloba klade sa v'nu,
de na rchůsi v Polici schvaloval zavraždění italského
krále Humberta. ©

Dary ma Adalbertinum. Vedp.prelát
Dr. Frýdek 200 K, vdp. b. notář Horký 76 K, vdp.
děkan Hulata 81 K, vdp. prof. Dr. Domabyl, vdp.
farář Sladomel, vdp. Šafránek, vdp. farář Bečička a
Anonynns po JO K, vp. kaplan Em. Novák 8 K 40
h, dp. katecheta Vacok 8 K, vp. kaplan Krystiso Ó
K, dp. farář Vlček 4 K, vp. kaplan Klepl Ď K, vp.
kaplan Žid 4 K 87 h, vdp. Trávníček 9 K. „Zaplať
Pén BůhlS — ©

Imserty v „Obmevě“. Doridámese od ně
kterých obchodníků, kteří v „Obnově“ inserují, že
svláště v poslední době dostávají maoho objednávek
v nichž citován jest náš list, kde insert jejich jest
obsažen. A co zvláště nás těší, že mnobé objednávky
jsou i s Praby, kde přec v denních listech Jest spousta
různých insertů, a kde rozmanité obchody jsou sou
středěny. To opět nasvědčoje, jaké oblibě a důvěře
Be „Obnova“ 1éší, a še ustavičně více a více 80 roz
šiřoje. Nerozesýláme žádných josertních nabídek, jak
to jiné listy činí a přec výsledek inserovaní v „Ob
nově“ se osvěděnje. — Nechť jest to pobídkou i ji
Dým obchodníkům, kteří výslodek inserování uznati
nechtějí. Židé vydají mnoho peněz ročně za inserování
(k. p. Jakub Rotbberger platí 180.000 Kročně)vli
berálních listech — a zajisté se jim to vyplácí. Nechť

k inserování, — | Radíme všem opřímně smýšlejícím
čtenářím „Obnovy“, zvláště nyní před dobou vánoční,
aby se vždy na obchodníky, kteří v „Obnově“ inse
rojí obráceli, od nich kupovali a vo veřejných míst
nostech všade „Obnova“ žádali, aby setak ještě více
rozšířiti mohla.

Z Kohontova u Dvora Král. n. L.
Ve vážné, dašičkové době, která dojemně k srdci lid
skému mluví, konal zvláštní, čtyřdenní pobošnost
v našem kostelíčku z dob missie a renovace známý
a všeobecně oblíbený redemptorista dp. Meister ze
Svitav. — Jeho ohnivá a přesvědčivá slova nadchoula
a pobnala srdce posluchačů tou měrou, te téměř po
lovice osady av. svátosti k útěše a úlevě trpících
duší v očistci přijalo a co zvláště podotknonti sluší,
jest, že mezi nimi bylo velmi mnoho mužů. Časová
ázání ukázala pádně vznešenost sv. víry, nepřá

telství "proti ni zejmena nevěrců a socialistů a při
poměla povinnosti náboženské plniti.

Štvanice jelenů v Pardubicích konají
se přes všechno špatné počasí vesele dále čtyřikrát
týdně a bývají mnohdy velmi zajímavé. Učastní se
jich mnozí kavalíři jako Auerspergové, Kinští, Nosti
cové, Clam-Martinic, Trautmansdorfové, Hohenlohe,
Tharn-Taxis, Dósfome, Aeranthal, Pless a j. důstojníci
zdejší hulánské posádky a často i šlechtičny.
———Nemě mad hloupost! „Hořické listy“ čtr

náctidenník „demokratický“ nemají celkem nic jiného
ne starosti, leč nadávati kněžstvu, — nyní ale, aby
se neřeklo, píši také o volbách. Ale tu je vidět, že
redaktor Vlasák mimo nadávek nic jiného se nena
učil; v posledním čísle čteme tento nesmysl: „Učitel

rný jest mužem jakých máme málo. Zvolení jeho
bude mocnou naši odpovědí celému c. k. ra
kouskému aparátu ano i c. k. kruhům nej
vyšším — —". Tak tedy dle H. L. získá si český
národ satisfakci za mnohá bezpráví na něm pácbaná
— svolením učitele Černého. Snad před p. učitelem
teď ty „nejvyšší krahy“ padnou na kolena! — Ů není
nad hloupost!

. Také symové Ius. Píše se nám. Někteří
členové Járenské kapely počínají si při sábavách příliš
„nemoceně“. Drze vydírají na tančících peníze. pivo
a doutníky — a mimo to nestoudné řeči vodou u
přítomnosti jinochů a dívek, — aniž by jim kdo v
tom zebránil! Toť opět ukázka tobo „bodrého, ne
skaženého“ venkova! Podotýkáme, še Jasonská kepela
bonosí so též názvem: „Hudba sokola Josefovského“.

Deo Pardabie přijel minolý týden kníže
Bismark, vnuk bývalého kaneleře německého, aby se
účastnil sportovních štvanic na jeleny.

V Blátě a Pardobic nalezena byla v hliníka
krahovky p. Tichého, v hloubce asi 4 metrů kostra
diloviálníb» nosorožce. Kostre měří délky 3 m, šířky
1, m a výšky 1*/, m a vykasaje polohu svrácenou.
Zastihla totiž předvěkého nosorožce zábuba neznámou
katastrofou tak že sůstel týš bozdach oa znsku ležet,
maje noby vzhůru, však skleslé trčeti. Není žádné
pochybnosti, še so růsné tu- 1 cisozemské ústavy 8
musea onosorožce ucházeti budou. Není také zoámo,
jak p. Tichý konečně s kostrou naloží, ač prý již pro
Pardubice neb pro Prahu se rozhodnouti měl. Avšak
tolik panu Tichému co pokročilému vlastenci jiš pře
dem důvěřovat! můteme, še boldaje principu, co se
ve vlastní sem! najde, tam | sůstati má sajisté nedo

pastí, aby Čechy o tento předrěký, vzlený skrost
olospeny bylya císina s0 jim booositi mohla.

V pátek, dne 16. t. m. večer k 9.
bodině voikli neznámí dva pobadové do trafiky pí. A.
Schmidové v Pardobicích. | Jeden zhasl bonem

v obnose asi 40 sl. a dali se na útěk, Ač byli bned
stibáni, přece anikli pronásledovatelům. Po lupičích
se posud marně pátrá. —

Z Uhlířských Janovie. Po volebním
boji, v němž teokráte šivly nám nepřátelské a s ná
mi necítící marně všecky afly své napínali, svolení
byli dík avědomělému voličstva v čelo města násle
dojící pénové: Za starostu p. Ant. Blecha, kupec. Za
prvého rádního p. V. Sláma, c. k. notář, sa druhého
p. A. Schwarz, nájemce dvora, za třetího p. A. Rů
šička, pekař, za čtvrtého p. J. Netušil, pátého p. L.
Zeman, šestého p. J. Blecha, bostinský. Doufáme, do
s novým představenstvem i nový duch zavládna v na
šem městě a s ním i nový bohda lepší šivot než do
saváde.

Ze Zbislaví. Obětavostia neunavnýmpři
činěním p faráře zdejšího obnoven byl náš krásný,
v renaisančním slohu stavěný chrám Páně vně i vnitř.
Bude nyní jedním « nejkrásnějších chrámů v celém
okolí. Vnitřek jest malován velmi vkusně a bobatá
ornamentika střídá wes pěknými obrazy ala fresco,
s nichž zvláště umělecky provedeny jsou obraty ne
stropě, znázorňojící výjevy ze života vzkříseného Spa
sitele. Po stranách lodí chrámové neřadění jsou sv.
patronové čeští a s presbyteři vynikají postavy bož
ského Srdce Páně a Nejčistšího Srdce Rodičky Boží.
Všecky předměty chrámové jsou znova polychromová
ny a oltáře nádherně pozlaceny. Věru jeden z nejlep
ších chrámů venkovských. Restaarovaný chrám vy
avěcen byl nedávno vdp. vikářem | Antonínem
Schreibrem, za assistence duchovních místních a okol
ních. Slavnosti této zúčastnili se osadníci v počtu
přehojném, takže rozsáhlý chrám ani všecky pojmouti
nemohl. Není od místa, když tu vzdáme dík veřejně
všem těm, kteří se o renovaci kostela přičinili na
na prvém místě J. Osvícenosti p. patronu a po něm
i p. faráři, který sám nemalým obnosem přispěl. Jest
to již třetí chrám, který ve farnosti jeho do pořádku
vsorného dán byl. Kóž popřeje mu Bůb síly, aby je

štěposlední, čtvrtý ke cti a chvále Boží znovazříditimohl |

Z Nových Dvorů u Kutné Hory.
Dne 20. t. m. o 10. hodině konal se v městě našem
pobřeb důstojného pana faráře našeho Ford. Fridricha,
rodáka Jičínovského, jenž 20 roků mezi námi pobyv
po delší nemoci dne 16. t, m. vo věku 52 let s živo
tem se rozžehnal. Četný, velkolepý průvod vedl vadp.
vikář » děkan zábořský, za účastenství 23 kněží,
z nichž zvláště dlužno: vzpomenouti vedp. arciděkana
Kutnohorekého K. Vorlíčka, vldpp.: děkana církvického
Františka Preclíka, faráře Suchoolského Váci. Spur
ného, faráře Sedleckéhe Jana Sládka, THDr. Karla
Truxu, ředitele dívčího paedagogia v Kutné Hoře a
převora P. Václava Kočárníka. Tklivoupohřební řeč
promluvil dp. St. Červ,kaplan církvický a nově jme
novaný administrátor novodvorský. Průvodu súčastnil
se sám vysoce usozený p. patron hrabě Emerich Chotek,
ředitel panství p. Bóhm, p.nádlesní Slavíček a mnoho
úřednictva. Krásně s dojemně zapěl drahému zesnu
lému pěvecký sbor za řízení p. řídícího učitele ma
línského Ant. Kruliše a sa účastí mnohých pánů ači
telů z místa i z okolí jako z Hlízova, Sedlic, Záboře,

Církvice, Žehušic a odjinud. Ze spolků bylo zříti vprůvodu sbor vojenských vysloužilců, sbor hasičský a
spolky živnostenské. Lásku, oddanost a úctu k zesnu
lému dokázali osadníci tím, že v neobyčejném počtu
pohřbu se súčastnili. Loučíce se s tebou, drahý ze
saulý, voláme za tebou ještě jednou: Odpočívej v po
koji dobrý pastýři a věrný druhu náš!

Z Kutmohorska. Dlouho bylo ticho v
lajbžurnále p. dra. Pacáka, ale zdá se, že volební ho
rečka zmátka nadobro rozam redaktora „Podvysoc
kých listů.“ Od nedávné doby začíná si příliš troufale
opět vyjížděti na „Obnova“ a v posledním čísle uči
nil v pravdě uličnický útok na osobu nejdůst ojnější
ho pana biskopa. Za záminku sloužily mu uvítácí
řádky „Obnovy“ při návratu J. B. M. z Říma. Po
šklebuje se „Obnově“, že vítala J. B. M. článkem
servilním. Kdo v té peci sedá, jiného tam hledá. Ser
vilním článkem může vítati nanejvýš nějaký redaktor
Hejnic některou milostpaní poslancovou, ale katolický
žurnál vítal svého pastýře a vždy vítá ho jako svého
otce jako náměstka spoštolského a nadto muže,
který pro český lid a vědomí národní dělá tisíckrát
více než lecjaký placený žarnalista i s jeho prote
ktory. Ostatně takovou kuráž, jakou ukasaje Hejnic

roti ndp. biakupu, neukázal jakživ proti židům.
Víme proč. Bídácké pomluvy, které tu znova byly

chrleny, odmítáme my katolíci Kutnohorska co nej
důrazněji, dávajíce dobře na uváženon osobnostem sa
Hejnicem stojícím všecky důsledky, které z takového
nestoudného způsobu psaní by vzejíti mohly. Protestu
jeme proti takovému způsobu psaní a zakazujeme si

anebné pomlouvání J. B. m! Jestliže při blíšícím se
novoročním kvartálů pro několik helvetů předplatitelů

ná nové štvaní proti katolickému biskupu, pak
ovedeme na to odpověděti jinak. My boj nepočínáme,

ale počstého se nelekáme.
E Chlistovic m Kutné Hory. Dao13.

listopadu utalo se tu politování hodné neštěstí, P. J.
Douda, rolník, mlátil žentourem a potah (stroj tá
hnoucí) veji čeledín Al. Pecha, obutý v dřeváky. Při
chůzi smekly se ma nohy a levá dostala se do ozu
beného atroje, v němě byla mu těžce poškozená. Když
dopraven byl do okresní nemocnice kutnohorské, mu
sily mu býti čtyři prsty a chodidlo odňato. Poučení
pro naše hospodáře, aby jízdní dráhu žentouru štěr
kovali a rosbahněnou nenechali, jak to leckdes za
statky vidíme.



Různé zprávy.
K procesu Hilsnerovu sdělujíse námještě tyto dodatky: Předsedovi líčení píseckého dostalo

se ještě v pondělí večer, když v Praze řeč Baxova
byla ve večernících kopfiskována, vrchním soudem
pražským důtklivé výtky, protože dr. Baxori
v tom směra mluviti dovolil. Ostatně předseda nena
stoupil dovolené, jak některé listy oznamovaly, nýbrž
dostal dovolenou toliko st. zástupce; také nepravdivou
jest zpráva vídeňských listů, že president vážně one
mocněl. Ochraptěl pouze, ale tak silně, že masí si pro
několik dní sám uložiti klid. O otázce, másli býti
Hilener doporučen milosti císařské čili nic, nemohlo
býti rovněž teď jiš rozhodováno, jelikož rozsudek ne
nebyl ještě — následkem stížnosti zmateční — prá
voplatnosti. V právnickýchkruzích ujišťoje se
dnes, že bude-li nařízeno nové Jíčení před novou po
rotou, delegována bude tentokráte porotapražské,

Ostatně má nejvyšší soud právo delegovati porota takémimo obvod vrchního soudu zemského, v němž se do
savadní líčení konalo, tedy i mimo království české.
Dr. Baxa bodlá podati v příštím zasedání sněmu sem
ského dotaz v příčině konfiskace řeči svojí před sou
dem, ve kterouž interpelaci pojat bude celý text řeči
té'; nepřipustí-li maršálek čtení těchto partií, bude

pr o to postaránojiným dotazem na příštíradě říšské.tatně v pražských kruzích právnických soudí se, že
bude konfiskace řeči dr. Baxy soudem zemským zru
šena, poněvadž, jakmile jednou předsedou souda, mu
čem zákona, připuštěno jest řízení veřejné a v němi
nějaká řeč,konfiskací stala by se veřejnost jeho illusorní.

Židovská odměna. Jak se nám sděluje,
dostane dr. Auředníček za své namáhání asi 80.000 K,
drahý obhájce, dr. Vodička asi třetinu tohoto obnosu.
Dr. Baxaa dr. Pevný ovšem nedostanou asi ničeho.
Vádyť přecenehájili žida ...

Kenfiskace. V Rakousku zabaveno bylo
v.I. pololetí 1900 1647 tiskopisů a mezi nimi 081

českých. 
Židé v Plumi uenoslíso podporovatikandida

taru socislního demokrata, který6e musíre
versem zavázat, že v případě své volby bade ob ha
jovati židy proti ritnelní vraždě. — Svůj
k svéma!

Číňané a paster. Pruskýnárodněsociální
pastor Neuman před nedávnem ještě nemálo oblíbený
a citovaný u jedné radikální odnože české vyslovil
návrb, aby zajatí Číňané hned byli pobíjeni, aby ne
překáželi akční schopnosti vojska německého. Kdyby
tak něco podobného vypustil z úst katolický kněs, to
by byla paštika pro liberální a helvetské listy, ale
belvet a žid ti dostanou vědy velkomyslně pardon.

Barsy práce. Rakousko má 724prostředko“
vacích ústavů práce; z těch jest 572]stravovacích stanic,
18 poptaváren všepbecuých, 30 živnostensko-společen
stovních, 34 odborových, 84 spolkových vůbec a 66
úslarů Zončessovaných. Nejmenší poptávka jest po
místech domácí čeledi, zvláště ženské.

Na nniversitě borlímeké je zapsáno871
bnů, 1 nicbř nejstarší je 61 let, studuje árcbeologii,
k čemuž ji věk její plně oprávňuje. Mezi student
kami je 348 svobodných, 19 vdaných, 4 vdovy.

Nové válečné lodi rakomské. V lodě
nivích istrijských staví se dvě nové veliké válečné
lodi o 8300 tunách, které budou celkem státi 25 mi
Jonů korun. Poplatníkům rakouským dme se dojista
při zprávě té hraď blaženým pocitem.

Ce stejí války. RakouskávýpravadoČíny
stojí přes10 mil. slatých. Angličané ve válce s Bary
stratili 40.000 mužů, 100.000 koní a vynaložili ne
tuto nespravedlivou válku 1700 milionů.

Bláznivé dmy v Lomdýmě. Nedávnovrá
tili se londýnští dobrovolníci do Londýna z jišní
Afriky. Celý Londýn byl na nohou. Co se tu dělo,
udají nám následující zprávy: V tlačenicí na nábřeží
byly k smrti umačkány 4 osoby. „St. John ambulan
ce“ odvezla do nemocnie 1600 osob a 620 osob bylo
avezeno na ochranné satanice. Následujícího dne bylo

řes 200 osob pohnáno k soudu pro opilství a pře
iny v něm spáchané. Počet kapesních krádeží,které

tobo dne byly spáchány, nelze ani zjistiti. Dámy pa

daly radostí zpité zcela neznámým ánům kolem krku,krátce toho dne nebylo v Lon ýně enad nikoho, kdo
by opravdově o tom přemýšlel, kam až to Anglie
dnes dopracovala.

Nový domovský zákon. Ve rchůziví
deňské obecní rady dne 21. t. m. byl přijat následu
jící návrh: Vídeňská obec svolá sjezd rakouských
měst. Předměty jednání tohoto sjezdu budou násle
dojící: 1. Porada o finančních důsledcích nového zá
kona domovského, jakoš i o požadavku státní náhra
dy za výlohy, jež způsobeny badou městům zákonem
tím. 2. Porada o výlohách, způsobených statutárním
obcím obstaráváním politické agendy a o požadavku
náhrady od státu. 8. Porada o nynějším systému čin
žovní daně. 4. Porada o důsledcích císařského naří
Sení ze dne 16, srpna ve příčině poplatku z převodu
nemovitosti. 5. Porada o nezbytnosti státního poji
štění ve stáří a propřípad invalidity a o požadavku

úlevy v břemenech, způsobených obcím zaopatřovánímchudých

Opravy. V minulém čísle „Obnovy“vyskytlo
se nedopatřením úěkoliktiskových chyb. V článku
„Volby a penfse“ na str. 2. v 34. řádku shora má
státi: Pan farář místo: Pak farář, — Nastr. 5. lo

kálka pátá v prvním sloupci má býti nadepsána „Zříoeniny“, místo „stízeuiny“.

Umělecká směs.
Umělecká „panama“ rozrušila tyto dny zájem

všeho vzdělaného avěta. V Neapoli vypukl trapný
arohaeologický skandál. Známý badatel v obora umě
mí, Benedetto Croce, šeluje na správa národního mu

sea v Neapolipro těšké nesprávnosti, které se tamspráva prý proti zněcí zákona při
pustila prodej cenných uměleckých památek do cizi
ny a dovolila poslanci Deprisvovi, »by vzácné antik
do ciziny zašaatročil. K charakteristice vladnoucíc

poměrů nvádí Croce, ša ředitelstvínepatrnou antickoomosaiku, která nemá cenu aní 7000 franků, zakoupilo
za 60.000 frauků, při tom ale nemá pro nejnutnější
opravy v moseu ani vindry. Důlešitý etraský nápie
dovolilo ředitelství do Berlína prodati, aníš by se
bylo dříve o jeho ceně přesvědčilo. V mugeu. pa
nuje pravá anarchie, Nejdůležitější abírky null se
v prabídném stavu. — V. B. Vereščagiín mé vý
stavu svých obrazů z duby r. 1812 ve Vilně. —
Český rodák prof. Gabriel Max v Mnichově byl u

Hležšitosti svých 60. narozenin od university v Jeně
jmenován čestným doktorem, v těchto dnech pak od

Prince regenta v Bavorsku povýšendo stavu šlechticého. — Poláci dle dosavádních ustanonení oslaví
jubileum Sienkiewicsovo 30. prosince. Obsáhlé pří

ravy jsou již v proudu. — Anežka Schulzová,
ibretistka oper Fibichových „Hedy“, „Šárka“ a „Pád

Arkuna“ onemocněla těžce.Lékaři prohlašují její stav
za beznadějný. — V Mokdeně, městě mandšurském,
nedávno obsazeném ruským vojskem, našly se staré
rukopisy Hmských i řeckých klasikův a mezi nimi
i některé české. Dostaly prý se tam ve XIII století,
návratem Mongolů z Evropy. „Novoje Vremja“ při
mlouvá se, aby tyto rukopisy ibned odeslány byly
do Petrobradu, pokud nestanou se obětí čínských fa
natiků, kteří již několikráte je podpalovali. České
kvarteto v Berlíně dodělalo se svým koncertem zname
nitého úspěchu. Všechny německé Časopisy píšou ©
českých umělcích velice lichotivé zprávy. — Drama
tický umělec vlašský Frmetho Novelli zřídil v Římě

p a jediné stálé divadlo, jež zove se divadlemoldiniorým. Otevřeno bylo 1. listopadu. Po skonče
ném představení stal se Novelli předmětem velikých
ovací. Děkoval za ně delší řeči, v níž uvedl, že di
vadlo zove se proto Goldiniovým, poněvač tento ne
smrtelný otec italské komedie zemřel v bídě bez
přístřeší v cizině, tak aspoň nyní má vlastní krb.
V divadle tomto hráti se budou většinou díla Goldi
niova a Ferraziova. — Ve Vilně byl odbulen pomník
Puškinův na tamním náměstí. -- V Berlíně byla pro
vozovánu čtvrtá symfonie Čajkovského, která má na
titalu svémvěnování„Mému nejlepšímu příte=
li“. Tohoto svého nejlepšího přítele Čajkovský nikdy
nepoznal. Když se vzdal svého místa na konservatoři
« Moskvě, zabezpečila mu jistá starší bohatá dáma,
nadšená přítelkyně umění, roční důchod 6000 rublů
po celý jeho život, aby mohl se jedinéskladateletví
věnovati, Dáma ta, matka jedenácti dětí, kladla za
podmínku, že se nikdo nesmí 0 jejím věnování dověděti
a še Čejkovský nesmí nikdy učiniti pokus, osobně
ji poznati.Co živ, nepromluvil s ní ani slova, ne
setkal se s ní nikdy, ale dopisoval si s ní čile. Ne
snámá ta enthusiastka měla záslubu, že starosti
o denní chléb nedolehly nikdy na Čejkovského.

Školská hlídka.
Obžaloba moderní školy. K opojným

chválám moderní školy z kruhů učitelských divně se
řadí přísné odsouzení z kruhů lékařských a společen
ských. Moderní školu stíhají hlavní tři obvinění.
V mládeži nebadí se zájem a chuť ka učení, nýbrž
naprostá nechuť a odpor ku učiva. Velikým počtem
vyučovacích hodin, rozmanitých učebných předmětů
rozptyluje se dětský duch a žactvo vychází zvláště
se střední školy naprosto unaveno, tekže zpravidla
na vysokých školách hledává první leta náhrada za
prožité týrání v lenošení.

Druhá vada moderní školy jest v tom, že dbá
sice na rozvoj rozamu a pamětí,ale nic na ušlechtění
ardce a vzdělání ušlechtilé povahy. Nejnižší požitky,
jako nemírné pití a nečistota považuje se za přední
vinnost akademického občana, Co poskytuje střední
škola mladému muži, kdyš nedovede v něm vypěsto
vati tolik sebevlády, aby se varoval smíněných neře
stí jako moru? Oč stojí prostý nevzdělený dělník se
svou střídmostí s čistotou výše, nežli učený skade
mický občan se svými náraživostmi?

Třetí vada školy jeví se v ničivém vlivu me tě
lesný rozvoj mládeži. Žáci trávící 14—20 let ve školní
lavici mejí křivou páteř, jsou krátkozrací, be i ner

vosite jeví so u školní mládeže. Uvedené tři výtky
proti škole nejsou snad naším soukromým náhledem,
nýbrž míněním povolaných soudců.

Proslulý vídeňský universitní professor Kraft
Ebing píňe ve svém spise „O sdravých a nemocných
nervech“ mezi jiným takto: „Naše moderní vyučování
vzdělává jednostranně pouze rozum na úkor sdroví,

Proto vychází se školy dnešní dobou tolik lidí, plných
sobectví a pošívavosti, tolik slabých, ba bezc arak
terních povah. Mužové moderní společnosti ztrácejí
amysl proidesly, pro vznešenost ve vědě a v umění.

A tomto úbytku mravního a esthetického smy
slu nese moderní škola vinu tím, že pro samou gra
matika ubijí ducha klassiků s prosamé slovíčkářtví
znechucuje žactvu úplně klassické studium. Při tako
vém spůsobu vyučování nelze se diviti, že mládež po
odbytém gymnasijním studiu snaší se 0 překot na
všecky klassiky zapomenouti, vrhá 8e rázem na chle
bové studium a stává se odporným sobcem, jenů ne
rozumí tichým a opravdovým radostem života, nýbrá
v prázdné chvíli hledá nižší požitky. Moderní maš po
úředních hodinách odebírá se rovnou cestou do ho
stince na pivo a na taroky, zapomínaje úplně na sta
rosti rodinné a na veřejné blaho lidstva“, (Sir. 36.—

s Podobně zdrcující ortel vyslovuje Kraft-Ebingnad vyššími školami dívčími, ježto nepěstují v dív
kách ženské enosti budoucích matek « vychovatelek
lidstva, nýbrž přemondřelé, povrchní a chorobné by
tosti. — :

Rosprava svou končíme slovy Dra. Stělse: „Do
kod nepronikne do veřejnosti nerozumnost nynějšího
školského systemu, jest povinnosti nčitelstva, aby toto
tyranství svým pedagogickým taktem hleděli umírniti“.

(Zasláno.)

Jako každý rok; tak | letos uspořádá Národní
Jednota Severočeskávánoční nadílku chudýchčeských
dětí ve školách mašich statečných menšin, které sa.
nás vedou boj za celistvost tohoto království, Ten
nazný lid ve vlnobití příkoří i chudou svou existenci
doveje spíše obětovati, než aby děti své dal oa po
pss gormanisaci a uvěřil je škole německé, Blíží se
doba vánoční, doba štěstí rodinného, kdy v srdcích.
naších skvétá: voncitná lidakost; vzpomeňmežv teplých
našich jizbách, fe na mnobých místech chatrně oděné::
děti v dešti i v sněhu, v bouři i v sávějích kónají
dlouhou a obtíšnou cestu do školy české a rázem si
uvědomíme svou povinnost, ochrániti pokud možno
ubohou tu drobotipu před zimou a nepohodou. Vzná
šíme tudíž k velectěným dámám 1 pánům prosba
snažnou a uctivou, aby přispěly nějakým dárkem neb,
peněšitým obnosem k vánočuí nadílce chudých českých
dětí v území smíšeném a obroženém. Vítány jsou zimní
kasejky, oděvy, obuv, čepice, čepce, teplé šátky, pun
čocby, sokně, šály, knihy, hračky a p. Dárky přijí
podepsání. Lhůta k jich dodání stanovena nejdéle do
18. prosince t. r. Za dámský odbor Ústřední Matice
Školské: Pí. Božena Franková, t. č. předsedkyně, pí.
Marie Klumparová, t. č. jednatelka. Za místní odber ,
Národní Jednoty Severočeské: MUDr. Loop. Batěk,:
t, č. starosta, Rad. Růžičke, t, č. jednatel.

Listárna redakoe.
-| P.T pp.dopisovatelům. Některézprávy
jsme odložili do příštího čísla.

Boveň. Bylo příliš dloubé!lKrátké ale
jádrné referáty mají větší cenu. Na další se
těším! Pozdrav!

— Venkovský měltel. Jakmile bude po
volbách, počnu uveřejňovati.

Ústí m. ©. Přišlo pozdě, Uveřejníme v čísle
přištím.

WE- Pro hospodáře. -JE
Prodá se asi 10—15 mtr. centů

hašenéhokarbidu
vápennatého.

Osvědčeně výtečné hnojivo.
Správa „Adalbertina“.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký zárod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VIIL.Sklad: Velká
Karlova ul. č. 50. Budova av. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé :

Sochy, oltáře, bříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
lasatelny, apovědnice, křístelny, konsoly, svícny,
ustry, pulistky atd. dle slohu kostelů. Rerovace

starých oliářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykonáse bezplatně. "W

P1
Továrna na spracování ovoce, pálenka koňak

a výroba likéru

(dřívesávodna sušičkováníovoce)

3.A.6. 3. Čomášek,
ve Vys. Mýtě

doporučuje své jiš chvalné pověsti šívající vlastní
a pravé přírodní výrobky:

koňak, slivovici, borevičku, jeřabinku,

které o sávodě jiš před lety ileny byvše, dlou
hým lešením k takové jakosti dospěly,še jak toudo,
tak i se stránky sdravotní, všempožadavkům úpl
ně vyhovují a při růsmných chorobách, sejména

u a ústrojí sažívacích vůbec, co pravý lék
osvědčité se mohou.

Dále doporučuje vřele své ovocé a jsné
likéry — destiláty —(bes veškeréhopouší
vání essencí, chemickýchbarev a jiných látek sdra
ví neušiťečných).vlastní snalecky řísené výroby, ješ
jakosti svou všem cisosemským výrobkům čelšti

Téš doporučuje své víno šampaňské pravé 1
ovocné, které se rovná nejlepším mámkám drase
placeným.

Kn konci dovoluje sí ještě uposornitina své
speciality, jejíché výroběsvláštní péči věnuje.
Čréme Bellealliance a Créme de Čogmac jsou. pro
kašdého, Bellefleur a Créme de Maraschino se)
ména pro dámy likery výlečné.

Žádejte cenníky!



Založeno r. 1880.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ředitel měšťanské divčí koly vHradů : vše olině v ohni zlacené a otříbřenézačseračí.

14 I Králové. dodavatele na biskupský kostel vLitomě- Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej- gk řících a četné jiné véžové hodiny, městské levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
% znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle 8

jatky v Praze atd. odp oručuje se k výho- zašlou so jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi2 | W tovenívšeho druhu věních hodin se záru

u 6 p[06 9 l t kou.Pronemajetnéobcenasplátky;cena kýmí PT: můjmůžesvýkáztdlaní posaml

M levná, jakost výborná. koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
. u se nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,

tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na 'Nejsvé
tější, patenek atd. co nejvíce.

10.000 čtver, sáhů
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové neb domy |,
činžovní, dílem před nádražim, dí- |
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském|

Předměstí u Hradce Královéprodá

animální a minerální. :
Nejlevnější + o a. nn

hnojivo fosforečnédo všechpůd, JP Morgana á = 7
Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr

zaračaje nejrychlejší výsledek nej
větší výnosnost. ' Pezorahodná norinka pro

Nevyhnutelné k podzimní setbě, — |i 894 zl U adi

edá se jinýmfosforečnýmlinojivemspolahlívě pányK barvě ana = DPnahraditi.
Dále: Metrzl.4—| Omělé suby

Na úplný oblek 3 metry.
Vzorek této látky, jakož

i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
ne na požádání k nahlédnotí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
'y *Choeni.

odporučujechvalně známý obchod konfekční pro dámy

ÚstředníkancelářV PRAZE Jindřišskák a

svůj hojně zásobený sklad elegantních,moderních

NA ZIN———— Jupiček,pláštěneka dětskýchpláštíků.
Rovněž jest vždy na skladě velký výběr rozmanitých bluz, dětských šatečků, barevných a černých zástěr.

"Obsluha solidní, ceny mírně. Zalaskavoupřízeňprosív úctěnejhlubší
„g> Objednávkydlemíryse rychlevyřizují.< Anna F. Horová.

i kožešiny všeho druhu
velmi levně uabízí

L KopalA spol,v HradciKrálSNY“Specielní závod zbožím ozdobným
a galanterním.“jjijJE CO

= Následkem klesnuti cen vlny %
koupil jsem výhodně veliké množství moderních soukenných

látek, na obleky, svrchníky, zimníky, dámské žakety a kos- 9tymy, které opět velmi levně odprodám.

Obchodní dům se sukny
V. J. ŠPALEK, HRXDEG KRÁLOVÉ. ")

| M Veliké partie pro pp. obchodníky a krejčí za báječně levné ceny! (

Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, seli draselsaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kalóvimy a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

"k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, píční vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
(soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi,

„PákovéA,DUHRAN„z
rovou

podle nejnovějšího amerického spůsobu vys
rábím a konám veškeré práce v. obor ten
„spadající přesněa solidně na základě dlou:
bolstých zkušeností, řučeza nejlepší obsluhu.
Zaručuje: ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízněctěného obecenstva. znamenán.|
se v hluboké úctě oddaný „. “. 4 i

- Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v HradciKrál.

ESD

ČĚ<



vwHradci Králové.
i

/ "ah0 V
———— hojném výběru chovám na skladě.

Nádherně vypravená díla básnická, prosaická a cestopisná, obrázkové knihy
pro dítě každého věku, skvostně vázané povídky a báchorky pro mládež,
stavebnice, barvy, alba na pohledy a pošt. známky, novotiny jemaáho dám

-+ ského dupisového papíru, atd. atd. atd.

Na venek zasílám knihy též na výběr, udá-li se věk a obor žádaného.

gap- Vše v původních,přesněstanovených cenách. “i

KnihkupectvíB. EE. TOLDLANA v HradciKrál,

O
PO o

E .. . - - - - 

letošní sklizně..
B kg. 15 kořenů —
. g20 ořen 6
. „+ 2
> „ 80 .

franko každo a poštovní stanici týž | ve 6
v zasýlá . :

Josef Mikulecký, |
vývos pravého malínského křenuv EKutné Hoře.

- .

PP...
266366

velké náměstí č. 26. Založeno r. 1863.
"BoSKS DoJ

Yoh dh kkhě
MB-Kupujte "fi v

vI křesťanskémbazaruupr
Velký výběr hraček. —

Celoročnívýstava nejvkusnějšíchvámečních a meverečních dárků.
Majolikové a terraovtové vázy, poprsí, fgury, decor. talíře, hrnce na půlaly,

bambusové stolky, alba, trojdílná zrcadla, kuřácké náčiní até.
| Japonské a čínské dekor. předměty.

Prádle bílé a trikové, český výrobek. — Objednávky se rychle a levně
vyřizují. — Novotiny mátrčníků, člí, tobolek, doitalků, cestovních kufrů atd.

BaP" Pravé ruské galoše. "I
Sklad šněrovaček nejosědčenějšífacony; téžSněroračky

secesse (níské).

Frant, Čupr v Hradoi Králové.

FPEFFFTFFTFTFYYTYTYVÝ
OXKXDOKM o ,

nL dik,6 Pykavičkářský
mý šach enodj nosních mladší, který se částečně ve střihu

ordinajeod 9-12 a od 2—4hod. č | vyzná a V jiných prácech obe

| znalý jest, přijme se ihned do stá

VWsdkuchuokusdlackadlaolaakaobadkolla

a EEA "s léhozaměstnání,anova třida. Široká ulice meszanin. E V 1 lIztore
BDXOOONOOKO v Hoře Kutné.

E NORDNANANAMONONA NON NON DNO NOVO OE

| Pronájem dvora.
Na panství Rychnovshkém

PEB“pronajmese "jl
“ o | v v ,dvůr Třebešovský.

Podmínky nájemné jsou u řiditelství velkostatku v Rychnově nad Kn.
k nahlédnutí, kde se každá řádná zpráva podá a nabídky do konce listo

padu 1900 přijímají.
DROMNARANANANIOSIE

PTTOTCONOOTNEVEEE)

Vyhlášká.
" Podepsaný úřad purkmistrovský upotorňuje

| všekeré obyvatelstvo tohoto města,fe. při nčítání
lidu, které se konati bude dne 81. progince le
tošníhoroku, musí býti stáří i příslušnost
každé osoby v sčítacích arších přesně 24

znamenána.
Je tedy nezbytně nutno, aby do dobý té ul

každýsaopatři křestní list nebo £ matriky a domovský list (po případě přacovní,
čeledínskou knížku, nebo jinou legitimaci),
růkaz bude každý nucen na požádání komtrolu

Jim orgánům obecním ukázatí. Zvláště upomor
dujeme p. t. majitele domů, otce rodin a slušbo
dárce, že orgánům ačítacím musí býti podány

vevrabné a naprosto spolehlivé správy o věku 4
Ka nájemníků,členůrodiny$ 040balebných.

Co se pak týče mužských obyvatelů domácíchkteří tóho roku, kdy sčítáníse koná, dokonali
20. rok věku svého, též co se týče mladíků do

nůpajících, kteří dojdou tohoto věku teprve v rocenejblíže příštího sčítání nebo v ačkterým roce
bližším, musel ke každému očítacímu átchu, ve
kterém takovýto domácí mladík ponejprv uveden

bude, přišit býti nekolkovaný výpis s rodnékaly,jenž vydán bude zdarme, neb ověřený přepis rod
ného lista těchto domácích mladíků.

Purmisteovský úřad v raděj KNÁlOví
8. listopaau 1900.

Starostě:
Dr. Ulrich.

Ignáce Neškudla SYR
. (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškudiy, faráře ro Týprachtieleh)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
i všech kostelních paramentů.

Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku
se na požádání franko zašloa.

ve vkonném a lerném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučůje firma

„Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

prácekostelní- m
v Sychrově (echy) založena roku 1858.

F afle anákresy uvelikémvýběruna tákík na
s hlédnutí franko zasleme. ?

Nejlepšíodporučení! —Plány a rospočtyse nejišhují



Provedenoke300oltářů.
— Fiskembisk. knihtiskárny v kirodvi lázní.



Příloha
Národní hospodář.

Pravda e plodinových bursách.
Na dlouholeté naléhání rolniotva našeho,

aby ve Vídni zrašeno bylo na plodinové bur
se oddělení terminové odhodlala se naše vláda
svolati do Vídně poradu, anketu, aby 8e veřej
nost mohla přesvědčiti sama, zda terminová
hra obilím nuše rolnictvo a obecenstvo konsu
mující poškozuje.

Anketa trvá již od počátku října. Z celého
růběhu vychází na jevo, že všickoi řečníci

k anketě povolaní dělí se na dvě strany: 1.)
zastanci plodinové burey židi, boraiáni, 2.) od
půrci plodinové borsy — rolníci a mlynáři.

Zajímavo je Sopovátí řečnické výkonyžidů a bursiánů, kterak vším úsilím chtí světu
namluviti, že na plodinových bursách provo
zovaná terminová hras obilím je jen ku pro
spěchu rolnictva a konsamentů. Věc je zrovna
tatáž, jako měl úlobu Dr. Auředníček s Hils
perem anebo advokát Labori 8 Dreyfusem.
Prolhanost židů a bursiánů jest však příliš do
oči bijící, než aby nemohla býti náležitě od
kryta.

? Na příklad vládou povolaný expert Jonáš
Weil, c. k. obchodní rada a místopředseda
plodinové bursy ve Vídni tvrdil a dušoval se,
že plodinová bursa nemá ani ta moc, aby mo
hla rolníkům snížovat ceny obilí. To je ovšem
pravda, tvrdí-Ji p. Weil věc tu o plodinové burse
ve Vídui, která jest proti jiným světovým bur
sám jako v Auntwerpách, Liverpoolu, Londýně
a Chikaga pravou hříčkou. Pravda je, že bor
siáni sami nechodí na trhu od fary k fuře a
smlouvají až dostanou co nejlaciněji, oni pro
vádí něco jiného. Plodinové bursy přináší den

"co den zprávy o cenách obilních, kterak se
utvořili určitého doe na té neb oné burse.
Zprávy ty se do světa na všecky strany tele
grafují a ty rozhodojí a dělají obilní cenníky
podle kterých se celý svět řídí.

A právě tyto cenníky obilní od bursy ka
ždého dne sdělané jsou plné švindlů, edělané
k účelu ochuzování rolnictva a vláda, která
Švindle trpí stává se spolavinníci na ochuzo
vání rolnického stavu. Pan obchodní rada žid
Weil silně se oháněl proti tvrzení rolníka
Sanda, že ua plodinovou barsu chodí také li
dé, jejichž kabáty jsou ušity z prohnanosti a
Ščibalství. Pan rada Weil tvrdil, že na plodi
novou bursu chodí jen čestní mužové.

Tvrzení to je lživé. Na příklad na burse
ve Vídni na okražní třídě pak na burse v Lon
dýně a v Chikagu schází se do veliké obchod
ní síně, kde obchoduje tak zvaná kulisa, to
jest dohazovači a bursovní makleři, směnár
nici nižšího druhu, nejnebezpečnější a nejpfo
hnanější zlosynové. Zde není nikdo jist před
krádeží. Na vídeňské burse r. 1873 se ode
hrávaly krvavé rvačky a divoké škandály a
kdykoliv na barse se stane nějaká mimořádná
katastrofa, že náhle klesly akcie neb jiné pa
píry, tu můžeme býti jisti, že počet samo
vražd se strojnásobní, jak tomu bylo letos ve
Vídni v měsíci srpnu. Návštěvníci burs jsou
na takovém mravním stupni, jako byli ve stře
dověku loupežní rytíři.

Jaké prohnané špekulace se na plodino
vých barsách provádějí a jak se obecenstvo
drancuje, máme příklad v Německu. R. 1887
prosadil Bismark, že Německo zvýšilo obilní
cla. Vláda německá doufala, že obilní ceny
domácí stoupnou a že rolnictvo si přilepší,
stane se zámožnějším. Ale chyba lávky, vláda
se neptala berlínské bursy plodinové. Zde se
utvořila skupina obilních Špekulantů 80 židem
Lesserem v čele, která provedla spoustu kap
ních smlouv hlavně s mlynáři namlonvajíc jim,
že obilní ceny následkem zvýšeného cla stoup
nou, zatím ale skupina ta dala do Hamburka
a Berlina přivéztispousty amerického obilí —
a ceny obilní nestouply. Tenkráte si páni bur
siáui ve „Feenpalasta“, kde měli umístněnou
plodinovou bursu radostí mnuli ruce, vydělali
několik milionů.

Jiný expert pan Basevi, -tajemník barsy
v Terstu tvrdil, že plodinová bursa jest vlast
ně pro rolnictvo velikým dobrodiním. Na to
odpovídáme, že terminové bursy r. 1890 stla
čovaly obilní ceny hlavně však pšenici tak, še
pěstění její se nevyplácelo a farmáři v Ame
rice i v Indii přestali pšenici v té míře zasé
vati jako dříve. Když pak r. 1897 uhodila ne

úroda, tu nebylo nikde zásob, pšenice a mouka stouply tak na ceně, že v Italii a v Sicilií
ovstal hladomor, dělnictvo se vzbouřilo, roz

bijelo v Miláně krámy moučné a pekařům.
V Iodii pak zuřil hladomor roku 1897 a 1899
kde v obou letech zahynulo přes 6 milionů li

dí hlady a na Rusi jsou krajiny, kde hladomor vůbec na čisto nevymmizí.Jaou zde dědi
ny, kde obyvatelstvo přes zimu spí. Ro

ko 1897 ekonpil žid Jacob Leiter v Chikagu
všecku pšenici asi na 11 milionů hektolitrů a
strčil do tétu spekulace přes 20 milionů dol
larů. Následkem toho cena pšenice na všech
borsách stoupala. To když viděli farmáři do
stali opět chuť rozšiřovati osevní plochu pše
nice. R. 1899 měla Amerika největší žeň. Bylo
oseto pšenicí zimní 26,820.437 a jarní18,772.019
akrů. Sklizeno bylo pšenice 547 mil. bušlů
(16 — 33 litrů), kukuřice byla oseta na
82,108 587 akrů a sklizeno bylo 2 078,143.000
bušlů. Ovsa bylo uageto na 26,341.360 akrech,
sklizeno 373,120.C00 bušlů, ječmene naseto na
2,878.229 akrů a sklizeno na 73,381.663 bušlů.
Farmáři dostávali za jeden bušl pšenice 64 až
79'/, cento (dollar — 100 cento). R. 1894 do
stávali jen.15'/, cento; za bušlu kukořice pla
tilo se loni farmářům 30 cento, ovsa 19'/, až
28'/, cento, ječmene za 39 cento. Žitose v sev.
Americe čím dál tím míň pěstuje, bylo oseto
pouzo malá plocha, na které sklizeno 23,961.000
bušlů. Farmáři těžili za 1 bušl žita 49 cento
v červenci a 62'/, v prosinci. Podle toho, jak
bursiáni v Chikagu farmářům platí a jak hráči
zde na terminové borse spekulují, dle toho
činí farmáři svou osevní plochu. Máme tedy
zde důkaz provedený oproti tvrzení židovských
obilních bursiánů, že plodinové barsy jsou di
voké herny, které mají na rolnictvo zhoubný
vliv, poněvadž pěstění obilí neděje se na zá
kladě potřeby k výživě národů ale podle obil
ních špekulací na bursách proudících.

Dalším neklamným dokladem zhoubné
činnosti plodinových burs jest, že obilní ceny
na celém světě stejnoměrné se stlačají, takže
obilí skorem všude stejně platí. Tím však při
chází na mizinu rolník v oné zemi, kde je
mocho daní, drahé dělnictvo a drahé živobytí
vůbec, jak tamu je hlavně u nás. Začátkem
října platilo se na plodinových bursách za
metrák obilí v našich korunách v Berlíně žito
169, pšenice 182, oves 163, v Petrohradě ži
to 10'98, pšenice 1623, oves 964, v Paříži ži
to 14-48, pšenice 19.33, oves 1662, ječmen
16:21. V Londýně a Liverpoolu pšenice 16:46,
oves 14-32, ječmen z Kalifornie 15-78. V Cbi
kaga pšenice na prosinec 14 K, v New-Iorku
na prosinec 16 K. Porovnáme-li ceny tyto 8 na
šími na pražské plodinové, poznáme hned
pravdu našeho tvrzení. Vlády mají proto sva
tou povinnost odstraniti terminové obilní bursy.

Literatura.
„Lumír“ týdenník literární a nmělecký přináší

ve evóm právě vydaném čtém čísle práci znamenité
české apitovatelky Růž, Jesenaké, Samota“, básně
Milosl.Siléna „Báverie“a „Jeblankytnbledlý .. .“
pokračovánínovellyJiří Samína „Na vlnách“, Ga
briely Preissové korutanského obrázku „Labutí

píseň“, Jos. K. Šlejhara „Kaplička“a románu Václava Hladíka „ErženVoldan“.Fenilleton ob
sahojestatě: Kronika. — Výtvarné umění —
Literatura. — Z ruských revní. — Zároveň
s tímto číslem vyšel sešit třetí, — Předplatné na „Lu
míra“ obnáší čtvrtletně 1 zl. 20 kr. (K 2-40)neb poštou
1 sl. 26 kr. (2'60) a přijímá se v každém knihkupectví,
zejména však v administraci (Nakl. J. Otty) v Praze,
Karlovo náměstí č. 34,

Sebraných spisů Karoliny Světlé vyšel právě
sešit 62 (dílu IX. sešit 3.) s pokračováním povídky
„První Češka“, v niž mistrným spůsobemlíčí prvé
doby nušeho národního probuzení. Spisy Kar. Světlé,
po 15 kr. (30 b.) odebírati lze v každém koibkupectví,
zejména v nakladatelství J. Otty v Praze, Karlovo
nám. 31., jež pošle každému ochotně sešit na ukázku,

Nový život ukončil právě pátý ročník. Každý
nepředpojatý pozorovatel našeho tisku musí uznati,

že časopis tento svědomitěsvoji úlohu plnil. Těžkojest, rozspsati se o působení „Nového života“. To po
chopí nejlépe jen ten, kdo vezme všechny aš dosud
vyšlé ročníky a čte, čte pilně ta zlatá zrnka nezkalené
pravdy — a pak o tom nvašuje. — Pak zajisté pozná,
jakou cena N. Ž. pro nás má. N. Ž. netřeba tedy
chváliti, — neboť každá dobrá věc chválí so sama.

Anglické knihovna vychází náklademJ. Otty
v Praze. — Poslední seš. 20. obsahuje poutarovy ro
manci „Lorna Dovneová“. Napsal R. D. Blackmore,
Sešit za 12 kr.

Josefa Ehrenbergra sobrané spisy vycházejí
nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví v Praze.
Cena sešitu 16 kr.

Česká publikace sa hranicemi. Mnichovskýor

gén dra Sigla „B. Vaterland“ známý svýmproti prašáckým směrem přináší výtahy se spisu „Der Natio
nalitáten und Verfassnngeconflict in Oesterreich“ od
Badolfa Vrby. .

Král Dollar a jeho ctitelé. NapsalJan Wagner.
(Modrá knihovna č. 55.) Ve knite této nanejvýš pou
tavým spůsobem vylíčeny jeou osobnosti, poměry a

ohytristiky amerických milionářů a vypsány jsou zajímavosti amerických obchodních a průmyslových s
ulací. Spisek tento, sepsaný amerických poměrů s

osobních názorů znalým spisovatelem, pobavía za
jímé každého čtenáře. Naše rolnické, obchodní a šiv
nostenské kraby mohou v něm nalézti vedle pobavení
také velmi mnoho platného poučení.

Zrnka pravdy.
Nejstejně svých darů Pán Bůh rozdělil, aby mesilidmi pevný svazek byl: bohatý má chudým ze svého

uděliti, chudý má svou prací se mu odměniti.
Nepohrdej nikým, že níský jest, snad mu budeš

sám vzdávat ještě čest.
Vespolek se rádi mějme, ctěme Boha a svou vlast I

Blišním rádi pomáhejme, když je hněte bída, strast.
Odpnstíš li chudým dlah, hojněodplatí ti Bůh.
Chceš-li se vznósti k nebeskému obydlí, ať tvou

duši dobré skatky okřídlí.

Žerty a vtipy.
Milostvá: Ale Melanie! Juž hodinu křičí ten

maličký, a vy tu kliduě čtete román! — Bonna:
Acb, madame, to mne pranic nežinýruje, jsem už na
to zvyklá.

Milé šenuško; budu-li míti dnes v kanceláři
mnoho co dělati, takže bych k obědu nemohl přijíti,
pošlu ti po slahovi lístek. — — Milý Karle; ušetř si
peněz za donášku sluhovi, lístek jsem už četla —
vypadi ti prvez kapsy.

* .
“

Při pohřbu. — Víte, na co byl umřel? —
Nikoli! Lékaři sami dobře to nevědí. — — Ano, ano
— on byl vždycky veliký tajnůstkář.

. *
*

Dra přátelé setkali se opět po dlouhých letech.
Samosřejmo, že mlavili o minulosti. Apropos,co se
stalo z našeho přítele Lapatta? — —Ach! ten je juž

dvanácte let mrtev. Věř, že nebylo hodiny bo celýten čas, abych nebyl želel jeho smrti. — — Tysho
měl tak velice rád? — — To ne! Leč oženil jsem
se s vdovoupo něm...

* +
*

Koho nebade voliti: Žena k muži,který
přišel ráno o 3. hod. z volební schůze: „Ty darebáku,
nevíš, kdy máš přijít domů ?“ Muž: Mič, ženo, uš
mám těch řečí až po uši a tebe voliti nebudou. Tak
prosím, ušetři si raději řečí.“

"Tržna zprávy.
VAradoi Králové, dne 17.listopadu 1900.1 hl.

přenice k 13:00 -18360 šíto k 1200—1280, ječmena
k 9'20—1000, oves k 6-30—5-70, proso k 960—10'00
vikve k 11:50—1350, hrachu k 2000—329'00, jáhly k
19-00—0000, krup 18'00—42:00, hramborů k 2:20—2 60,
jetelového semínka červeného k 100:00—110:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00*00, máku k 28:60
olejky k 00:00—00'00, lněného semene k 20-00—32:00
100 kg. žitných otrub k 1050,pšenič. otrub k 1000,
1 kg. másla k 2:06—2-24, 1 bg. sádla vopřového k
1-66—1-80, tvarohu k 0-24—0-83, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—0'00, jeden hekt. cibule k 400
jedna kopa drobné zeleniny k 0'00—0:00

(Zasláno.)

Z Babic do vikariátu Králického

a Rychnovského,
Odcházeje po jedenácti letech z milé horské

dědiny ze Slatiny na nové působiště do Babic a
nemoha Vám, veledůstojní páni epolubratří dáti
osobně a Bohem, činím tak na tomto místě.

Přijmětež můj srdečný dík za opravdu bra
trskou lásku, kterouž Jste mne vědy blažiti ráčili.
Mocný Bůb Vám budiž bojným odměnitelem.
Vzpomeňte sobě v zbožném „Memento“ na svého
upřímného spolubratra, jenž Vás všechny ve své
denní modlitby uzavírati bude a nikdy na blaze
zažité doby mezi Vámi nezapomene.

Buďtež s Bohem!
Jan V. Dvořáček,

farář v Babicích.

Žádejte na ukázku 1.sešit

Josefa Ehrenbergra

DEDTADÉ00

© sylsyZÁDA
K dostání ve všech knihkupectvích

zvláště

v Cyrillo-Methodějském knihkupectví
Gustav Francl

v Praze. Paláo městské spořitelny.



INá bp tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky vwHradci Kralové, jb, náměstíč. 117.

Ceny mírné.
Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

ve Svitavech.
Cenníky zdarma,

loky s čisté

Levně, ihned, správně

všechnyK" doku, poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janou kovec
(býv. mooh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen
FPraha-II., Eliščinatřída1080.

Ma venek obratem pošty.

Jesef

Štěpán,
závod

poslacovačský
v Pardubicích

opravujejakolinovéstaví
oltáře, kazatelny, všeho
drahu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

VARHANY
úplně pneumatické .

a harmonla všech soustav
provádí firma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,;

esloš. již r. 1859., rozšířil jsem zu spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých 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 vlhkých kostelích jest mi nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřelejiodporačití, 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 varhani cenníky
harmonií na požádání sdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

DOHOOOOCX

LUDVÍK NEJEDLÝ,

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

malef“ kostelů 9
při trvanlivé malffské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lojí obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
šádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

DOCDOODODOCK

První Královéhradecká

JAN KALIS

— né

MRU SR LOVESRLJTD

-©
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©

FRANTIŠEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
sochy, kazatelny, zpovědnice,
lavice, mřížky a £. d. ?

© slohu čistě gotickém a renaimančním.

Velké množství podobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst, ducho
venstva a sl. úřadům proti Sdennímn vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
emmmNejstarší závod v oboru tomto. amm

900000000000000000

oltáře,

(©+0000000000000000000000

©O0000000000000000000000

iKřesíní listy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabísi

Biskupská. knihtiskárna,

továrna nábytku. | X

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zho ovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb aměuí olrkevníhoj též zhotovuje sochy světců zo dřeva | z kamene. — Ntarší

ms, bedlivěopravaje,práel, uměleckou cena
výrobky vlastní dílnypozlacuje a polychromuje

S úctou veškerou
: Antonín Sucharda.



„| Aředýlstnímačtvrtroku2k50k |
> sa půl rohu 5 k — hk |

Falšování.
Není to dost dobře české slovo, kterým

dnes svůj článek začínám, ale již ve čtvrtém
století pravil jeden učenec, řečník a spisova
tel: Lépe jest, když mne haní ti, kteří píší
mluvnice, než aby mně nerozuměli posluchači.
A tak ať si páni profesoři říkají, že. faleš a
falšování není ryzí české slovo; já jsem ho

řece užil, poněvadž vím, že mi takto všickoi
tenáři lépe rozumí.

Mohl bych ovšem říci na místo falšování

„padělání“. V některých případook by se tohleslovo hodilo. Tak by se k.p. hodilo na jedno
ho holvetsko-kelvínského pastora v Uhrách,
který krom kázaní „nefalšovaného“ slova Bo
žiho taky ještě jedno „vedlejší zaměstnání“
má. Noviny totiž přinášejí zprávu, že v Kira
Jyhalom zabavilo četnictvo ve sklepě mnoho
sudů padělaného vína spolu s rozličnými věc
mi k tomu potřebnými a více metrických centů
cukru. Jak se ukázalo, patří sklep ten pastoru
Emilu Horosy-mu, který se s tím falšováním
delší čas zabývá. Četnictvo udalo věc tu trest
nímu okresnímu soudu.

Škoda že to není katolický kněz, to by
z toho byl článeček pro pana pastora Šádka
a pro helvety z redakce „Národních“. Ale ma
lér (nehoda) to je, še to je evanjelický páa,
(který k tomu všemu si tak jako u nás namí

sto j. vínský říká„reformovaný“, to jest opravený.
Ne aby se myslelo, že z toho maléru

mám nějakou velikou radost. Naopak byl bych
rád, kdyby pan pastor falšoval jen víno. Hůře
je, když byli a jsou páni, kteří se zabývali a
sabývají falšováním „slova Božího“. Luthe

Bůjárěí, srjeh církvívšesknáctémato- |AO M0 Wy"10818za jeho Živobytí do očí, že
jeho překlad bibleje „falšování slova Božího“.
A když se ho tázali, kdo ma k tomu právo
dal, čili jaký má pro to důvod, odvětil: Tak
choi, tak poroučím, jest tauna místo důvodu
(moje) vůle. — Kdo rozvážný a moudrý může
po takovém výroku katolíkům míti za zlé,
že — jak se i v našich chrámech v písni před
kázaním zpívá — celé to „evanjelické“ učení
mají za „proroctví falešné“. Nejsměšnější a
nejsmutnější spolu úlohu hrají ta mnohé naše
evobodomyslné“ listy a obzvláště „Národní

ůi ty“ Tisíckráte za měsíc se budou „dušovati“, že jsou „svobodomyslné“. Ale vždy a
vždy jsou při tom na straně protestantismu
vůbec a pastorůzvlášť. Vědy a vždy jsou na
straně učeníků muže, který za důvod svého
učení veřejně nvedl — svou vůli. Což divu,
že my tuhle přepodivnou „svobodomyslnost“,
která smí mysleti jen, co vůle německého
„Opravovatele“ církve dovolí, za falešnou po
važujeme, a když -- jak už prý rejpalové jsme

(— řekneme, že takové redakce jsou nám fs
briky na falešné víno.

Kdosi, jemuž po dnes milióny a milióny
duchů božskou čest vzdávají, řekl: „Já jeem
vinný kmen pravý“. To je ten jediný, z něhož

pochází pravé a nefalšované víno prordy pravé a nefalšované učení o Bobu čili „slovo Bo
ší“. Ten jo to však taky, který právě k vůli
tomu, aby se lidstvu dostávalo nefalšovaného
vína pravdy, založil církev, jejíšto první i vše
cky řádně po nich postupující představené dle
svého výslovného slibu božskou — ne tedy
lidskou — moci chrání bladu. Jen tímhle a
De jiným způsobem řine z Vinného Kmene
ravé a nefalšované ono víno pravdy. A to
est to taky, co klidný, vášněmi nezaslepený,
sdravý rozum rád přijímá.

Ale kde pakf Na katolíkyjít s rozumem?!
To je mnoho kratší a vydatnější, jde-li se na
ně 8 posměchem a palcátem, anebo — s talšo

vaným vínem. Je to n.př: líh (ostrá kořalka),bezinky a cukr. — Lihem je to rozpalování
myslí tím křikem o svobodomyslnosti. Bezin
kami je ta úžasná nevědomost ve věcech tře
bas jen s daleka náboženství se týkajících,
nevědomost, která právě u domněle vzdělaných
je větší, neš u lidu obecného. A právě tato
nevědomost to je, která působí, že lidé mají

V Hradei Králové, dne 30. listopadu 1900.

raději bezinky a břečku, která se z nich dělá,
než víno. A do té lihové a bezinkové — svo
bodomyslně nevědomé — břečky přidá se cu
kra, jako se dětem dává do medicinky, aby,
„že to je dobré“, pusinka na ni otevřely. Slad
kou se totiž udělá ta bezinko-lihová tekutina
nejprv tím, že za dnů našich, kde kdo je, chce
být avoboďomyslným a pakže se dle této svo
bodomyslnosti lehčeji žije a svědomí „sladce“
dřímá. Vždyť ten „klerikalismus“ — to jest
katolicismus — káže n. př. že se nalichvené
a podvodnými praktikami a balamucením li
du nahromaděné jmění má vrátiti pod ztrátou
spásy.. Auebo že porošení svatosti manželství
a podobné věci jsou emrtelnými bříchy. A pak
to ostatní, co o bázní u ctění Boha „klerika
lismuos“ přikazuje, to jsou „ponta“. To je libe
rální — svobodomyslné — živobytí veselejší
a lehčí, a taky se mnohdy rychleji bohatne.
Což divu, že na toto falšované víno velké děti
raději pasinku otvírají, než na to pravé z to
ho Vinného Kmene.

Ale jsem to člověk, bez rejpání nedovedu
Dapsati ani jediného článečku. Však se mně
table nedávno kdosi ptal, kdo to jen do té
„Obnovy“ ty úvodníky píše? Je prý to jakýsi

jenže katolický — Havlíček. Povídám:
„Tak?! Havlíček?“ Jenže v Čechách a v Ra
kousku „katolický Havlíček“ není oblíben. A
proto se ubírám — do Pruska či vlastně do
Německa.

Tam prý „talšují víno“ samému císaři.
Němci totiž říkají, není-li někdo — obzvláště
Je-li to vysoký hodnostář — o něčem dobře
zpraven nebo poučen, že je potřeba, aby se
mu nalilo čistého vína. Povídal tam totiž je
den rolník, čili jak ee taky říká agrárník, ve
sněmu, že jsou lidé, kteří zámyslně císaře fa
lešnými zprávami opatřují. Sta tisíců věrných
Němců bolestně prý to cítí, že se tím způso
bem mezi císaře a lid usadil oblak. (To jest
jako „mrzutost“). A že to není oblak jen
z kadidla (čili okuřování a lichocení), ale že
to je oblak z mlhy, která i jiné smrduté lát
ky obsahuje. Jest prý velice želeti, že právě
ve vyšších kruzích jsou jisté spodní proudy,
a že jest tudíž žádoucno, aby kancléř sí vzal
to právo a věci v zemi císaři tak předložil,
jak skutečně jsou. (Vaterland vídeňský č. 322,
23. 11. 1900.)

Ó jak sa va mne ozývá ta havličkovská
krev! Jak mne to pokouší,abych udělal pěk
ný výklad o tom oblaku z falešného okuřování
se tvořícím. Jak to se mnou zrovna škube,
abych si postýskal a ten oblak, který ......
Jak rádi by to četli čtenáři „Obnovy“,kdybych
po způsobu Havlíčkově šlehal ty jisté spodní

roudy v těch jistých výšinách. Ale co bych
z toho měl?! Mohla by dostati šleh „Obnova“,
a pak, čím více se snažíme, aby nebylo falšo
váno víno jinde, tím víceho bledají ve sklepích
našich. A na místo, aby zabaveno bylo talešné
víno neapřímnéloyality ku státa našemu tam,
kde ho jsou plné sudy, pronásledován je ná
rod, který touží po víně nepadělaném obapol
ného porozumění. Vidíme to opět z odstranění
Čecha z úřadu „nejvyššího sudího“ v králov
ství českém. Vím, že se to vymlouvá, že prý
to není proti Čechům, to prý je jen čistě při
rozená a správná vče. Ale Čechové už nevěří.
Tolikráte mysleli, že Vídeň poskytne přece
jednou nějaký ten pohár nefalšovaného vína
spravedlnosti. Ale vědy a vždy se ukazuje,
že to je břečka z kyselých bezinek, do které
se po spáchaném bezpráví přidává cukru, že
prý jako tento, že prý se Čechům neubližuje
a že nás mají rádi atd. atd. A tak se obává
me, že je to tentokráte zase. Nový nejvyšší

sudí království českého jmenuje se WWemsely.Je to falšované české jméno Veselý, a to
tolikráte zklamané zaráží již samo sebou, a
žádný cukr — i kdyby z tábora samých Sta
ročechů pocházel — námtuhle nejnovější me
dicinku neosladí. Nás by vyléčilo jedině to
naše nezfalšované domácí víno ze sklepů beř
kovických, jaké tahle kdysi kníže Jiří z Lob
koviců pronáš národ žádá, když vládě vyčetl,
še porušuje spravedlnost a rovnoprávnost. To

Inserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

bylo jednou zase slovo, které není jen kadid
lem, ale které chce ty jisté smrduté látky
z toho jistého oblaku zapuditi. A jen to pomů
že Rakousku.

A konečně utíkám horempádem do Ame
riky. Tam tuhle nedávno vytiskli anekdotu ná
sledojící: Bohatý žid koupil své dceři šňůru
perel, ale ona se dala do pláče. Starostlivý
otec se táže, proč že pláče ? — „Proto, že perly
znamenají slzy“. I potěšil ji tatík řka: „Neplač
Sářičko; ty perly jsou — falešné.“

Poučný to příklad o tom falšování. Jsou
totiž státy, kde se lidé tváří, jakoby ze samé
loyality chtěli strojiti smutné slavnosti, ba
třeba i slzy prolévati. Nahoru se to blásí a

příjímá se to za porly. Ale často a často jsouto perly falšované, které žádné slzy nezna
menají.

Kdo jest muž, který by v tomto ohledu
nalil čistého vína? Mužů takových, myslím,
že vůbec není, protože žijeme v století, v kte
rém se obchod s vínem nefalšovaným nevy

páce Ale nemáme-li mužů, máme aspoň děti,teré falše ještě neznají a proto radostně hlá
sají: Tatínka, zítra nemáme školu.

„Cetera cogitate domil — O ostatním
čemýšlejte domal“, říkával ten starý pro
e880r.

Dopis z Prahy,
V Praze, 29. listopadu.

(Besinformovanost o důlešitých událostech. — Olo
moucký arcibiskup a praššík šurnalisté. — Obecní

volby. — Verse o dru. Englovi.)

Po dlouhém tichu začínají pražskou ve
řejnostpřekvapovati vysocedůležité,da
lekosáblý politický význam mající události.
Překvapení ta jsou možná jedině proto, poně
vadž nynější politickou správu českého národa
vedoucí kruhové postrádají napořád veškerých
důvěrných styků, jež by je v čas o zámyslech
vlády zpravovaly a jež by jim sdělovaly, kdo
se kolem rozhodujících osob zrovna otáčí, dle
čehož by se dalo souditi, co se ze které stra
ny od vlády vyžaduje, aby se to při nejmenším
v zárodku politiky paralysovalo. Čeští naší
politikové styků těch postrádají proto, poně
vadě se nikdo z nich o ně ani nastará. A stej
ně vedou sii žarnalisté nejpřednějšíchčeských
novin, kteří se dali opětně překvapiti událost
mi, o nichž šikovný a povinností svých dbalý
žurnalista velkého politického listu má býti
již všdy předem zpraven. Následkem to
o v Praze nastal opětně hotový poprask, když

jsme se zde dověděli z Vídně, že se žádost do
výslužby presidenta vrchního zemského soudu
v Praze, p. rytíře Jansy stala hotovou událostí,
když byl presidiu téhož soudu přidělený ro

dák zHlioska, dr. Pantůček odtud přesazsn a
když se jednalo o ustanovení nového nejvyšší
ho sudího království Českého. Žadný denní
list neměl o tom nejenom zpráv předchozích,
ale žádný nebyl ani o hotových faktech po
řádně a správně informován. Proto přicelé
důležité této změně začaly pražské denník
jenom svůj obvyklý manévr. Jaly se hádati,
co a jak se etalo a oháněly se při tom jenom
planými domněnkami. Včerejší tvrzení zítra
vyvracely a vůbec pořád nic nevěděly. A když
nemohly dále, spůsobily bandurskou proti mi
nistru Rezkovi, jakoby on za to mohl, že něco
pražské noviny dobře a v čas nevědí.

Vědomosti pražské české žurnalistiky v
poslední době povážlivě klesají, tak že její
správy mnohdy přestávají býti novinami, ač
representanti její so tváří, jakoby na práci a
chytrosti jejich spočíval osud celého národa.
Ale v tom jsou velice na omylu. Kdyby se
dnes vyskytli dva, tři přičinliví, chytří a ši
kovní lidé a založili nový list, jemuž by se
cele věnovali: jeden ve směra politickém, dru
hý v hospodářském a třetí v administračním,
může býti celá dnešní pyšná pražská denní
žurnalistika za rok na suchu.



Žuroalisté předních pražských denaíků
-ostatně posbývají následkem svého počínání

si té důvěry, jaképožíval žurnalista ještě předdesíti lety. Ačkoliv jsou za dnešních poměrů

zřízenci ponejvíce výdělkových soakromýchpodniků, kteréteprve vo druhé řadě podpo
rojí osobní politikasvých klik, předce obra

se „čísskou adí“ oproti žurnalistům listů
menších a zejmena listů venkovských, jež do
svého podpůrného, původně pro všechny žar
nalisty zalofenéhospolku vůbec ji.
Ovšem, še hlavní vina toho spočívá na redak
torech listů menších, proč si to dají líbiti a
proč své vlastenectví a obětavost nechávají od
pražských kollegů odatrkovati, Pánové ti ostat
ně ve své většině mají žádati své opatření pen

výjní a péči o své pozustalé rodiny předevšímzávodů, v nichž jsou zaměstnáni a které

ltvají statisíce na národa roli dědičné vyděúvají.
„© Ale oni požadují příspěvky pro žšurnali

stloký svůj spolek i od osobností, které za
své postavení většině českých listů ke vděč
nostý zavázání nejsou. Nuopak! Některé praž
ské listy nechovají se oproti representantům
české veřejnosti dosti opatrně a slašně. Jedi
ný redaktor „Národní Politiky“ panL. Bratr
čovský počíná si dle své možnosti s rozhledem
a taktem prozrazajícím nejenom politika, ale
i gentelmana. Tak jisté pražské listy počát
kem listopadu v Olomouci ve výroční den vol
by ndp. arcibiskupa, arcibiskupem konavé „Te
Denm“ —rozkřikly jako slavnostní bohoslužbu
pa oslavu prý bitvy bělohorské.

Když potom v Olomovci v novinách na
stalo udivení nad tím, že žurnalisté pražští
jednou rakou od ndp. arcibiskupa bez důvodů
tepou a druhou nastavují pro jeho dary, ta
byli páni v Praze najednou uraženi. Dokonce
telegraficky žádost žarnalistů o podpora v Olo

ndp. arcibiskapu olomouckému spůsobem na
nejvýš příkrým, jímž si fuakcionáři žurnali
stického spolku v rozhodné a rozhodující vět
šině české inteligence neposloužili. Tenkráte
jinak jemný a spůsobný panredaktor Bretter
přestřelil, dav se v nynější i pro žurnalisty a
jejich zájmy choulostivé době snad mimoďěk
unésti proudy, k nímě on nenáleží.

Nebylo by nic možnějšího, než-li to, že
žurnalistika stojící mimo sdružení pražských
žurnalistů postavila by se proti němu na to
též stanovisko, na kterémž stojí sdražení a to
proti žurnalistům do něho kollegiálně nepřija
tým. Kdo poměry zná, každý dnes řekne, že
by se ve případě tom 2 obecenstva sdružení
novinářského neujal nikdo, ale že by intelli
gence i lid svými sympatiemi prováceli ty no
vináře, kteří jsou vlastními šťastnějšími kol
legy vydáni v Šanc všem trampotám, které na
žarnalistu v životě číhají. Tolik bylo včasno
kn pražským poměrům novioářským pozname
nati bez hněvu a nějakých výčitek. Cbybiti
může každý a proto se zajisté nebudou praž
ští novináři pro vlastní avé neopatrné jednání
zlobiti na jiné.

*. +

Dokončené právě volby do sbora obec
ních starších v Praze nepřinesly korporaci té
to žádného platného osvěžení nebo ozdravění.
Naopak, ubyl z ní horlivý, pracovitý a intel
Jigentní mož MUDr. Chudoba. Správa král. hl.
města našeho ve kritické a vážné době nynější
zůstala dále v rukou osobními city nebo zájmy
vedených stran, které se toho samy nyní po

PEUILLETON.
Rorate.

Kdy miliardy jasných nebes svící
za noci věští Tvůrce pouhý stín —
kol tíichne vír . . . Jas nový plane z lící,
V zem' bolu, strastí sstoupí Hospodin.
Ó přijde jiš! Bůh veliký, Bůh věčný!.
Než nad stoletím pýchy, svárů, běd
se zavře věků řad ten nekonečný —
je něhou lásky zahřát naposled ...

Nad hlavami letí nám léta tiše. Nešlyšíme
ani šelestění jejich perutí, ale vždycky přece po
známe, že nad námi letěla, dle toho, co po sobě
zůstavile. A cítíváme to mnohdy trpčeji než kdys
by byla letěla jako vichry, když ženou před se
bou ve vzteklém sykotu černé mraky, když zaú
pějí nad našimi krovy jako sbor příšerných pěvců
hrobové: De profundis clamavi... — — — —

Jest mrszivé jitro prosincové; Na ztuhlé
zemi hoví si vrstvy sněhu, noční vítr doburácel
poslední závějí, obloha se jasní a mrazivý dech
proniká až do krve, — — — — — — — —

Tichá, pohorská ves, — Chaloupky sněžným
hávem pokryté těsně k sobě se tulí, jakoby se
baly, že přijde nepřítel, který je zničí a ten nízký,
vesnický kostel s baňatou kopulí vévodí tajemně a
svatě celému okolí, zvláště když světlo uvnitř a
okna na bílý náv země vrhají zář ...

S výše věle zavzněl zvon. Tahlé, jako
úpěnlivé zvuky rozléhají se kolem a zanikají až

volbách olekly. Cbtějí totiž, když jest jů Věo
nemožnonapraviti a do obora nové, sv kpřinésti, ztracenou věc spasiti obecným
rem, svorností — —

Tato snaba jest formálně sice pěkná, ale
věcně jest bez ceny. Intelligence ani kruby
Zivnostenské o volby obecní, jež se opakovaly,
hrubě nedbaly, neboť účastenství k volbě opráv
něných bylo poměrněnepatrné a nikdo skoro
zapiecením dlužných daní oprávnění k volbě
ohleděl si zjednati. To suamená odpor proti

radnici!
Mladočeši byli při volbách rozdvojení,

tak že těžce své posice udrželi, při čemž je
klavně poškodila kandidatura protestenti, ar
chitekta p. Rechziegla, kteráž na Starém Mě
stě jejich vítězství v I. sboru znemošuila. Ve
II. sbora staroměstském porazili je židé, při
čemž podlehl také mladočechy kandidovaný
katecheta dp. Duda, což byla ze strany staro
české neopatrnost. Na Novém Městě byl kom
promis.

Stoupenci katolického smýšlení s voleb
těch nezískali nic jiného, než-li zkušenost, že
držíce ae staročechy proti mladočechům vyhá
něli čerta belzebubem.

Většina totiž, jež se jedině pomocí kato
lické strany drží, jako patron volšanského
obročí proti ternu vlastní městské rady a proti
terno konsistoře připustilavolbu za vol
šanského faráře kandidáta „Měšťanské Besedy“.

To spůsobilo na Hradčanech i mezi patronát:ním pražským duchovenstvem pochopitelný
vzruch a trpkost. Ale ty jsou zbytečnými.
Pražští staročeši nejsou o nio méně liberálnější,
než-lí pražští mladočeši, s čímž mělo vedení
katolické strany dávno počítati a posici na
radnici zabezpečiti. A tu nejsprávněji stávající
poměry oceňuje ndp. vyšehradský kanovník
dr. Burian. Když však něco v důvěrných po
radách v ohleda tom pronese, čteme to bned
buď v „Čase“ nebo v „Právu lidu“, kteréžto
listy se staly v poslední době veřejnou schrán
kou pro důvěrné záležitosti katolické strany
v Praze, jako se stal v Olomouci „Pozor“ věst
nikem pro předčasná uveřejňování usnešení
kosistoře olomoucké. Proč to tajiti? Pořád 80
divíme, proč laikové tak málo s katolickou
stranou postopojí. Příčiny toho sluší hledati
Jinde, než li kde se doposud hledají.

»
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Všeobebné udivení působí zprávy, že je
den z vůdců ml:dočeské strany, a sice jeden
2nejzodpovědnějšíchznichasice dr. E. Eogel
nebodlá více kandidovati do říšské rady. Há
dá se na různé příčiny této předčasné a ne
očekávané abdikace bývalé hlavy českého po
selstva ve Vídni.

Jak se ze zasvěcených v poměry krahůdovídáme, stal se prý dr. Eogel vlastní vinou
politikem stejně nemožným jak nahoru, tak
dolů. Před prohlášením zrušení jazykových na
řízení byl lvní voláu na jisté rozhodující mí
sto na potaz, jaký dojem by zrušení to půso
bilo v zemích Českých v českém Jlida. Dr.
Eogel ve své politické, na všechny strany po
volné manýře prohlásil, že by je radostně ne
vítal, že by 80 proti tomu opíral, ale vida
nezbytí, že by se jako obyčejně brzy utišil.
Napotom volán byl na totéž místo a v téže
příčině ministr dr. Kaizl. Ten však rovně a
dle skutečných poměrů a pravdy před zruše
ním tím varoval, nepokoje a odpor českého
lidu předpovídal. Avšak víra dána byla dru
Eoglovi a osad ministra dra Kaizla byl roz

==
tam za horami, které obkličují tiché údolí. —
Z chaloupek které se zdají dřímati pod sněžným
Lávem, vycházejí postavy == u ranním šerem se
ubírají ku chrámu. .

Jdou na rorate. — — — — — — — —
Hlavy skloněné, tvář zasmušilá, v očích

skrytý bol. — Zdá se, jakoby ten lid byl spjat,
ujařmen, jakoby se ani neodvažoval pozvédnouti
zraků — poohlédnouti se kolem « doznati, že
již není vše tak, jak druhdy bývávalo, že to štěstí
odtud daleko za hory odletělo. — — — — —

Teprve pod šedou klenbou chrámu, když
dunivé zvuky starých varhan rozechvěly se pro
storou, když zavzní píseň starodávná: +Rosu
dejte oblakové« — jasní se tváře, ten ubohý,
spjatý lid zapomíná na všechny trampoty, na
všechny boje — do srdcí ae aspoň na okamžik
vrací milý paprsek klidu a štěstí.

A stařičky kněz, jemuž šediny kryjí hlavu,
vroucné vznáší prosby k nebesům, za své osad
níky... Vždyť sestaral mezi tím lidem, zůstal
zde, v zapadlé vísce zapomenut — nepovšimnut
s jedinou úléchou mu zbylo vědomí, že svědo
mité povinnost avou ku spáse svěřených mu duší
konal. —

A podívejme se zatím ven do vesničky.
Tak ticbá, nevinná se nám zdála na pohled! Ale
onen bad, který se často uprostřed rozkošné ze
Jeně skrývá, i zde zanechal následky svého jedu.
Vidíš ty lstivé tváře, které se kolem kostela zje
vují, vidíš ty hrozivé zrsky, které se ku kostelu
obracejí, — to nejsou lupiči, ozbrojení, s mečem
v ruce, kteří by chtěli vísku zničiti bmatně, ale

Pedpověďve újleě (n 4 8 jehop rěď 06 splnila. m
Povědedš dr. Engel sám se přepočítal.

stav se snad zajisté bozděčnou částečnou pří
čísou srušení smíněných nařízení, nyní scela
rosemně s politické areny ustupuje vida, še
že nahoře referoval jen dlevlastního mínění
a ne dle skutečných poměrůa proto že si na
reputaci ublížiř a vida,jak ei zadal oproti
ostetním poslancům a ministru dru. Kaislovi,
tak še by mu to voliči sotva odpastili, kdyby
se tato verse o jeho politickém věhlasa jako
skutečná pravda potvrdila.

Je-li verse tato pravdivou, pak nanejvýš
toho litujeme, jest-li se dal dr. Eogel unésti
uvou obvyklon noblesou, ktorá ho često svedia

kkomu, že hleděl býti všude prostředníkem asmírcem.

Poznámky před volbami.
Jame před volbami a tu tlačí se mnoho

a mnoho otázek. Nejdůležitější jest však, tu
ším, ta, kterak lid náš jest politicky vycho
ván, neboť volby pro uvědomění lida vždy
jsou měřítkem velmi citlivým. Pozoruhodným
jest však, že tuto otázku nikdy nepoloží si

strana, která uchvátila řízenípo itických osudův, u nás tedy strana mladočeská., Strany
nemající parlamentního zastoupení, dotýkají
se této důležitosti tu pessimistickým pokrče
ním rameny, tem vzdýchajícím poukazelh“a
jinde povýšeným sarkasmem Jest vidět u nás,
jako jsme v nápravě chyb svých theoretikové
vůbec, že theorisajeme i tady. Ovšem, k poli=
tickému ovědomování lidu jest potřebí mnoho
sebezáporu a trpělivosti, neboť hned odevšad
orgány panojící strany okřikován, podezříván a
očerňován jest ten, kdo této mizerie snósti
nemoha snaží se o žádoucí nápravu. A jako
jest toma v politice, tak jest i v otázce oci
úlní vůbec. Řečníci strany křesťansko-sociální,
v obledu tomto nejčastěji mezi lidem předná
šející, smutné kapitoly by mohli vypravovat,
kterak jejich upřímné snahy v rozličných ča
opisech, i nemladočeských, byly kritisovány.
Vždyť sám „Čas“, jenž tak často do nedosta
tečné politické výchovy bije, vykřikoje 8 ob
vyklou paušálností o klerikalisma všudy tam,
kde onvolnění dobrých vlastností lidu pra
cojeme. „Čas“ tedy sám rozpoutává nejnižší
pudy lidu svým mluvením o klerikalismu, ač
tuto chyba v paoritánském kazatelství vídí
vždy na jiných. V poučování hospodářském a

sociálnímvůbeckn klerikalismus, není nicjiného, -než sopek Ra -ona nomyslivost a
heslovou dráždivost, kterou do našeho lida
zaseli obmezení mlavkové,

Dnes, více než kdy jindy z jiných stran
zaznívá heslo svornosti z „Národních Listů“.
A přece tento list heslu tomu vždy se vysmí
val jako přežilému a stařeckému. My však ve
dle svornosti poukázali bychom důrazně na
politickou energii a avědomělost lidu, kterou
„Nár. Listy“ konfiskují jen pro sebe a své
poslance. Právě dr. Fořt, přeje sobě zvolení mužů
dokonalých, tuto politickou energii a uvědo
mělost u lidu předpokládal. Bohužel, není jí

osud v lidu Českém. Čí vinon? Vinou těch,
teří vedli národ a kteří, převzavše roli po

staročeších, prázdně heslovali a zbytečně vzně
covali věemi malichernými. „Nár. Listy“ s kru
hem vyvolenců aai o jasnost úsudka v lidu
starati se nemobly, protože kryly svojí auto
————

li jsou mnohem horší, nebezpečnější nepřátelé,
jimž není nic svatého, nic nedotknutelného, kteří
se kryjí hávem sosvěty«, zavévají svár, ničí bla
hobyt, otravují duše — to jsou nepřátelé azaté
církve!

A nyni poznáváš, proč ta bída, proč ty za
smušilé tváře, proč ten bol — proč ta duševní
rozervanost. | ta nejtišší vesnička není jista před
tím jedem, i tan vniknou ti falešní proroci, kteří
na tváři med ale v-srdci jed chovají, i tam nes
věra a klem nesou ovoce, — — — — — — —

. »Rosu dejte oblakové« zní chrámem, upo
míná nás na doby, kdy naši předkové píseň tuto
s zápalem, a posvátným nadšením zpívávali, kdy
prapor sv. kříže vysoko vlál nad námi — a kdy
nebylo tolik bídy, duševní rozervanosti, bouří a
vzpour, kdy víra slavila vítězství. — — — —

»Rosu dejte oblakové«, voláme z hloubí
srdce proto všickni, jímž dosud paprsek té víry
v duši neubasnul, — nechť veklíčí u nás dobré símě
a nenechá místa škodlivým rostlinám cizopasným,
nechť půjdeme po cestách pravých, které vodily
naše předky ku blshobvtu, mocí a slávě, kdy
ještě s nezkaženým, neotráveným srdcem chodí
veli na rorste, — aby mračna nad našimi kraji
českoslovanskými se rTozptýlila a nový život vy
pučel. —

Rosu dejte oblakové
gvlažtetvrdou tuto zem...

A. M. V. P.
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srenni osobaj. A y takovém
le masí pr úlohu hluchoněmého.

ednotlivých pak krajích a místech význač
nější lidé mladočeští i při nejlepšívůlť uvě=

domit nemohli, nemajíce k tomu potřebnékvalifikace. Nezapíráme, še jsou mezi mlado
čechy lidé vzdělaní a schopní, ale jest tam
také mnoho nul, které právě £ těch zájmů
osobních astrannických, jichž jsme se dotekli,
rozličnými místy samosprávnými, ano i man
dáty byly obdařeny. Ah, jaké to byly idyllické
chvíle, jaké sousedské politikaření! Neuvědo
mělí 70ličové kolem obmezeného předáka, jenž
jim vykládá, co před tím přečetl ze sv-ho ne
beklíče „Nár. Listů“. A což byl-li předák
v.osobním přátelství s některým poslancem,
nebo byl li konečněposlancem sám! Jaká to
posvátná úcta k němu, jaká pozornost ke slo
vům tohoto „velikána“ | A tak se hezky jelo po

ujeté oilnici a tak se bez práce sedělo ve vysezeném teple, jen když lid měl nadšení pro
litického předáka a takó vlastence. Tak se

ezky dělala politika při volbách, při čtení
novin a projevováním národní hrdosti ve schů
zích a na táborech. .

Má-li tedy naše politika české tolik ne
dostatků, Jze je vysvětlit z bladných názorů
a pojmů nejen u lidu, ale i u jeho předáků.
Není tu přesně vyměřených politických pojmů
a tím méně možno tu hledat určité soustavy,
zsložené na skutečných potřebách cálého ná

roda. A není-li správného theoretiolkého ichodiska, není tolikéž úspěšné a účinné pra
se. Dle mladočeské výchovy stala se politická
činnost sportem, jejš odbude několik těch po
slanců a žurnalistů, tí ostatní ať jen kývají

-a ochotně hlasují, kdykoli toho potřebí jest.
Má-li se však tato nedostatečnost ještě

určitěji poznat, třeba též k tomu zřetel obrá
titi, že politické vědomosti o úkolech národa
a státu úzce souvisí 8 názorem světovým vů
bec. Názor mladočeský jest známý liberalis
mas mravoí a hospodářský. Jelikož však lid
náš v převalné většině jest katolický, stalo se,
že řečníci mladočeští byli přijímání s nepo
rozaměním, ano apathií, byť lid na veřej
ných schůzích, klamem sveden, opatřil dekoraci
tleskáním. Odtud mnoho instinktivní nedůvěry
v lida a nepřístupnosti, odtud váznoncí nvě
domění politické také z té příčiny, že uráženo
bylo přesvědčení a cítění náboženské jalovým
a impotentním Jiberalismem.

Další příčina nedostatečnosti mladočeké
výchovy lidové kotví v jednostrannosti pro
gramu, jenž jest založen po výtce na myšlence
národnostní a státoprávní Nezaujal program
tento plně, protože široké massy lidové v pří
tomné zvláště době cítí bolestně četné nedo
statky hospodářské, a lid obecný vždy více
nakloněn jest potřebám ©hmotným, nežli
ideám, byťjinak pro celek národní potřebným.

Jest dlužno tedy lid uvědomovati tak,
aby všechny potřeby hmotné i duševní podá
vány byly v uceleném programu, organicky
spjatém s názorem světovým. Na tuto cesta
šťastně uhodili křesťanští sociálové, jejichž
program vyjádřuje politiku, hospodářství, 80
cialní náboženské a kultarní potřeby. Jest si
jen přáti, aby programtento nalézal vždy ví
ce nadšených Hlasstelů tak, nezvítězíme-li při
volbách dnes, abychom připravovali a uvědo
movali lid k budoucímu vítězství.

Volební ruch.
Při volbách velitelů v Hradel Krá

levé zvítěsili jak se předem již očekávalomladočeší,
Voličá pro kandidáta strany křesť. soc. dostavil se
počet nepatrný. Jest to omutoým zjevem, že právě
v Hradci ve chvíli rozhodné objeví se tak veliká ne
tečnost našich stoupenců. — Mladočeši byli borečně
činní a agitovali všade s velikou horlivostí. — — —

Na Slezském Předměstí a HradceKrá
lové z 180 k volbě oprávněných voličů sešlo se jich
78 a to křešťanští sociálové, soc. demokrati a stou
penci svobodomyslné strany. Zvolen za volitele křest.
sociál p.Josef Řebák, rolník ve Sles. Předměstí 41

hlaey. didát soc. demokratů dostal 21 hlasů, kan
didát strany svobodomyslné 16 hlasů.

Ve Slatině a Hradce Králové ze 180 voličů

dostavilo se ja 42 a svolen byl volitel křesť.sociálnístrany pan J.Sejtek, rolník ze Slatiny 40 hlasy. —
Zvláště prudký boj byl ve SI. Předměstí, kde rozvi
nula se čilá agitace.S00. demokraté pozvali si občana
Pokorného, aby „nadchl“ prostrana jejich „zaslepené“
občany — ale ti na vějičku nesedli, jak volba volitele
dokásala. Marny jeou pánové, vaše snabys sliby—
lid už prohlídá — gratulujeme statečným volitolům,
jak ve SI. Předměstítak ve Slatině, se besohledně
dali průkaz svému vlasteneckému i náboženskému pře
svědčení. Kóž příklad borlivých probudí spící! — —

V Jičíně při volbáchvolitelůzvítězilinárodní
socialisté nad mladočechy, Nár. socialisté dostali 411
hlasů. Mladočeší pouze 199

Z Ústí m. Orl. Naden 25.listopada konala
strana naše kfost. sociální důvěrnou schůzi voličů,

př kteréš řečnil kandidát V. kurie vldp. Dr. Rudolforský. Prostranný sál v hostinci p. Fr. Zajíčka byl
naplněn více než 850 voliči, Řečník objasnil před.

náškou, půl druhé bod..trvající věcně a jasně pro
gram naší strany. Byl za to odměněn častéji bonřli
vým potleskem. Po řečí jeho přihlásil se k věčné po
snámce a pak opětně k delší námitce jeden p. to
várník, a téá předák socialistický. Věecky ale ná

ojednána ještě téhoš večera schůze voličů v Chocai,
odejel tam fečnít. K poznámkám p. továrníka, pudo
týkáme ješté následující: Pan továrník tvrdil, še né

bošenství pvěí do kostela, ale ne mimo kostel dohospody. Má-lise ale činnost kněze omeziti jen na
kostel, pak by se také i každý dělník musel oweziti
na svou dílnou. Kdyby se ty různé frakce nepletly do
věkí náboženských, pak by se kněžetro nepletlo do
politiky. Kněži platí dané jako každý jiný a tak ne
má nikdo práva upírati jím občanské volnosti slova,
A řekněte mi, 00 má knóžstvo za nynějších poměrů
činiti, kdy z mogů téměř nikdo za celý rok ani jedno
kázání kněze neslyší? Kde pak má kněs je pamato
vati na jejích povinnosti — ne-li mimo kostel —
kdys o chrám ani nezavradí? Vy chcete slouti svo
bodomyslným. Na tu svobodu jste kladi důraz. Dobrál

te-li avobodu pro sobe, uznejte i svoboda kněze
a strany, kterouž zastupuje. Neznám žádného stavu,
jenž by ve vlastenecké činnosti měl větší samostat
nosti nežli kněz. Pocházeje = lidu, šije uprostřed
něbo, sná dobře potřeby jeho, dije pro lid a trpí
s ním a jestliše kdo s lidem jest za jedno, pak jest
to zajisté knéz. ©Kdo je lepším přítelem v praském
Polsku toho ujařmeného lidu nežli kněz? A není
tomu tak tuze dávno, co samy Nár. Listy o slezském
kněšatvu psaly doslovně toto: ... „Na jediný stav
lze se bezpečné apoléhati: na kněžetvo. To nás nikdy
nezradilo“. („Obnova“, č. 46.) A české kněšstvo, český
lid, také ješté nezradilo. A Havlíčekve svých epiňto
lách napsal: „chtíti, aby si kněz katolický skutečně
ani politických záležitostí nevšímal a žádného úča
stenství o nich neměl, jest právě tolik, jako chtíti,
aby přestal býti člověkem. Un sobě musí přáti, aby
se nám dobře vedlo v občans óm ohledu, abychom
tedy měli dobré zákony a dobrou ústava. Jakožto
vzdělaný muž masí věděti, které zákony jsou dobré
a naším okolnostem přiměřené . . . Knés proto, že
jest kněz nepřestal býti občanem. A má-li býti ná
boženství skutečně tím, k čemu určeno jest, totiž
vůdcem v tomto- našem životě, nesmí zajisté jednu
z nejdůležitějších stránek života, to jest občanskou
stránku zanedbávati .... . Náboženství se nedá od
občanského životaodděliti, jedno druhému napomáhá.
Či má kněžetvo stále mlčeti, když se k. př. volá:
„Aby náboženství bylo ze škol vyloučeno, že prý pře
kaší vzdělávání?“ Neníuš v paměti jak se v Kyšper
ku socialista o křesťanství vyjádřil? Není pravda že
náboženství jest věcí soukromou jak jeste vy p. to
várníku v soublasn 90 socialisty tvrdil. Či má kněž
stvo mlčeti když zákonem v platnost uvedeno civilní
manželství, dokoncei nucené, jako jest to v naší
„Dejdražší“ polovičce Rakouska, a svátostný svazek
manáeleký tim aa pouhou civilní smlouva 8e snižu
je? — Ale takoví jste vy páni svobodomyslníci|
Kněze byste ještě tak nechali ty kostelní funkce vy
konávati, ale děláte už poplach, když kněz ve spo
lečenském givotě se taky ozve, protože žádnými ce
lými katolíky býti nechcete! A co to bylo za důvod,
odrolávati se na řád něm. rytířů a z toho chtíti

Da —| panstvichtivost kněží? | To
ukazaje na neznalost dějin. Němečtí rytíři odpadli
od katolické víry aby se snáze oženili, ale statky
církevní, neprávem si ponechali. Tak vznikl ze sva
tokrádeže na církevních statcích, pruský stát. A ta
kovéto věci panetovárníka mají býti důvodem proti
katolickému kněžstra? Odpadlíky na pomoc přibíráte?
Ostatní namitky zatím promíjíme. Jen to budiž ještě
připomenauto,že zapisovatel p. Halla dokonale usadil
socialista p. M. poukázáním na to, jak se při stávce
hornické zachovali socialisté. Nabízené dobrovolné
obhájce nepřijali, ale placeného žida si pěkně vzali.
A na konec ještě Vám připomínáme, že toho upozor
nění vašeho, jaké to bude míti následky ve městě

přídemerli za svým cílem k volbě — nepotřebujeme.ybrůžky a terrorismae jsou ta poslední zbraň, kte

rou 86odpůrcové naší proti nám ohánějí. Půjdemek volebnímu osudí dle nejlepšího svého srědomí.
Po ukončené echůzi která zajisté nemálo přispěla

do hotelu Frimlova, kdež se usnesli, že nebudou
ve shodě s mladočechy voliti kandidáta Jiránka,
ale Klofáče. Hezky jste to provedli. Neš by volili
avorně e kfesť, sociály ©poctivého a | neodvislého
kandidáta, raději dají své hlasy člověka od šidů
odvislého. „Právo Lidu“ s gustem uveřejnilo fo

bografický snímek dluhopisu p Klofáče, předsedyvýkonného výboru nár. soc. který nám objasňuje
správně celou sitaaci. Bylo by zajímavé věděti jak
se ten dluhopis dostal do šidovského P. L. A ta
ková strana opováží meštváti proti náboženství a
kněžstva|

Vollčská schůze. V neděli, 25. listopadu
svolala strana křesťansko-sociální v Heřman. Městci
echůsi voličů V. kurie do hostince „v lázních“ a po
něvadš důvěrníci strany radikálně pokrokové do téže
místnosti na týž den schůzi svolali, byla místnost
četně navštivena příslušníky strany křesťansko-soci
ální, národních dělníků, sociálníchdemokratůi strany
radikálně pokrokové. Schůze zahájena byla o '/,4 hod.
Předseda zvolen £ národních dělníků, místopředseda
ze sociálních demokratů a zapisovatel se strany po
krokové; ovšem ne většinou hlasů, nýbrž větším kři
kem několika lidiček. Nejprvé promlavil kandidát
streny kfestansko-sociální vp. Emil Dlonbý-Pokorný,
vylíčiv politickou situaci v Rakousku, pověděl jak
domáhá se strana křesťansko-sociální nápravy. Po té
představil se kandidát strany radikálně-pokrokové

an Dr. Kříž a Prahy a vyložil program strany své.
luvil celkem klidně a doznal, že o mnohých věcech

program jejich shoduje se s programem strany kře
eČaneko-sociální, i v polemice zachoval ton slušný.
Na to k slovu přihlásil se vip. Dloubý-Pokorný a od
mítl výtky straně křesťansko-sociální činěné a dovo
dil, še nelze některé zásady strany radikálně pokro
kové přijati; na př. aby každý jen měl tn, so sám si
dobude, ješto tím padá všecko právo na dědictví;
nelze naprostou svobodu tisku připustiti; toho nežá

dali ani v revoluci francouzské atd. Prokázal de by
oddělení církve od státu, ješ strana radikálně pokro
ková žádé, jen církvi av. samé prospělo, jak vidí se
v krajích spojených fetátů severoamerických. —
Slova pana Dra. Kříže,še náboženství lida se masí
ponechati, pokud není ještě e to na základě svého
vzdělání utvořili si vlastní filosofii šivotní a formu
teravného života, dle záslahy velmi vhodně vyložil s
me ně posvítil. Na to k slovu se přihlásili p. Dr.
Koutský, advokat a p. redaktor Hejn, oba z Pardubic.
Očekávali jeme, še u-lyšíme něco nového a nebyli

jsme sklamání. Pan Dr. Konieký kromě hrabostí aurážek, jich ee proti pana Dlouhéma-Pok»rnéma do
usti! pověděl nám, že církev katolická po bitvě na
(lé hoře, ješ svedena byla na podnět dvou fanu

tickýchcisterciaků(Dominik a Jesus Christna
se prýjmenovali) zavedla tubé poddanství lidu sel
ského. A pan redaktor Hajn dokazoval, še hrozného
břemena, jež militarismns přináší, jest především
vina církev katolická. Mezi důvody jinými uvedli to,
že jsou i kaplani vojenští! Zášť nezměrná k nábo
ženství katolickému vannla ze všech slov jeho. —
(Pan Hajn si snad myslel, že voják přestává býti člo
věkem, že mu není třeba náboženství a duševní útó
chy. — Proti židovským rabínům p. Hajn jistě ničes
ho nenamítal, vždyť on ví proč. Pozn. red.) Když po
třetí slova se ujal p. E. Dlouhý-Pokorný, nejp:vé
osobní urážký drovi,Kaatskéma odpustil a pak vytkl
nepravdy obou řečníků a věc katolickou snadno ob
hájil; — vždyť očekáral něco jiného od té trojice,
kterou páni z tábora radikálně-pokrokového na něho
sezvali. Průběh celé schůze celkem byl klidný, řečníci
byli tiše a pozorně, až na několik jednotlivých vý
křiků, vyslechnatí a poněvadž po řeči p. Dloubého-Po
korného k slova nikdo se více nehlásil, schůze ro
zpuštěna o */7 bod. večer. Účastníci klidně se ro
zešli. — S výsledkem může býti strana křesťansko
sociální spokojena, mravní vítězatví bylo na její stra
ně; bylo bydobře, aby i protivná strana slyšela zá
sady naše a slyšela také obranu naši. Kdyby dbali
všickni kněží výtky Dra. Kříže, že nejdou meži lid s
jej nepoučají, tak jak to činí strana radikálně pokro
ková, a šli a poučili jej, zecbránilo by se mnoho a
nebyl by lid obrán několika lidmi nesvědomitými o
nejlepší statek svaté víry, jediný to základ bezpečný
k reformě sociální. — Zdař Bůh!

Pokrokářská schůze v Hradci Krá
levé. V sobotu, dne 24. t. m. představil se v „So
kolovně“ dr. Kříž z Prahy jako kandidát poslanectví
za pátou kurii. Dr. Kříž mluvil přes bodinu o pro
gramu ové strany zcela věcně a šetrně. Nečinil žád
ných útoků a narážek, takže řeč jeho zamlouvala se.
Po něm přihlávil se k slovu dr. Houser z Praby a.
promluvil za stálého odporu nabubřelou řeč, plnou
útoků a dětinských nápadů. Mlavil ve prospěch kat
didata socialistického, ale nikdo by nedovedl z jiného
tábora tak poškoditi posici socialních demokratů v
našem městě, jako to dovedl svou neurvalostí vzdě
lanec (!) Dr. Houser, jenž dělal dojem spíše jarmareč
ního „laciného žida“, nežli advokátního koncipienta.
Obyčejní socialističtí řečníci lidoví, kteří napsané řeči
obyčejně papoudkují, docílí lepšího úspěchu, než-li p.
doktor z Prahy. Socialní demokraté sami trnuli nad
mlavou svého muže. Dr. Houser nazýval pokrokáře
nezralými nedochůdčaty, která vyrostla na mladočeském

li a dosud neztrávila zaváté očení z ciziny, Pokro
áři nejsou o nic lepší, nežli ostatní strany v Čechách,

dali si prý cejch vlastenectví vpáliti od národní rady
a žerou prý nyní z ruky, dělajíce dobrotu. V této ráží
vyčetl pokrokářům dr. Houser, že docela podporojí
poutě na av. Hora pořádáním táborů. Když pak ce
otřel dr. Houser o kněžatvo, že prý dře člověka i po
smrti, pozvédli přítomní křesťanství socialové blačný
protest za soublasu i ostatního elašného obecenstva,
takže přešla dra. Housera další chuť na poskytování

dobných „pamisků“ svém socialistickém publiku.
roti měšťákům uváděl dr. Houser celou řadu obžalob,

zavrhoval státní právo, ježto by prý tím vznikli v Če
chách milionáři, mluvil docela o rituelní vraždě, takše.
každý z tohoto výrazu, jakož i z celé řeči mohl se
snati, že p. doktor jest za slušný plat ctitelem zla
tého telete a přítelem česneku. Krátce byly to ob
vyklé „šlegry“ bez lada a skladu, jaké papouškují
všichni „vůdcové“ socialních demokratů svým „uvě
domělým“ stoupencům. Slýchávalí jsme podobné fráse
před lety a očekávali bychom tedy pokrok nějak jak
ve vedení tak i v uvědomění socialistických zástupů,
ale pohostinské vystoupení p. dra Housera nás pon
čilo, že socialistická strana strnala na stanovisku ber
myšlenkovitosti a hrubé neurvalosti. Strana taková
jest odsouzena k hnilobě a k brzkému roskladu.
Útoky Houserovy uvedl opět pan dr. Kříš na pravou
míra tak klidně a obratně, že socialisté sůstali jako
opaření. Dosud kladli všecek svůj vtip na lomoz a
povykování, když však na ně přišel bývalý pokrokový
spojenec zjištěnými fakty, viděli teprv, jak jsou před
celou společnosti „chudí duchem“. Debataovšem tím
ještě nebyla ukončena, nýbrž trvala daleko přes
půlnoc, ale řeči tu přednesené nutno sapočítati na
vrub ospalosti jednotlivých řečníků. Posvaný kandidát
křesťansko-socialní, dp. kaplan Dloahý-Pokorný ne
mohl ae dostaviti na scbůzi, ježto touž dobou pořádal
schůzi v Chrudimi, a rovněž žádný řečník nepřihlásil
a k slovu z naší strany, protože se potíraly strana
pokroková a socialně demokratická samy tak veselo
a upřímně, še bylo by každého slova našeho škoda.
Kde jsou ty doby, kdy se celá veřejnost naše maslí
vala se socislními demokraty a škodolibě souhlasívala
s jejich útoky na katolické náboženství! Dnes veřejnost
naše sice poznává, že lidové massy dělnické jsou ve
slašbách beznárodního židovského kapitálu,ale dosud
neuznává to za potřebné, aby podporovala lidové,

bnatí na zásadách křesťanských, které jmmůže s úspěchem didáckým tlopém čeliti. Kdy pak
smoudříme?

Drobná obrana.
„Besedy Časm“ oblažily své čtenáře

obrazem představujícím spálení knih Viklifo



vých. Hlavní figarou zde jest „světlý“ zjev
husitského bojovníka, vyrůstajícího s dýma
pálených svazků. „Besedy“ ovšem neopomněly
provoditi obrázek ten poznámkami o „mali
cherných, zpátečnických“ kněžích, o velikém
budoucnu tajícím se v dýmu tom, atd. Dle
našeho přesvědčení ten „světlý“ zjev hotit
ských bojovníků byl trochu (a snad víc než
trochu) temnější než jak si jej Čas předsta
voje. Těmito „Božími“ bojovníky byla vlastní

země jejich spustošena desetkrát víc než vpe“
dy cizích vojsk. „Boží“ bojovníci jedni (kališnici) se spojili i s Němci na konec proti „Bo
žím“ bojovníkům jiným (Táborům) a šlápnnvše
jim na hrdlo, učinili z české demokraciei
z kněžetva vlastního kasty otrocké a podlo
mili svými chootkami sobeckými základy stá

"tu Sám protestant Denis doznává, že chátra

cizí (nejvíce německá), toušící hlavně po lupu,nalézala v řadách „světlých“ zjevů vlídné při
jetí a pomáhala drancovati naší vlast. Čekáme,
že nám „Besedy“ také zobrazí, jak se ti Boží
bojovníci na mol spíjeli i 8e „sestrami“ ulou

penými lihovinami ještěp rozhodnoubittvou se Sigmundem (Čti Vavřincez Březové);
nebo jak mrtvolu svého bývalého příznivce
Václava IV. na oltář kostelní posazají a doní
víno lijí s výkřiky: „Však když'e s námi byl,
rád jsi 8 námi píjel“; nebo aspoň jeden oheň
táborský, v němž jsou mniši a kněží za živa
v sudech upalování. Čekáme to jistě, neboť
„Čas“ jest časopisem — „nestranným.“

Lekee klerisálům. Pod tímto záhla
vím jeden až přespříliš pokrokový lístek od

ručuje náboženskou výchova na základech
istě „přirozených“ a nikoli zároveň dogmati

ckých (věroučných). Radíme pisateli, aby si
řečetl mínění jednoho z největších myslite
ům našeho století Arnošta Helba, zda mravo

uka bez pevaé věrouky může obstáti. Věronka
jest nutným základem určajícím mravouku.
Přestaneme-li na „přirozeném“ náboženství, jsme
tam, kde byli staří filosofové pohanští, kteří
po pravdě k Bohu volali a po Nejvyšším Uči
teli pravdy toužili. Mudrlantovi onomu pranic
nevadí, že evangelium a epištoly jsou s dobrou
polovici rázu věroučného.

Politický přehled.
Heslo:„PryčedRakouska!“ozýváse

již na severu, na východě i na jihu říše. Nejoká
leji ozývá se ovšem z německých Čech,o mnoho
však opatrněji a proto i úsilovněji vyznívá z Uher.
Z jižních Tyrol ozývá se ovšem stydlavěji, uvá
ží-li se však, že Vlaši i přes trojspolek nepřestá
vají Dalmacii a P.ímoří s Terstem reklamovati
pro spojenou Italii, lze i nebezpečí toto považo
vati za vážné a to tím více, že nepřestává se na
úkor Slovinců bověti všeho druhu násilnictví Ita
lianissimů, páchaného na jižních Slovanech. Ne
blabá politika, jež stále ještě doufá žravé vlky
povolností ukrotiti.

Ku změně v presidiu vrchního zem
ského souda českého prohlásilprý dr. He
rold, že president Jansa ustoupiti musil nátlaku.
V Čechách jsou nyní v čele vrchního soudu dva
Němci, na Moravé rovněž.

Hraběnka Lemyayová, bývalákorunní
prifičezna Štěpánka přijela dne 23. listopadu ná
vštěvu maďarského romanopisce Morice Jókaia,)
Jókai píše o této své návštěvě v Magyar Něm

». .. Považuji sebe zaMaďarkupnejen následkem

Národ maďarský, nad nějž rytířštějšího, věrněj
„A moudřejšího národa není na celém světě, mi

luji zcelého srdce a přeji si žíti v jeho kruhu

Nová úprava Bosny? »Nov. Vremja«
sděluje, že říšský ministr Kallsy vyjednává s vůdci
pravoslavného a mohamedánského obyvatelstva
o utvoření žup, jak tomu jest v Chorvatsku,
Ústupky tyto lze prý jim učiniti proto, aby za
branil ještě deputaci bosensko hercegovského oby
vatelstva, nacházející se již na cestě k carovi. Po
štestí-li se mu to, stane se prý nástupcem hr.
Goluchowskiho.

Německe. Ve sněmu říšském odsuzovali
někteří poslanci ostře vraždění bezbranných Čí
ňanů: mužů, žen i dětí, které vojsko německé
provádí, jakmile vtrhne do nějaké osady. Uváděli
list jistého vojáka, uveřejněný ve +Frankische Ta
Gesposte, kde pisatel líče strašné krveprolití praví:
To není válka, nýbrž jen vzájemné vraždění. Kri
tisovali také některé «kulturníe výroky Viléma
II. Mnohomluvného.

Car a jihoafrické republiky. An
glická vláda již po několik neděl se snaží příměti
ruskou vládu, aby vzala na vědomí anexi trans
valského a oranžského státu. Snshy tyto se vsak
dosud rozbily o spravedlivost cara, který anexi
obou burských států dle mezinárodního práva po
važuje za nehotovou, ježto Burové pořád ještě
anglickému vojsku odpor kladou.

Při volbě presidenta spojesých
států zaznamenávaly některé francouské listy

tekto výsledek: pan Mc. Kinley 276, pan Bryan
153, pao Doubiful 18 hlasů. Jak se octl mezi
obéma snámými soupeři nový pan Doubtful? Inu
tek : americké noviny slovem doubftul zezoame
návaly pochybný výsledek v některých státech,
z nichž zprávy očekávaly se později (doubtful
znamená pochybný). Francouské noviny'z toho
slova udělaly jméno kandidáta.

President Krňiger byl ve Franciípřed
mětem hlučných ovací. Národ francouzský projevil
velkolepým způsobem svoje sympathie k nejvyšší
blavě nešťastného státu. Starý Krůger je nyní
v Paříží a byl přijat presidentem Loubetem, jenž
návštěvu mu odplatil. Setkání v paláci elysejském
trvalo 10. minut, 'pravíme, 10 minut. Více času
neměl francouzský president pro svého slavaého
jihoafrického kollegu. To jest špatné znamení.
Belgický král prý si návštěvu vůbec na polo za
pověděl, jak bude s ostatními náčelníky států, to
vědí bohové, ale bude to sotva lépe. Apřece —
není | nemožno, že ©Krůger, o němž | lišék
Bismark, vyjádřil se v tom smyslu, že jest liškou
nad liškami, aspoň poněkud pořídí. Doufáme to
z té příčiny, že Krůger má mnoho nejenv blavě,
ale také ještě někde jinde. Aby věsk to druhé,
co zamlčujeme mobl zužitkovati, k tomu bude za
potřebí, aby v Evropě pobyl nějský delší čas
Krůger — jak se aspoň zdá dle telegramů — do
vede posouditi Evropua její státníky a neopomene
těmto realistům bez ideálů strčiti pod nos své
realistické argumenty. Dovede-li a může-li to, pak
pořídí, jinak ne. Že by však doufal poříditi jen
u jedině svým osobním zjevem, o tom, vzbledem
ku svědectví, jež o něm vydal největší realista
mezi státoíky naší doby, Biemark, pochybujeme.

Válka v Čímě.Císař a císařovna-vdova
nalézají se Yomenu u guvernéra, obklíčení 250
muži, kleří tvoří jejich osobní tělesní stróž. Kol
kolem jest řetěz vojska Tungfubsisngova, které
má obsazeno celé město. Princ Tuan odebral se
do Nighasina v provincii Kansu, odváděl tem
vojsko pro Tungfunhsianga a sřídil tam pevnost
pro případ, že Tuogfubsiang bude spojenci od
režen. Všeliký pokus císeřovny, zajati prince
Tuane, byl jen čirým nesmyslem. Princ Čvang,
jenš nalézá se v Singhanfu v zajetí, jest toliko
beránkem, jenž snímá hříchy Tuanovy. Také jest
jasno, že dvůr nevrátí se do Pekingu. — »Dailly
Telegraph« oznamuje z Tiensinu, že mezi vy

v příčině požadavku, že vůdcové boxerů mají
býti potrestáni smrtí. Japonsko, Spojené stály,
Rusko, Francie jsou pro trest mírnější.

Z činnosti katol. spolků.
Ustřední sdružení katol spolků

diecése králevéhradecké žádáv Jed
noty, které dosud saslaný jim „dotasmník“nevrátily,
aby tak učinily co nejdříve a spolu. aby saslaly —
nejlépe v poštovních snámkách s dolasníkem — po
vinný roční příspěvek 1 K. PHopěvky dále zaplatil:
Kst hosp. politický spolek „Lípa“ ve Chlenech 1 K,
Kat. vzdělávací jednota v Nové Pace 1 K, Jednota
kat. jinochů a mužů v Chrasti 2 K, Svatojos. jednota
v Stadenci u Jilemnice 1 K, Svatojoe. jednota v Úpici
3 K, Jednota kat. jinochů a mažů v Želivě 1 K, Kat.
vzdělávací spolek „Mír“ ve Vel. Jesenici 2 K. Srato
josefeká jednotu v Čermné u Lanškrouna 1 K, Srato
josefská jednota v Polné 1 K. Katol. jednota vLiční 1 K.

O cestě de Říma přednášeldp.dr. Frant.Reyl v tovaryšské jednotě před velmi četným obecen
stvem, kteréš přivábeno bylo zajímavou časovou látkou.
Zdařilá přednáška oživena byla četnými obrazy a ve
likými fotografiemi cestovních památek.

Z Librantie. Katol. národníjednota Černi
ovská konala zde v neděli dne 18. £t. m. schůsi.

čnil dp. Jan Černýz Hradce Králové, o programu
křesťansko-socíálním. Dlouho přes 2 hodiay trvající

neutuchající potlesk. Připojiv se ka thematu odporu
čil dp. předseda Seidl za kandidáta v V. kurii vlp.
E. Diouhého-Pokorného, což soublasně přijuto. Ka
slova vlp. jednatele Mynaříka sebráno bylo před tím
v Divci na prapor 24 K. Katolická jednota naše se
utěšeně rozvijí.

V Liěmů konsla se vořejná echůze v neděli,
dne 25, t. m. za velikého účastenství. Možno říci, še
schůze tato byla ze všech schůzí zde pořádaných nej
zdařilejší. Pan redaktor Vobejda Prosečský přednášel
o thematě: „Naše snahy a jich badoucnost“. V dlouhé,
přes dvě hodiny trvající řeči odůvodnil úchvatným
způsobem zásady katolické, vysvětlil cíl našich snah
a případně odsoudil snahy stran církvi nepřátelských.
Když po přednášce zapěna byla národní píseň „Kde
domov můj“, vatal p. redaktor opět a vřelými elovy
ae zmínil o J. M. ndp. biskupovi, který za savéryzí
přesvědčení a s npřímné vlastenecké smýšlení sklídil
již tolik nevdcků. — Slova p. redaktora byla tak
zvláštním, úchvatným, a nepapodobitelným způsobem
pronesena, že opravdu musela dojati každého a také
mezi poslnchači nastalo veliké pobnutí. Kdyby tako
véto schůze ve všech obcích se konaly, kdyby tako
vých řečoíků bylo více, pak oyuhom zajisté v našich
katolických snahách byli mnohem dále. — 8

Katol. jednota v Hlinska konatibu
de schůsi v neděli, dne %. prosince. Pan redaktor
Alois Vobejda-Prosečeký přednášeti bade o thematě:
„Církev a hamanita“,

Óernilevská kat. národní jednota
koná schůzi v neděli, dne £. prosince v Bukovině,
Dp. katecheta Černý přednášeti bude o thematě: „Cír
kov a hamanita“.

| Čermilovsků ut. Jefmota konávze
děli, dne *. prosince | ve Výravě. Vldp. dr. Fr,

| Beyl přednášeti bude o theratě: „Jak budeme šíti
v dvacátém století“.

Dary. Jednotě katolických jinochů a mušů

v Sopotechpro její nemocenskoua pohřebnípodlepou pokladnu laskavě darovali: Vldp. Ant. Janáček,
farář v Pohleda 8 K. vys. dp. Ant. Hora, probošt u

ov. Víta v Praze 5 K. al. Aloisie Havlíkova v Sopo“tech 6 K. vys. urozené paníAnne, kněžna s Lobko
viců, choť nejv. maršálka král. českého 20 K. vys.
urosená paní Johanna braběnka s Nostitsů v Prase
10 K. ZaplaťtPán Bůh a vírant segaehtes.

Zprávy místní a z kraje.
Při svém pobytu v Římě podal nejdůstoj

nější pau biskup Svatému Otci zprávu o ka
thedrálním chrámu Páně sv. Dacha, a oobmý
šlené restauraci jeho věží, před dávnými lety
obněm ztrávených. S jskoa radostí nástupce
apoštolský přijal zprávu nejdůstojnějšího na- 

eh Vrchního Pastýře, ukazuje list, kterýz Římadošel, a starostenskému úřadu našeho
města odevzdán byl. Zní pak takto:

Nejdůstojnější, Slovntný Panel

Ze zprávy Tvé dozvěděl se Svatý Otec,
že měšťané Králové- Hradečtí chtějí věže chrá
mu kathedrálního ohněm ztrávené ze základu
skvostně obnoviti ze sebraných prostředků.

Toto osvědčení pravé zbožnosti a víry
mile dojalo Svatého Otce, který měšťanům
k tomu blahopřeje a jim se svláštní radostí
apoštolské požehnání sděluje.

Což Ty s obyvately Králové Hradeckými
sděliti račiž; já pak zůstávám

Tobě nejoddanější
M. kardinal Rampolla v. r.

V Římě 13. listopadu 1890.

Nejdůstojnějšímu Panu
Edvardu Brynychovi,

biskopu Králové-Hradeckému.

Nejdůstojnější pan biskup odevzdal apo
štolské uznání úřadu purkmistrovském s tímto
přípisem:

Slavnému
Náčelnictvu i veškerému Občanstvu králov

ského věnného a biskupského města
Hradce Králové.

Z rozkazu svátého Otce Lva XIII. ode
vzdávám přiložený mne došlý list, jímžto tento
veliký sv. Petra Nástupce vděčné své bláho
řání k opětnému vystavení věží kathedrální
o chrámu Páně vyjádřaje a s obzvláštně ra

dostným dojmem veškerému obyvatelstvunám
všem tak drahóho města apoštolské požehnání
Své uděluje.

Prosím, aby obsah listu toho v obecnou
známost laskavě oveden byl.
Y Chrasti u Chrudimi, dne 17. měsíce listo

padu léta milostivého 1900.
Edvard Jan Nep. Brynych,

biskup Královéhradecký.

Doufáme, že srdečná slova Otce křesťan
stva naleznou ozvěnu v srdci věřících, a že
chrám kathedrální, který jsko svatý strážce
po celá století hledí na toto královské a bi
skopské město, jsa až dosud nejkrásnější ka
thedrálou v Čechách, zůstane i chloubou a
okrasou města i diecése, jíž zachována bade
péče a láska obyvatelů tohoto měste!

o. .
Zprávy dlecósní. VPánu zesnal. p.Ford.

Fridrich, farář v Nových Dořích + 16. listopadu (nar.
.1848, vysv. 1874). Vyznamenání jsou: pan Jan
Cvrk, děkan v Chocní a p. Jan Řehák, děkan na
Opočně, jmenování vikariatními sekretáři, p.Augost
Richter, farář v Chroustovicích, čestným děkanem, p
Jos. Hnátek, farář ve Skořenici obdržel exposit. ca
non., p Jan Novotný, kaplan v Novém Městě n. M.,

P Frant. Pospíšil, keplsn v Jesenici, p. Frant. Černý,atech. v Chocni, p. Jan Oliva, kaplan v Chronsto
vicích,obdrželifarní synodalie.Ustanovení jsou:
p. Karel Čermak, administrator, za faráře ve Chvojně,
p. Lamb, Vichta, farář Petrovický, sa faráře do Stěžer,
p. Eogelb. Daniel, sa koop. do Pouchova, p. Jan Pro
cháska, administr. z Babic, zs administr. do Slatiny u
Žamberka, p. Karel Mikulecký, kaplan, zo administr.
arciděkanství Chradimského, p. Frant. Voříšek, kapl.
za administr. děkanství Pardubického, p. Ant. Van
čura, kaplan Hrochovo-Týnecký, za kapl. do Chrudimi,

. Stanisl. Červ, kaplan Církvický, sa administr. do
Nových Dvorů, p.Karel Volenec, kaplan Novodvorský,
za kapli.do Církvice.Uprásdněná místa: Velké
Petrovice, fara patron. hrab. Harrach, od 14. listop.,

pově Dvory, fara patron. hrab. Chotka, od 17. listop.„r .

Školní správy, C. k. sem.školníjnepektorp. Prokop Procháska konal, jak již sděleno dne 20. ©
21. t. m. inspekci měšť. školy dívčí. Dne 32. t. m.
hospitoval obecnou dívčí a ve dnech 23. a 34. £. m.
obě. školy chlapecké. — V sobotu, dne 1. prosince
odbývána bude okresní učitelská konference městského
okresu královéhradeckého v nové budově učit. ústavu
v Hradci Král. sa předsednictví ©.k. okresního školního
inepektora p. J. Danovakého,



, Úmrtí. Poe: Jan Vávra, Hiditel záložního a
"úrěrního ústava v Hradci Král. zomřel dne 27. t m.

Záložní úvěrní ústnyv Hradci Král
V neděli, dne 25. t. m. konala se mimořádné valná
hromada, které zúčastnilo 00 97 akcionářů represen
tajících 767 akci, tudíž skorem 1/, celéhoakciového

kapitélu. Návrhy správní něy byly většinou akoionářůvyřízeny spůsobem odkladácímtak, že prosatím
nedojde ani ku svýšení akciového kapitálu a takó
ostatní sálešitosti v důsledku tobo ponechány ovent,
příští řádné valné hromadě ko rozhodnutí sa směně
ného stavu věcí.

Divadelní společnost EliškyZolinerové
v Hradci Králové nás opět tento týden míle pobavila.
Výkony této společnosti jsou v pravdě umělecké a 18
alubojí plnou měrou osňaní. Zvláštní ale pozornosti
saslubojí: Pí. Zolinor-Havelkové, al. Pilcová, a pp.:
Filip Zóliner a J. Tůma. — Návštěva bylatento
týden jiš bojnější a dá se očekávati, že naše obecen
stvo více pozornosti této divad. společnosti věnuje.

Sjezd stavitelů v HradelKrálové
konal se v neděli, dne 25, t m. Shromáděné urítel
p. stav. Viktor Welnbepgst. Jednalo se blavně o sří
zení společenstva pro obvod českých okr. 4 příslu
žících ku Liberecké obchodní a šivnostenské komoře.
— Po'dloubé debatě se všickní účastníci sjezdu osnesli:
1.) še si přejí s dosavadních živnostenských spole
šenstov vystoupiti, 2 ) založiti vlastní odborné spůle
šenstvo pro české soudní okresy obobodní « živnostenské
komory v Liberci se sídlem v Hradci Král., 8.) aby
nové společenstvo vytvořilo € ostatními pěti odbor
nými společenstvy ústřední avas A 4) že sohvalují sá
sadně stanovy po rozumu stanov vzorných 8 ponechá
vají Jednotě stavitelů, aby je příslušné doplnila, Se
psavý o tom protokol podepsali s úenesení shromáž
dění členové zvoleného předsednictva pp. stav. Weln
bengst, Černý a Jedlička. :

Behůze živmostuletva + HradciKrálové
konala se v pondělí, dne 26, t. m. sa předsednictví
p. Ješka. Jednalo se o postavení domků pro maloživ
nostníky, ovž jest velice důležitou otáskoa ve prospěch
našeho měste. Debaty se záčastnili pp.: Nekovařík,
Knypl, St. Červený, Hlávka, Petříček, Valeš, Pinkava,
Weinbengst a jiní. Ku konci svoleno pětičlenné ko
mité, jehož úkolem jest předběžné práce v zájmu dů
lešitého toho podniku zepočíti.

Věmeček spolku pro podporu chudých stu
dajících vyšší obch. školy v Hradci Kr. konati se bude v
v úterý, dne 5. února 1901. Přípravné práce json již
akončeny a se svaním počne se již v prvních dnech měsíce
prosince. Při zvaní osobním podávána bude pozvánka
neadressované součastněso svacímlistem,který
obashovati ' bude jméno a stav svaného, rubriku pro
potvrzení, že pozvánka byla přijata a rabriku pro
subekribovaný obnos. Tímto spůsobem hledí pořáda
telé docíliti rychlejšího s správnějšího tempa při zvaní
a vyverovati se mnohým nepříjemnostem. Účel spolku
saručuje jsko roku minulého zder věnečku a důvěřu
jemo, fo stane se hojně uavštiveným dostaveničkem
Jak tančících, tak i ostatní inteligence, blevně obchodní.

Hikulášokou zábava « velice pestrým

programem, spojenou s rozdáváním dárka pořádá v 80ta, dne 8. prosince 1900 večer „u České kuruny“
zdejší odbor českoslov. obch. besedy a zve své pří
snivce a hosty k hojné účasti. Dárky, za jichž spravné
dodání spolek ručí přijímají se v den zábavy odpo
ledne v místnostech spolkových u „české korany“.

Fakter bísk. kmihtiskármy, panJan
Sluka xřídil sl svon vlastní koibtiskárna v Opočně.
— Jelikož jiš 1. prosince odejde na nové působiště,
vzdává mu tímto polit. dražstvo tiskové za svědomité
s řádné konání svých povinností vřelé díky ©Kóž jej
požehnání Boží a zdar v každém počínání všdy pro
vásí. — Novým faktorem stal se p. Adolf Řebec.

Jizdní řád pro povozníkyv HradciKrálové
byl síce vydán, v „Obnově“. pak již několikráte pou
kézéno bylo na to, že povozníci žádají mnoho od pas
sažerů — ale zdá ne, že vše je nadarmo. Ba navpak,
povozníci své požadavky ještě zvýšojí. Jeden pán nám
o tom píše: —| Najal jsem si obehdy jednoho po
vozníka (s 1 koněm), aby moe dovezl s města na
nádraží. Jel jsem vatříc svému příteli — a proto
jsem ihned zaplatil i za cestu zpáteční a sice | sl.
— Když jsme ale přijeli až k mému obydlí, tu po
vozník drze ještě žádal DO kr., to 1 sl. je málo.
Da! jsem mu tedy těch 50 kr., abych měl pokoj. —
Nedávco zase jsem jel do Častolovic a nejal jsem si
povozníka Reifka, (s 1 koněm) který žádal © zl. na
půl dne, ačkoliv v jizdaím řádu stojí 3 si. (Bylo to v 8
hod. ráno.) Před a.čdky jsem se 8 ním solavil na 4
zl. 50 kr., které jsem mu také vyplat:l, Povosník mne
zavezl do Častolovic a vrátil se bned zase zpět, tak
že celou cestu za půl dne vykonal, — V pondělí
tento týden jsem přijel z Kostelce na nádraží s usedl
jsem do jednoho vozu. Tu povozník Rejfek drse na
mne se osopil: „Proč nejedete e mým povozem, —
to vám bylo dobré, když jsem vás tak Inelae svezl
do Častolovic co? To je úpinavost atd.“ | Táži se:
Má býti taková drzost trpěna? ©Co tomu řeknou ci
zlnc!, kdyš naši povozníci tak s ními nakládají —
— —? Není nikdo, kdo by tomato řádění učinil
přítrt? — — | Uveřejňojemtento dopis, jsouce pře
evědčevi, le jest tomu vekutko tak. A tu upozorňojem
na povozoíka p. Peška, který opravdu svědomitě se
drží jízdního řádu a nikdy od šádného nežádá více,
leč jen co mu patří. — Když jiš jsou někteří povoz
nici tek neslašnými, tu by bylo dobře aby p. Pešek
byl zvláště podporován, jak ci tobo pro své správné
a ovědomité jednání plnos měrou saslubuje.

Sv. Mikuláš v tov é Jednotě.
Oblíbené rosdílení dárků k av. Mikuláši pořádá tora
ryšaké jednota ve dvoraně „Adalbertina“ v neděli, dne
2. prosince b. r. Huddbní čísla přednese hudební
kroužek jednoty. Začátek o půl8. hodině. Vstupné30
haléřů. Dárky přijímá pan VáclavJskubský v „Adal

bertina“. ú. Gmartele „ Dne 36. list. opadl v Ústí
n. Orl.se ránu] Páně JiříŽivný.Nan se po
někad neopatrně na zad tak, že převabou padl na sem
u výše asi 6 metrů Pádem ze zabil. Měl právě nasa
diti poslední tři tašky!

Okrasa města. Jský půvabnýs milývzbled
dodává stromoví každému města o tom je každý pře
avědčen. Kdo by neznal na př. některé ulice v Kar
Uluě,které vysázeny jsou košatými plateny? Jak se
právě dovídáme usnesl se zdejší okrašlovací spolek,
aby také nejkrásnější čásť našeho města, Eliščino ná
břeží vysázeno bylo blobem. A k tomu dovolujeme si
pronésti také svůj úsudek. Hloh neuf stromem, je to
keř dobře ee hodící na živé ploty nělkdeu hospodářských
stavení, ale pro vysazování na olicích, nebo na krás
ném a výstavném nábřeží se vůbec nehodí. Zekrvalé,
skoro bezlisté keře hlobn připadají ta jako miniaturní
stromečky v čínských zabradách. A tu, když již se má
nábřeží Eliščíno stromy vysázeti doporučovali bychom
k tomo vzíti naší slovanskou lípu. Lípa rychle roste,
mohutní, její stín vábí, její vůně láká. Jaký půvab do

okrasu dbá, Proč světová města jako Drážďany, Berlín,
Vídeň a Žitava volila k okrase svých ulic slovanskou
lípu! Představte si jen rozdíl mez! suboženým, za
krealýmblobema krásnou,mohutnoua košaton lípou
a rajisté, te lípě dáte přednost.

Na pomník + vip. Karla Nlonka
zaslali ještě: Ant. Petr, v Lounech 56K, dp.
Jan Sobotka, farář ve Vorličce 4 K, e dp. V. Sekera,
katecheta v Radolfina 6 K. Zaplať Bůh! ©

Cyklus polyfonních mší mistrů staré

a nové p proveden bude v čase advontním v chrámu Páně Hořickém, řízením řid. kůru p. Č.Pilaře,
dle tohoto pořadu: Dne 32.prosince t. r. mše „Paisgue
jay perda“ pro 4 bl. smíš. od Orlanda Lassa; dne 8.

rosince měe „Dies sanctificatas“ pro 4 hl. smíš. od
Palestriny; dne 9. prosince mše „HodieChristus natus
est“ pro 8 hl. emíš. od Palestriny; dne 16. prosince
„Missa solemnis“ pro 4 hl. smíš. od Stehle-ho a dne
23. prosince mše „in hon. S. Lauretii“ pro 4 hl. smíš

od fliega.Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
vřince v Náchodě v době od 1. až do 26. listopadu
1900 věnovali: Po 20 K.: Vlp. Gilbert Helner, opat
kláštera v Teplé, pak členové III. řádu av. Františka
v Náchodě a dp. Antonín Nývlt, děkan v Ústí n. 0;
po 10 K.: vdp. Jan Dvořák, farář v Úpici, Josef Mu
sil, kaplan v Náchodě a vdp. Jan Otčenášek, farář
na Hořičkách; po 7 K.: vdp. Dr. Arnošt Commer, c.
k. řádný unif. professor ve Vídni; po 4 K.: p.Václav
Cibulka, správco školy na Pavlišově a dp. Karel
Mensioger, kaplan v Úpici; po 2 K.: vdp.J. Bergmann,
děkan v Liberci, p. Vojtěch Hellriegel, c. k. okr.
adjunkt soudní v Příbrami, p. J. U. Dr.M. Hurych,
advokát v Karlíně, vadp. Dr. Ant. Lenz, probošt a
praelát ne Vyšehradě, p. Josef Maršík, rolník vČeské
Čermě čp. 8, pí.Kateřina Matoulková, ze Serče, ano
nymus a p. Jos. Štěpán, pozlacovač v Pardubicích;
po-1 K.: vip. Josef Dejl, emer. farář v Jabloném n. 0.,
a vdp. Bedřich Kosař, farář v Dolankách. Veškerým
šlechetným dárcům vyslovují se nejvřelejší díky.

Obce Ostroměř u Sobčic, zřídilasi nový
hřbitov, a nenechala jej vysvěti. -Školu nemá též
vyavěcenou“. Dne 21. £. m. měl býti první pohřebna
břbitov ten. Když v nstanovenou dobu pen faráře pa
nem řídícím a kostelníkem ku hřbitovu přijeli, nalezli
vrata hřbitovs zamčeny. Pan farář nechtěl čekuti ne
silnici před vraty, a vrátil se do Sobčic. Po třetí ho
dině přišel pohřební průvod s panem starostou a ce
lým obecním výborem, a nechali mrtvolu bez cír
kevních obřadů zakopati. — Toť opět ukázka „mo
derní školy“, že lidé samou „osvětou“ počínají se po
dobati divochům.

Ze Stěžer. Loňským rokem pořádánbyl ns
hospodyňské škole zdejší zimní 3 měsíční kure braní
míry, kreslení střihů a šití obleků, kterýž osvědčil se
jako velmi prospěšný pro žákyně. Kurs navštěvovaly
jak chovanky hospodyňské školy tak i paní a dívky ze
vzdálenějších míst. Při ukončení kursu uspořádána
byla výstava zhotovených obleků a výkresů, kterána
lesla u obecenstva velký zájem, noboť bylo lze
poznati z vystavených prací píli a prospěch žákyň.
Pro kurs ten přijat byl al. kuratoriem p. H. Kopecký

pro král. České, který absolvoval pařížskou atřihačskou
akad. a nyní pořádá 48. kurs vesměs ve větších mě
stech českých. Školu tuto navštěvovalo 1200 žákyň
v době 6 roků. Kars mohou navštěvovati též dívky i
z míst vzdálenějších, tak že každé naskytuje se pří
ležitost přiučiti se oboru tak velice důležitému a pro
každou rodinu neocenitelnému. Kura započne dne 5.
prosince 1900 vždy ve středu a ve čtvrtek o 1 hod.
odpol. a trvá 5 měsíce. Platí se za celý kurs 18 zl.
a $ sl. 80 kr. za kniby a kreslící pomůcky. Dámy ze
vzdálenějších míst mobou se na celé zaopatření uby
tovati buď ve škole neb v řádných rodinách. Při
hlášky přijímá ředitelatví hospodyňské školy ve Stě
žerách.

Z Vlkánmče. Pan dopisovatel „Obnovy“ z
Potěh u Čáslavi v předešlém čísle vyslovil mínění,
še povolaní činitelé upozorní správu velkostatku a že
pak páni, kteří to mocí mají, přestanou udupá
vati poslední jiskřičku náboženství atd. Povolaný či
nitel z Vlkánče jménem vldp. povolaných již loňského
roku odůvodněnou žádost přednesl na příslušném
místě. Písemné odpovědi jsme nedostali ale nedělní
bouchání na sajíce bylo také odpovědí, Slovo hajného
s šafáře platí a basta. Nesapomínejme, že v Jeníkově
a snad i v Habrech slaví se šábes až dosud v sobotu

a me v neděli. Do katolického kabátu — ve spěchu
jen do katolických. rukaviček — oblékéme se tady
asi jednou sa desét roků — avláště o generální vi
sitaci.

"B Čáslavi. K okresům,které vedenydnchem
lásky k spolublíšnímu zvláště starým a chorým, pro
tyto ubošáky badají okresní chorobince, přidal se
konečně i okres Čáslavský. Jiš tehdy, kdyš stavěn
byl chudobínec městský ozývaly se hlasy, aby okres
s městem se epojil a společnou rukou postavilyjednu
representační budovu. Bobuáel, jednání tehdy se roz
tříštilo. Nyní okresní výbor sám ujal se myšlenky
oné a hodlá zbudovati okresní chorobinec na blízku
podobné badovy městské a sice na býv. hřbitově sv.
Alžběty. Městské rada jde vetříc tomuto plánu s ho
tova jest místo to propůjčitiúčeli homanníma. A tak po
nějaké době dočkáme se snad opětného kroku ve věci
zajisté nad jinó krásnější a vznešenější. — Kdežto
v jiných městech a okresích lomcuje již davy volební
horečka, zde nenípo tom ani slechu ani vidu, aš a
nějakou tu schůzi dostislabé navštivenoa. Obecenstvo
jest scela apatickýma ponechává volební akci ru
oam těch, kteří jiš svykli si sa ně politicky mysliti

i jednati.
Z Bud m Zásmuk. Záclužnýčin vykonal

zajisté p. prof. Rančák, říditel a majitel obchodního
učeliště v Praze. Koupiv velmí pěkně a výhodně po
ložené toto místo, na něměš mají býti zbudovány
lásně a letní sídla, teral se nejprve o to, aby
dostáti mohli příští návštěvníci sakoutí tohoto
náboženským povinnostem svým. Se značným nákla
dem vystavěti del na výletním místě v tiché krajině
této pěkný kostelík, jeně zasvěcen jest Nanebevzetí
Panny Marie. A coš více, postaral se i o to s oběta
vostí v pravdě příkladnou, aby i odbývány tu býti
mohli pro lázeňské hosty bohoslužby zvláštním du
chovním v době letní. Kostelík vysvěcen byl v minu
lých dnech černokosteleckým p. vikářem za účastenství
četného duchovenstva a první měi sv. sloužil v něm
velezasloušilý p. děkan závmacký Ant. Skokan.Četné
obecenstvo shromášdilo se k významné pobožnosti
této a každý obdivoval šlechetnou obětavost dárce,
která zvláště v těchto dobách zasluhuje veřejného
díkůvzdání. Přejeme tichým „Budám“, aby staly se
střediskem, v němž nalezli by hosté nejen tělesné ale
i duševní osvěžení v míře svrchované.

Z Poděbradská. Poskakujetu správa,že
při uprázdnění místa na škole v Poděbradech, má
prý dle napřed již projednaného plánu c. k. okresní
školní radou obsazeno býti jedno místo učitelem
vyznání evangelického. Neříkali bychom tomu ničeho,
kdyby nebyl v tom háček jskýsi. A sice, jak určitě
víme a jak kašdý můše se v Čáslavském „Haen“
dočísti, vzpírají se, nebo aspoň dle úmyslu dvoj
ctihodných pánů mají se vzepříti učitelé evange
líci povinnostem učitelstva školní novelou ze dne 2.
května 1883 S 48 a řádu škol. a vyuč. $ 50 odst. 3
uloženým o dohledu při náb. cvičeních žáků. A ta

ptáme ae, jak k tomu příjde na obecné škole nebo iměšťanské učitel katolík, aby povinnosti ty konal a
evangelík ne? Oba jeou přece z téhož a stejně pla
ceni a oba mají i tytéž povinnosti. K jakým důsled
kům by to vedlo? Varujeme předem a žádáme, aby,
dojde-li k tomu, jak zsástupcové učitelstva, tak i zá
stapce náboženský na to upozornili a jiš předem vy
mýkání všema se ohradili.

Ze Zbíslovi m Čáslavi. Afferap.řídícího
Zelínka ze Semtěše, který ač evrangelíkem uposle
chl nařízení c. k. zemské školní rady o vedení
dítek ku sv. biřmování, intimované c. k. okresní
školní radou v Čáslavi všem správám škol, kteró
mají katolické dítky, spěje, jak jsme doslechli ku své
mu konci. A jak se zdá z chlubivého dopisu v po
sledním „Husa“ tak, že p. řídící, který uposlechl naděí.
sený úřad svůj, bude proto snad pokárán, nebo i do
pense vebnán. P. farář Pelíšek opřel se tomu a spolu
s presbyterstvem zaslal silný protest do Prahy, kte
rému prý bude vyhověno. Tak aspoň chlabí se sou
sedé evangelíci, neboť jejich zástupce v Praze dovede
se jich prý dobře ujmouti. Nevíme, zdaž opravdu
zemská školní rada evoje bývalé ustanovení zraší,
ale tolik víme, že učiní-li to, zadá ránu autoritě své,
což má váhy nemalé. Nás katolíky to ovšem nepře
kvapí, neboť, jakou měrou se měří, patrno již z toho,
že čistě úřední akt může býti uveřejňován v listě,
který s něho vytlouká náležitý kapitál. Na jedno
však jeme zvědaví, jsk dlouho ještě ponechají rodiče
své katolické děti ve škole evangelické, kde pro něnemají
ničeho, ani kouska toho dohledu jednou za deset roku při
úkonu tak čistě náboženském. Čí nezáleží těmto katol.
rodičům již pranic na jejich svaté víře? Pak by se
měli a musilí hodně učiti od svých sousedů evange
líků! Více ponecháráme si na podruhé.

Z Chrudimi. (Nebezpečnázábavadětí.)Skol
ní mládež z okolí Chrasti a Hrochova Týnce vynašla
si velice nebezpečnou zábavu. Klade totiž kameny na
koleje místní dráhy Heřmanův Městec-Borohrádek,
čimž snadné může povstat velké neštěstí. Tato trestu
hodná nezbednost opakovala se již několikrát a jelikož
jest pravdě podobno, že k zlovolným kouskům jsou
děti naváděny od doapělých osob, bylo u věci té za
vedeno trestní vyšetřování u zdejšího krajského soudu.

Různé zprávy.
Charakteristické letáky, svědčícívý

mluvně o apojenství židů se sociální demokracií, vy
dali pro voliče do V. karie židé v Haliči. Znějí ná
sledovně: Voličové! Kdo má jeo jiskru židovství
v sobě, kdo není přítelem Roblinkovým a Luegrovým,
ten nebude blasovati pro Pientaka, Židé! Řada ži
dovských kupců a intelligence se usnesla doporačiti
nám co kandidáta neohrošeného bojovníka za svoboda,
právo a rovnost Ignáce Daszynského. Muž, který na
všech schůsích židovských 1 nužidovských problásil,
že bojuje pro práva šidů jako pro práva všecb, který
prohlásil, že bude pracovati o to, aby židé byli vol
nými občany . . . . ten sáslaboje podpory naší. Žis



dorský lid volí opravdového z Uda, eko Das
sypského,který bade zastepo akapce, židovského řemeslníka, 6 dělníka.
Kdo jinak oderzdá blasovací lístek v dmošnídobě, ten
nesanluboje názvu žida! Nozdetaňte deme „lemasn
baechem“ (hebrejsky „pro víra“).

Obrázek „keltery“. Tentotýdenbylobě
den v Szatmara v Uhrách 7 důstojník Bélači.
Pepat, jenš probil otcovské dědictví p dal pak svým
kočím zabíti svého vlastníbo bratra, aby se zmocnil
jeho podílu. Vykonavatel vraždy odsousen k doživot
nímu žaláři, strůjce vrašdy k smrti. — Zlosyn choval
se do poslední chvíle slotřile. Byl tek morálně sešlý,
že projevil přání, aby byl ne šíbeniol fotografován a
fotografie aby byla zaslána jeho otel. A kdyby to ne
bylo možná, nechť prý sepoň proras se šibenice pošle
se otci. Odsouzenec počínal sí nanejvýš drze a jevil
brosnou nenávist k oto, jejž obviňoval, že svojí la
koton dohnal jej ku zločinu. — — —

Bohatá žebračka. Vtěchtodoechzemřela
ve Varsmillu [ebračka jménem Marie Senetové, které
žebrávala u vchodů chrámových po dobn 40 roků.
Kdyš probledán byl její byt tu malozen byl dopis a
spořitelní knížka znějící na obnos 160.000 franků,
který odkázala křesťanské miseli.

Peretel z procesu Hilsnerovav Písko,usnesli
se podati žalobu na židovské žaroalisty, kteří je
brobě v novinách napadali. — O Hilenerovi se ne
smělo nic orážlivého psát — to byla bned konfiska
ee — ale o porotcích — to konfiskováno nebylol

Stěhování Barův. Anglickénovinys po
vzdechem zasnameuávají, že zámožní Burové bez vý
ainky oponštějí Transvaal a stěbojí se do Holandska.
Tak od skončení války vystěhovalo se již 4000 nej
bobatších rodin. Borů Aogličanům líto není, ale těch
peněz, které do cizího státu odnášejí. —

Příčina sebevraždy. Kam vedenevěra
nynějšího věku dokazuje jasně případ, který re udál
před několika dny ve Varšavě. Čtrnáctiletý boch bo
batých rodičů oběsil z poobé zvědavosti jedině proto,
že chtěl věděti, co se s ním stane po smrti.

Z říše „uářící kultmry“. Němcičasto
chlubí se svou všestrannosti, Jistý mnichovský list
přináší tento insert, jenž je nejlepší ilustrací k této
všestrannosti: „Přijme se zdatný učitel hry na piano
k šesti dívkám u řezníka Borgerle v Tůringerstrasse
č. 48. Případně může týž také při porážení a sekání
masa pomáhati aneb narážeti jalernice.“ Ať žije vmění:

Z židovské „čimmosti“. ŽidOsvaldWeiser
spáchal v poslední době ve St. Vsi na Moravě děsnou
svatokrádež. Vloupal se za večera do kostela a uloupil
odtud ostensorium a ciboriam nedávno zakoupené z
milodarů věřících za 680 zlat. Dále vzal pateno ne
kalich, patenu ku zaopatřování nemocných, nádobky na
sv. oleje a pacifikál v celku v ceně 50 zl. Nemaje
dosti na této svatokrádeži, potrhal ještě ohava aati
pendium oltáře, velum s vvŠitýmjménem Ježíš, plášti
na ciborium, bursu pro nemocné a porty na mešním
ronše, čímž vzešla škoda přes 100 slat. Toho by si
mob! židovský „Čas“ vóimnont až nám bude zase vy
týkati proč jsme antisemityI

Reformovaný farář padělatelem
víma. Četnící vypátrali v obci Kiralybalomu u Sze
gedina ve sklepích patřících reformovanénu faráři Ha
rosymu v Marii+Theresipoli několik metráků cukru a
přístroje na padělání vína, které jmenovaný farář pro
váděl ve velkém. Případ byl oznámen trestnímu sondu,

K. L.

Nadějná mládeš. VevsiConcentaině,špa
nělské krajiny Alicantd se konal souboj noži mesi 8
a Jáletými dítkami. Příčinou toho byla žárlivost,
Osmiletý hoch zasábl nožem svému odpůrci tak bla
boko do srdce, že na místě zemřel. Pak se tvrdí, že
mládež „nepokračuje.“ N. P.

„Cas“ v č. 53 uveřejňuje konkurs na místo
rabína v Mladé Boleslavi. — Tak vidět, že židé dobře
vědí, který časopis se nejlépe pro židy hodí — a že

asi každý rabín „Čen“ se zálibou čte!
Honmeráře jsou až posudnejekrovnějším pří

jmem českých autorů, i nejoblíbenějších. Čest, závist
s „strhání“ provázejí každou práci vždy vydatnější
měrou neš mrzká mzda, kterou sociologové svorně a
spravedlivě jakékoliv práci lidské přisuzují. Ale naši
autoři mohou se potěšiti aspoň tím, že jejich němečtí
kolegové před 100 lety nebyli v tom lépe. Jediný
Kotzebuemohlse vykázati slušným důchodemze svých
kusů, ješ mu vynesly za poubé dvacetiletí 1790—1810
čtyřikráte tolik, co všecka dramata Schillerova nejen
básníkovi i jeho dědicům dohromady. Teprve Goethe
zjednal autorům více respektu i pokud se honoráře
týče. Do Vídně ten respekt ovšem dalekou měl ještě
cestu. Je známo, v jaké bídě a v jakém ponížení ne
chalo nekalturní Rakousko šivořiti svého nejlepšího
básníka, Grillparzera. A sám Anzengruber, dramatik
specificky rakouský, třel bídu a nouzi v bodré Vídni,
kterou vědy teprve hlas ciziny z líného ignorování
hlubších talentů probouzí. V Němcích, totiž ve sku
tečném Německu, jest už drahnou dobu lépe. A ně
kteří dramatikové mohou se i finančně pochlubiti
uznáním, jež francouzským i britským málo zadají.
Tak Sudermannovi vynesla samotná „Čest“ výše 100.000
m. tantiém. Z Anglie mu nabídli za právo ku pře
kladu dvou jeho dramat 50.000 marek. K toma druší
se úspěchy na trhu knihkupeckém. Hauptmannův „Po
topený zvon“ vyšel jiš ve 44 vydáních, „Tkalci* vo
da atd,

Londýnská „uvláštnest“. Londýnčítá
nyní 6'/, milionů obyvatelů. Ale čím více se zalid
šoje, tím více také tam přibývá zlodějů. Jenom za
Jeden rok bylo zatčeno 18.000 slodějů — a snad dva

t takový počet byl těch, kteří zajčenínebyji. Avšak
l mojilondýnětízlodějivelel ádkkénn Jeet-1i
některý soudruh ve vézeuí, pspořádají ostatní s'oději
velký „meetiog“, uspořádá «e dobročinná loterie a
čjstý výnos dají uvězaěnému kolegovi, aby si trochu
přilepšití mebl. Scbůzi předsedá důstojně soudrab-zlo
děj, jakoby se o důležitou světovou událost jednalo,
zloději a slodějky, mnozí v enejmodernéjším úboru,
posorač řečt předsvdově naslouchají. Losy loterie jiš
dávno před tím mezi soudruby rozpro“ány, neb nikdo
přítele v nousí neopustí. Když se oznámí, co loterie
vynesla — a často 1000—1200 K vyneso — ozavře
předseda s díkem vem přítomným pánům a dámám
„Ladies and gentlemen“ zajímavou ecbůzi, —

Umělecká směs.
Při novém vypravení „Liboše“ na Národním

divadle budou na místě živých obražu při proroctví
Libošině nyní vystaveny obrazy optické dle nákresů

místra Aleše. — Připravojí se us Národním divadleSvobodovy „Čekanky“. — | Moskra a s ní celá Rus
slaví 100leté narozeniny slavného berce Pavla Šté
pánoviče Močalovs, zakladatelo ruské berecké školy
a výborného herce úlob Stakespearových. On nebrál,
on žil na scéně. Slavnost Močalova, při níž účiokojí
první umělecké síly Ruska, mezí nimi | snámý Sa
fonov, svou nádherou připomíná slavnost Puškinovu.
— V dramatickém konkorsu literárního odboru Slo
venskébo spolku v Pešti udělena byla první cena 100
Fl. obrazu ze života lidu ve 3 dějstvích, vazvanému
„Skřítek“ ;aá býti provozován v ledna příštího roku.
— Bárofku Jiřímu Karáskoví bylo přiznáno k jeho
žádosti jebo staré šlechtictví a sice predikát „Lvo
vický ze Lvovic“, — Paní Rejanová ujala se bereckého
sirotčince v Paříži a zavedla sabskripci, která v ně
kolika dnech vynesla 50.000 franků a stále vzrůstá.
Přispěli k ní Serdou 500, Halévy 500, Decourcelie
100, Brieox 100, Donnay 100, Hermant, Claretie,
Obnet také po 100 franků. — Na Národním di
vadle v Brně vystoupí pohostinský pí. Adamcová-Oli
vová, subreta Karlova divadla ve Vídní. Za účelem
engsgomentu vystoupí dále na divadle tomto si. Zie
glerova, bývalá eubretá společnosti p. Budilovy v Plzni.
— Nové dílo Lva N. Tolstého „Otroctví naší doby“
(Rabstvo našego vremeni) vyšlo úplně v Anglii vy
dáním „Volného Slova“. — Dramatický mameluk
chána Attily — Vilém IL., vycinkal v nové své básní
„Die Geiselerin“ veškeré kritice, která el neváží jebo
erárně-vlasteneckých dramat, po nejvyšším rozkase
zhotovených. —Pan Hynek obdržel výpověď ze smlouvy
a Národním difadlem. Do úplné pense měl ještě alou
žiti dva roky.>=— Ve Varšavě konati se bude 2. pro
sinceslavnost jubilea „Halky“, která dospěje kn 500.
představení („Halka“ byla poprve provozována dne
1. ledna 1858). Když za vytažené opony orkestr
z.čne brát vyňatky z 9 oper mistrových, bohatýrové
oper těch — ve skopinách — budou skládat palmy
a poprsí Moniuszkova, postaveného ve středu jeviště
Po poslední skupině vejdou na jeviště nbory v ko
stýmech z „Halky“ a zároveň se všemi umělci, na
lézajícími ce již na jevišti, zazpívají kantátu s budboo
prvního sboru z „Verbam nobile“; po ukončení kan
táty opona spadne a v dalším průběbu započne 600
představení „Halky“. — Pomník Koszioczkovi v Kra
kově se již dokončuje. Městská rada vyplatila na
pomník sabvenci 20.000 kor. — V Chorvatském di
vadle v Zábřebě oslaveno 15, listopadu GOleté jubi
leum první novodobé chorvatské dramy. Probuzení
národní, jež od let třicátých vědy mohutnějí se vy
víjelo a které vedlo k myšlence velké jednoty jiho
slovanské, k illírismu, mělo i ošivující účinek na
tvorbu literární. První drama doby probuzení bylo
„Juran i Sofijs“ od Ivana Kokuljeviče Sakciuského.
Za skvělého osvětlení a plného domu provozováno
oyní v paměť významné doby, jež počínalo r. 1840,
kdy se prvně objevilo. Obecenstvo sledovalo bro s úctou
a nadšením od počátku až do konce. — Emanuel
Ondříček, bratr komorního virtaosa, měl v Pešti skvělý
úspěch; jeho přednes Paganinibo. „Good sane the
Oaeen“ přijat byl s neobyčejným nadšením.

Literatura.
„Vlasť“, časopis pro zábavu a

Tom. Škrdle, setrvává ve svém XVII. ročníku na dráze
sobě vytčené. Kdo pováží, s jakými předendky časopis
tento bojovati musil a musí doposud, dovede úspěch
jeho oceniti. Starší ročníky „Vlasti“ tvoří příruční
encyklopedii, z níž často a hojně bývá vybíránoaci
továno, protože téměť všecky důležitější otázky a du
chové směry bývají ve „Vlasti“ důkladně probírány.
Tím lze vysvětliti, že „Vlast“ přese všecku nepřízeň
nalézá dostatek nepředpojatých čtenářů, kteří význam
„Vlasti“ chápou. Letošní listopadové (2.) číslo přináší
tento obsab: Z jakých příčin jmenuje PetrChelčický
M. Jana Viklifa Protivou? Píše dr. Ant. Lens. (Po
kračování.) Zázračný slunečník. Báseň od hrab. Jos.
Berchtolda. Z říše baltického Triglava. Historický
obraz z doby obracení Pomořanů; — od Bedř, Kama

rýta. (Bokr Zákon příčinnosti a účelnost v přírodě.Píše Tom. Pícha. Christofor. Napsal Vladimír Hornov.
(Dokon.) Zpráva o pátém mezinárodním ojezdu katol.
učenců v Mnichově. Výstava katolického tisku XIX,
století re dnech 26. srpna aš 1. září 1900, BReferuje

Váci. 8. Kiovaký: (Dokon.) Podzimní nálady. BásněR. Stupavského. NašeSlezsko. Napsal Jan Vyhlídal.
(Pokr.) Josef Hessoun, český kněz v Americe. Při ve
čeru na oslava jeho sedmdesátin pořádaném literární
sekcí dražstva Vlast dne 11. břesna 1900 přednesl

Vlastigil Hálek. Záhady světa a billangs výdy, Plše.duch. prof.Fr. Horáček. /Posr.) Tele a přípi

k literárnímusjezdua s0g.K orpeny vrt nat
Hané. Bulharské divadlo. Šktoleltýobser. Literatura.
Drobné literární a jiné důlešité správy a úvahy. Pa
běrky s novis a s veřejnéhošivo Spolkové správy.

"Tržní zprávy.
VBoafaidirálové, dne 24,listopadu1000.1h],

přealce k 13:00—1850 što k 1300—1)-80, ječmené
k 9:09—10 50, oves k 6-00—55u, proso k 9 60—1060
víkve k 13:00—1280, brachu k 19:00—32'00, jáhly k
19-00—00-00, krup 10 00—43:00, bramborů k 3:30 —3 60,
jetelového semínka červeného k 100-00—112'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 26-50
olejky k 00*00—00-00, Iněného semene k 20-00—32'00
100 kg. žitných otrab k 32-00, pšeníč. otrab k 13-00,
1 kg. másle k 12008—2-40, 1 bg. sódla vepřového k
1:60—1-76, tvarobu k 038—0-93, 1 vejce 6 h. Jedna.
kopa okurek k 000—0'00, jeden bekt. cibule k 4:00
jedna kope:drobné zeleniny-k 1:00—090=—

Listárna redakce.
Roveň. |Ureřejníme v příloze příštího čísla

Pozdrav!
Kard.

se na pravdě. .
Morava. Bobužel, snad anol
Vldp. J. K. Díky za cenvý příspěvek.Vpří-.

štím čísle uveřejníme,
Vel. Meziříčí. Přání rád vybovím.
Perteltiee. Došlojiž pozdě.

e. Zpráva onoho lista sakladá

(Zasláno.)
Královéhradecký odber Jednoty

českého katol. měltelstva konatibudedne
9. prosince r. 1900 schůzi odboru ve 2. hod.
odp., kde přednášeti bude předseda p. Karel.
Skultéty: O poesii přirozené čili národní. Po.
té následovati bude ve 3. hod. přednáška pro
lid v sále Adalbertina v Hrudci Králové: „Jak
povznésti mravnost v lidu“, kterou.
prosloví p. Karel Jelínek, učitel ve St. Kolí
ně. Schůze odboru rovněž v Adalbertinu; pp..
členové dostavtež se všichni, je to přední po
vinností každého.

(Zasláno.)

Z České Skalice.
Oznamuje se všem rodičům, že všechny

zprávy, jako by vzdělávací a vychovávací ústav
oršilek v České Skalici se měl zrušiti, jsou.

úplně mylné; představenstvo ústavu nemá žád
ných příčin tento ústav zrušiti a zároveň prosí,
aby se těmto mylným zprávám, které se mezi
obecenstvem roztrošojí, nevěřilo. Chovanky se
každého času do ústavu přijímají.

Konkurs.
Farní obec vamberecká obsadí dnem 1..

ledna 1901. místo ředitele kůru a varhaníka .

Bř chrámu Páně av. Prokopa ve Vamberku.místem tím spojeno stálé služné 500 Kor..
mimo to štola z církevních výkonů celé farní
obce (6500 duší) a naděje na roční příspěvek 
sl. patronátního velkostatku Vamberk-Boro
hrádek.

Místo to zadáno bude výhradně absol
venta varhanické školy, kterýžby zároveň byl
schopen vyučovati spěvo.

dosti koranovým kolkem opatřené s při
pojeným vysvědčením spůsobilosti průkazu o
stáří podány buďtež přesně do 20. prosince 1900
a městského úřadu ve Vamberko, kdež v úřed
ních hodinách nahlédnouti lze v podmínky za
timě účelem vyložené.

Vzastoupení farní obce vamberecké ©
dne 28. listopadu 1900.

Adolf Vyskočil,
starosta.

10.000 číver. sáhů
stavebních pozemků, které se hodí:
pro závody průmyslové neb domy
činžovní, dílem před nádražim, dí
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle-
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradce Králové prodá.

Josef Kulíř,
ředitel měšťanské divčí školy v Hradol

Králové.



Výrobky dokonalé.
s Pohovky. Celé garnitury, Pérovky.

LudvíkKnepr
w Hradci Kralové, Malé náměstíč. 117.

vedle sáložný. Záclony.

Ceny mírné.
Opony (draperie). Žiněnky.

Český závod pro

kýma náprsenkama,

Prádlo lůžkové, kuch

==

- Levně, ihned, správně

ve své

kOlo0:BLokbLGkthivktbátláauán.ékel.oaaaaa skésta kalend k

synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
-pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
-sárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
"dům co nejvřeleji odporučiti. Varhany ostatních sy
stomu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Kašdá

a jakož i Bb menší oprava se provádí podv m dozorem. Plánya rozpočty varhan i cenníky
-harmonií na požádánízdarma afranko,

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

LUDVÍK HEJEDLÍ,

w Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

O3poračuje svůj atelier k provedení všechdekorativních

male kostelů 9
při trranlivé malířské technice.

Provádím malby od jednodochého aš do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

První Královéhradecká

Ladislav

w Humpolci.
Vsorky k nahlednují franko.

Wp-Velký výběr Us
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
drahu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisežšný znalec o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

vybotoví c. a k. setník

munob.doplň. důstojník v Praze)

c. k. povolenékanceláři jen

ěpán,?
pro domácnost a živnostníky : závod

a lodny. oslacovačský
dodávápod G-letouzárukou,též na splátky Dámské lodny P PardubilahT rardndi

ť Modní látkyoblekové, imník havo

LL o ext „Kv Stouzrač, lokyzčis ovčívlny+doraých"eenáchdo. opravujejakošinověstaví
ve Svitavech. poručuje oltáře,kazatelny:všeho

KAREL KOCIÁN, Oboratohospadajícípráce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

NŘLIULŮ

FRANTISEK JIROUŠ,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě své chvalně snámé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, čdniceavice, mělžkya td. *

o slohu čisté gotickém a renaissančním.

Velké množstvípodobných prací zhotovených v mém závodu dotvrzuje náležitou
znalost v obora tomto.

Bohatý výběrvlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho

"venstvu a sl. úřadům proti Sdennímo vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.

podle

Umělé suby
nejnovějšího amerického spůsobu vy

ušeností, ruče za nejlepší obsluhu.

Joset Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

mmmNejatarší závod v oboru tomto. um

200000000000000000
DO00000000000000000000000 Do00000000000000000000000

sochař

Antonín Sucharda,
a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)

ručí, j

Biskupská knihtiskárna, nějších.

dílny
ož i za řádnou práci při cenách nmejmír

S úctou veškerou
Antonin Sucharda.



- v Hradci Králové.

a k sv. Mikuláši

= v hojnémvýběruchovámna skladů.

Nádherně vypravená díla básnická, prosaická a cestopisná, obrázkové knihy
pro dítě každého věku, skvostně vázané povídky a báchorky pro mládež,
stavebnice, barvy, alba na pohledy a pošt. známky, novotiny jemného dám

ského dopisového papiru, atd. atd. atd.

Na vefek zasílám knihy též na výběr, udá-li se věk a obor žádaného.

9“ Vše p původních,přesněstanovenýchcenách.ij

KnihkupéctvíBB. EL. TOLMLANA v HradciKrál.,
velké náměstí č. 26. Založeno r. 1803.

ouha usku basa obaatadt obaokaobadu skuobakuctu ta ska bacha

P“ Kupujte"i

VL křesťanském bazaru Čapr.
Velký výběr hraček. ————

Celoročnívýstava nejvkusnějšíchvámočních a movoročních dárků.
Majolikové a terraootové vázy, poprsí, figury, decor. talíře, hrnce na palmy,

bambusové stolky, alba, trojdílná zrcadla, kuřácké náčiní atd.

Japonské a čínské dekor. předměty.
Prádle bílé a trikové, český výrobek. — Objednávky se rychle a levně
vyřizují. — Novotiny mátrěníků, šli, tobolek, deštníků, cestovních kufrů atd.

Bus“ Pravé ruské galoše. "if
Sklad šněrovaček nejosvědčenějšífacony; též šněrovačky

secesso (níské).

Frant, Čupr v Hradci Králové.
kkkucucbokokakakakan3é
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Pro memoria.
Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.

Oltářní svíce voskové, poleveskové, hladkéi krášlené,svícestesrinové
kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější s v provedení nedostižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenemi, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XKEE. vyznamenaná firma:

£Er. Sezermnslicý,
c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první České továrny na ceresin, steario, glycerin
a elain, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na
svíčky stearinové a parafinové. Továrna všech druhů leštidel a mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na
prací mýdla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi.

RUKÁVNÍKI

VYVTYVYTYVÍ

1P=1031=j300pouujedojiouÁjoupvy02146

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v haždém sloku
odporučuje firma —

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a soohařský

prácekostelní Po.
v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy ua rolkém výběru na přání k aautí franko eme

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočlyse neúčlují

Provedeno ko 300 oltáři.

Ignáce Neškudla syn
i (protokoloraná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
M (bratr P, J. Hoškudly, faráře vo Výpraehticich)

: ,doporučuje P, T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod |
i všech kostelních paramentů.
E Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka|

: se na| požádání Mfranko zašlou.

Pozoruhodná novinka pro
pány na obleky v barvě

moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

KARLA ADANCE,

odavatele ns biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věšžové bodioy, městské
jatky v Praze'atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

© levné, jakost výborné.

LAU...so...

a galanterním. “(jij
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1: Do bolesti!
pán, který
val průpovídky. Jednou takovou průpovídkou
bylo: „Táto, do bolesti l“ Když užtotiž asi šest
rázů (štichů) měl protivník, těšil se, že po
nich vynese něco jiného, aby on mohl přebiti
a udělati ráz sedmý. Ale protivník vysoukav
šest listů jedné barvy, vyhodil easo barvy ji
ně, takže naděje tím více míjela. A tu to bý
valo, že říkával: „Táto,dobolesti j* A ta slova
vzal z anekdoty o tátovi, který měl kluka
mazlíka a drahého, kterého bil, když mazlík
žaloval a brečel. Ale mazlík stával se tím
borším ba ukratnějším, čím více táta polevo
val jemu a druhého bil. Když jedenkráte
ten druhý zase měl býti bít, ukázalo se, že
má na stehně vřed, čili jak se mnohdy říká
bolest. Jak to kluk mazlík spatřil, radil: „Táto,
do bolestil“ Zdali táta k zvětšení bolesti rány
čili boláka drahého hocha neušetřil a ukratně
rákosku do ní vryl, to už nevím.

Ale to vím, že to dělá jistý stát. Jeden
jeho synáček, mazlík, prošácký Němec vzdo
roval, křičel a brečel, a proto byl bit ten
drahý, nebohý Čecháček zrašením jazykových
mařízení. Ale mazlík křičí dál a vzdoruje dál.
Ví dobře, že Čech měl a má velkou bolest
nad ústrky a křivdami, jež se na něm páchají.
Ví dobře, že bolest zahojena není. Ale žádá,
aby Čech byl bit dále a ukrutně radí a na
vádí: Táto, do bolesti! Askutečně! Stát, který
má býti otcem všech, k vůli mazlíkovi seká
do bolesti. Nedávno skoro denně sekal ten
nebo jiný pan ministr do bolesti naši. Z nej
vyšších soudcovských míst vyhnáni jsou Češi
a na místa jejich dáni jsou Němci. „Táto, do
bolesti [S Na tom není dost. Rozmazlení Němci
žádají odstranění Čechů i z úřadů finančních,
celní úřady počaly vydávati lístky zase jen
německé, v Trutnově odstraněn prý dvojja
zyčný státní nápis, ač v městě samém je troj

třídní škola česká a bohoslužby též české,

čaj „jen možno, všude se čeština zase vytlauje.
„Táto, do bolestil“ Toť ta nejnovější

moudrost, kterou Čechové mají býti přivedeni
k milování státaa říšské rady, a Němcimspo
kojeni, aby ani oni v říšské radě nekříčeli.

Jen aby to nedopadlo jako v příběhu,
který jsem nedopověděl. Oba ti kluci vyrostli,
tatík sestaral. A stalo se, že mazlík nezvyklý,
aby se mu co odepřelo, jedenkráte vrazil nůž

(do srdce otcova a utekl, Ale právě teu drahý
dobýval nůž, jenž v srdci otcově uvázl a ble
dal pomoci. Ale bylo pozdě. Nešťastný otec
jen ještě vzdychl: Ubližovaljsem ti — odpust

a“ le Je konec. A po těch slovech vypustil
Dejme na místo mazlíka státu našemu

řes hlavu přerostlé prušácké naše němectvo,
„které se zcela otevřeně chystá následovatí
Bismarka 8 jeho zásadou: Rakousko bodnout
musíme do srdce; dejme na místo druhého
syna zase Čecha, který chce upřímně nůž ze
srdce státu vytáhnoutia jej zachrániti, a máme

podopenství vysvětleno. To ostatní sidý domyslí. Z toho ale též každý jen aspoň
rozvážný, třebas ne právě Čech, pozná,že to
sekání do bolesti národa českéhoje vlastně bodání

„do srdce Rakouska; a ta nejnovější politika
ministerstva Kčrberova že je vlastně „Stoss

„dnsherz“ — do srdce Rakouska bodající —
„politikou Bismarkovon. Ano sám Bismurk po
roku 1866 ze strachu před Raskem tvrdíval,
že Rakousko musí býti zachováno, takže s toa

.péhio do bolesti politikou“ páni jistí jsouorlivější než sám největší ze všech velkých
„Pružáků — Bismark. Ale co až bude konec?
— Inu, bude konec.

: Ale není konec mého o Rakonsku roz
jímání. Právě v minalé dny konaly se z naří
zení státu našeho volby volitelů v neděli i
v čas služeb Božích předpoledních. Ba četli
jsme v novinách, že jeden učitel byl panem
okresním hejtmanem komandován, aby řídil
volbu v neděli první adventní včas, v který oD

měl hráti na varhany při bohoslužbé, při měj
svaté. A když učitel na to upozornil, dostal
za odpověď, že může být bohoslužba bez
varbaní (Co tohle píšeme, nepřišla ještě
oprava od pana hejtmana do novin, které to

přinesly.„láto, do bolesti“, — pomyslil jsem si.

uznati, že nejen náboženská, ale mravní spou
sta děsně se šíří. S bolestí hledí na to jen
každý poněkud rozvážný lidumil a patriot
(vlastenec, kterému záleží i na státu). Ale co
je našemu státa do bolesti lidí nad spoustou
obyvatelstva. „Táto, do bolesti!l“ Toť zase a
zase ta veliká rakouská moudrost, kterou se
pečaje o blaho státu!

Není to však jen rána do bolesti nás
křesťanů. Je to rána do velikého boláku Ra
kouska samého. Bolákem tím je liberalismus,
dle něhož od roku 1868 Rakousko „opraveno“,
Liberalismus, jenž je zavrhnutím křesťanství
v státním životě.

Jeden následek toho je — ač všelicos na
papíře se nalezá — mnohdy až hanebné zne
svěcování neděle.

Bohažel, že tak mnozí páni nemají ani

por jak veliký vliv na mravnost, ušlechtiost lidu, na pořádek v státu a oa blahobyt
národů. má neděle.

Člověk není dobytče, ale tvor, obdařený
dachem a svobodným i nesmrtelným, tedy
k vyššímu, neskončeně vyššímu životu povo
laným, a sám Stvořitel stará se, aby se člo
věku poskytla příležitost aspoň sedmého dne
povznésti se k vyššímu svému cíli a přemý
Šleti o sobě, jako o bytosti nesmrtelné ao
Bohu. Proto má slyšeti slova, která nejsou
7 tohoto světa, slova opravdu a výsosti, kam
člověk vlastně patří, pocházející. O těch oprav
du vebeských slovech má přemýšleti, sebe
podle nich zkoumati, posuzovati, kárati a te
dy od všeho zlého, zvířecího, nízkého se od
vrátiti, a tak se povznésti, občerstviti, ve všem
dobrém, a tudíž i v plnění občanských povin
ností se posilniti. Ovšem má i k Tvůrci se
povznósti, e ním se zabývati, jej uctíti, což se
v obecné církvi děje obětí, jež obsahuje i sebe
obětování vůli Nejvyššího.

Nuže! A co dělá stát? Za liberálního zá
konodárství a vykonávání jeho právě ta část
neděle, v kterou jsou bohoslužby, mnohdy od
jiného dne se skoro neliší a odpoledne pit
kám a podobným věcem se věnuje, k čemuž
stát pomáhá. Ale na tom není dost. Stát prá
vě v neděli plníúřadovny sv“ a odvrací lid
od vyššího jejich povolání. A nejnověji docela
ještě k vůli zachránění říšské rady volá na
neděli voliče k volbám, a Kancelářská mou
drost rakouská dává i dispens učitelovi od
služeb Božích a mísí se do vnitřních záležito

stí olreve, poučajíc, že se na varhany hrátnemusí.

Již tedy je po strachu! Teď to půjdel
Teď bude říšská rada již dělnou. Již tam ne
bude pan Březnovský hrát na trampetku, když
na neděli adventní nebudou hrát varhany. Že
tohle jeu dříve někomu nenapadlo?! Kde už
mohlo Rakousko zatím být!? Jen, táto, do bo

Veliký totiž horší než první bolák má
ubohý stát náš na těle svém. Bolákem tím je
právě děsný úpadek života nábožensky-mrav
ního. Již jen málo lidí je, kteří aspoň v ten
sedmý den osvých mravních nedostatcích pře
mýšlejí, v dobrém se posilují a na svou veli
kou důstojnost, jakouž obdařen jest duch ne
smrtelný, myslí. Již jen málo lidí jest, kteří

mi. A proto děsným způsobem bují bezcha
rakternost, sobectví, požívavost, radikální zášť
všeho pořádku, jenž jedině v Bobu má základ;
hrozivým způsobem řádí vášně, jelikož je ani
sedmého dne skoro nikdo již přemýšlením o
sobě u o zákoně Božím nekrotí, neutišuje; ba
naopak právě toho sedmého dne dovoluje stát

všecky možné schůze a všecky možné py ahorší ještě věci. A nemluvím tu snad jen o

dnserty sepočítají levně.

sedmébo dne ee hledí zlepšiti. Ale taky o
vzdělancích mlavím. Právě ve vzdělaných tří
dách klesá děsně smysl pro všecko vyšší, pro
ideály, a bují sobectví, požívavost a straní
cké vášně. Právě ty třídy by potřebovaly ne
děle jako soli, aby si hojily rány a boláky
duší, které jim zasazuje bohopustý li beralis
mus. Ale kde pak? „Táto, do bolestil“ Ještě
taky volte v neděli, aby se vřed tím více za
kořenil.

I tohle teprv, ač ve svém zaslepení vele
moudří správcové států toho nevidí, je „Stoss

Jitika. Žádný stát nezískal a nezíská podrý
váním náboženské mravnosti, a každý nezhoji
telnou ránu vám sobě zasadil, když nejen do
volil, ale i podporoval pustnutí duchů nesvě
cením neděle. Á proto není mnoho naděje, že
na téhle říšské radě, která se podrýváním

posvátnos neděle dohromady shání, poženání spočívati bude Naopak! Vředovitáthni
loba bude se ještě více rozežírati a stát k smut
nému konci vésti. A hněvejte se třebas ještě
více na „Obnovu“, že trpké nebojí se pověděti
pravdy. Je to taky, ale v dobrém emyslo:
„Táto, do bolesti!“ Je to jen to, jako když
tatík mezi prsty vezme vřed a tlačí, ať syná

kry i křičí, a hledí z něho vytlačiti jedovatouvu.
Kéž by se Rakousku dostalo v osobách

ministrů, poslanců, rádců a novinářůtakovýchto
tatíků hodně mnoho. A v tom smyslu obzvlá
ště nás křesťanských novinářů a vlastenců i

patrobů heslem jest a bude i na dále: „Táto,o bolesti!“

Dopis z Prahy,
V Praze, Ď. prosince.

(K odmítnutí účasti „Prahy při sjesdu měsí ve
Vídni.—Kanmdidalurydoříšskérady.— Obecní.

„drobnosti.“)

V nejbližších dnech má se konati ve
Vídni sjezd měst království a zemí na říšské
radě zastoupených. Účelem sjezdu toho jest
porokování o důsledcích nového domovského
zákona, Ke sjezdu tomu pozvána jsou všecka
města čítající přes 10.000 usedlého obyvatel
stva. Když pak 8e jednalo o tom, má-li se
sjezdu toho účastniti také král. hl. město
Praha, tu ve městské radě usneseno, aby se
zástapcové Prahy sjezdu toho neúčastnili.
Usnesení toto bude nyní heslem, aby také
ostatní pozvaná česká města vídeňský sjezd
neobesilala.

Prostě odmítavé a snad citům národním
odpovídající stanovisko toto nachází 8e v roz
hodném odporu s mondrostí politickou. Tato
rozhodně kázala, aby Praba v zájmu vídeňských

echů sjezd ten obeslala. A sice lidmi nej
lepšími. Když enad za dnešních poměrů ne
cítíl se účasti té za dostatek schopna nikdo
z městské rady pražské, mohla ptostě delego
vati za sebe a svým jménem několik svých
zástupců ze kruhů občanských, v níž jest in
teligence dostatek, která by ve Vídni Prahu
dobře dovedla zastoupiti a pověditi tam, co
Vídni z české strany říci jest potřeba. Neo
besláním sjezdu toho zbaven byl český národ
tribuny, v níž mohl ve Vídni v zájmu svých
příslušníků platně promlaviti. Tak vhodná
příležitost nenaskytuje se ani za mnoholet.
Ostatně účastí Čechů na sjezdu tom mohlo
býti mnoho získáno, neboť osobní styk uro
vnává mnohé protivy a osobní přítomnost
naše četné škody. ,

Proto nelze míti odepření účasti na sjezdu
tom za skutek politický moudrý. Tak 80

latná a užitečná politika nedělá. Mimo to
ze Praze vyčítati, když dávno o úmyslu

sjezd ten pořádativěděla, proč jakonejvětší
a nejpřednější slovanské město v Předlitavsku
nepostarala se o to, aby na něm veškerá nad
10.000 obyvatel čítající slovanská města byla
jistě zastoupena. Proč? Proto že by potom



při sjezdu tom slovanská povaba a lovanakýrás tavska nepochybně vynikly a
by ma sjezdu tom měli Slovanévětšinu, kdyš
by bo všecka slovanská města | obeslala.
Bjezd ten mohl se státi tímto apůsobem

ovanskou manifestaci ve Vídni, která by byla
takto přesvědčena, še dosavadní její názory
o živin slovanském v říší jsou- nesprávnými
a mylnými. s

Neobesláním však toto všechno jest zma
řeno. Nejenou še slovanská města svou po
četnost nemanifestovala, ale pražskou odmí
tavostí ponecháni vídenětí Čechové na milost
a nemilost míněním německým. Ostatně český
národ se sjezdu toho byl povinen účastniti též
z toho důvodu, poněvadž nový domovský zá

Bo nebyl odhblasován proti jeho náhledu a
Tolik měli jsme za nutné k odmítavému

usnesení pražskému poznamenati. Za moudrý
politický skutek považovati ho nelze a zod

vědnost za ně není věcí jenom tak lehkou,
ak si páni představují. Deklamace nějaké zde

neplatí, když jde o věc vážnou, důležitou a

případně prozájmy slovanské výhodnou.
V sobota pochlubilase mladočoská strana

s uveřejněnímJmén avých kandidátů poslane
ctví do říšské rady. Doposud uvedla pouze
ména kandidátů za V. kurii a za města. Ven
ovské obce ponechává patrně k libovolnému

rozebrání. Při kundidaturách uvedených spra
voval se výkonný výbor mladočeský asi ton
nešťastnou zásadou a snahou, aby 8ena říšskou
radu z jara vrátili po možnosti titéž pánové,
kteří ji v létě opustili. S tím politicky pro
zíraví lidé nemohou souhlasiti a proto kandi
dáti mladočeští nejsou ani vé svém výběru
všeobecně chválení. Za města kandidají pá
nové, jež neznamenají mnoho a za V. kurii
— jež politicky neznamenají nic.

Kandidatury jiných stran budou stejně
slabé, ne-li slabší, tak že dnešní politická si
tuace národa Českého není zrovna uspokojivé.
Pochybojeme, že příští říšská rada bude míti
za potřebí nadbytek vytrvalých hřmotilů, po
něvadž se situace va Vídní značně změnila.

Styky hraběte Bedř. Schěnborna s nej
vyššími místy; nápadně rozhodně vlastenecky
akcentované řečí nejvyššího maršálka králov
ství Českého, knížete Jiřího Lobkovice při
otvírání umělecko-průmyslového musea ob
chodní a živnostenské komory pražské a pří
nedělním slavnostním shromáždění české Aka
demie; řeči nejvyššího sudího království Če
ského, rytíře Veselého při nastnpování úřadu,
kdy začal mluviti i řeč svou skončil česky,
kdy mluvil o sesterské Moravě a při loučení
v Brně hovořil o království Českém a spoji
vosti jeho s Moravou; jmenování řady českých
vysokých úředníků: to vše poukazuje k tomo,
že má česká politika vážněji pečovati o to,
aby všechny její posice byly obsazeny poli

FEUILLETON.
Dojmy z cest“)

NapsalJ. Čáslavský,
IL

E rakovw.
»Kamení bude volati.«

Luk. 19, 40.
Vavell
Královský tento brad, pyšný orel sedící na

rozložité skále, byl v Krakově jediným naším
přáníma prvaím cilem.
-| Sotva že jsme vložili tlumoky v hotelu ná
rodovém a poněkud se omyli, už jsme kráčeli
ulici Grodzskou k památnému sídlu králů polských.
Pomýšlení, že kráčíme cestou, kudy polští brdi
nové se ubírali rozšířovalo nám srdce i prsa a
v hlavu stoupaly myšlénky divné,

Krásná stavba, mohutná, uchvacující. Jako
malebně rozložený orel na skále. Maně, aniž
byste se nadáli, zazvučejí vámduší verše Schelleovy:

»O sídlo, chráme, koby stinné,
6 věčný dómu baldachýne
věkůi skutků... „«

Přejdete však bránu, minete dóm a — otře
sete se.

Pastvina bez ladu a skladu. Odevšad páchne
jen odporný, cigaretovým kouřem prosycený,
jenom kasárnám vlastní komisní vzduch a na
všech stranách straší vás vytažené furvézny. Poe
tické sídlo králů proměněno od r. 1846 v pro
sajcké kasárny,

Zatřásl jsem se jak osyka nad tím vandali
smem.

Z hradu vrátil jsem se do dómu a vstupoval
tam zcela rozechvěn. Ale nové překvapení. Vše
zabedněno a zataraseno prkny a vstup zakázán,
Mohutná stavba ta se konečné opravuje.

Prohlédli jsme tedy jen tři kaple, které byly
ze všech 24 přístupny a vstupovali jsme do krá
lovské hrobky, kde dřímá i hrdinný Jan Sobieski,
osvoboditel Vídně od Turků.

*) Viz Obnovu č. 5. 1900.

tiky a nikoli ochotníky. JMWenínemožností, že
budeme překv událostmi notnšenými,
očemštaké pou e důvěra,jíž se ministr
Rezek ve Vídni těší.

Zápletka čínská a do Rakonska vysílané

tak, jako r. 1871 racovala pýcha ně
mecká. Proto jest třeba bdítí,aby nás doba

nenalezla nepřipravené na různé směny. a Po
měry, jichž vykořistiti jest úkolem polití ů.Proto měl býti výběr kandidátů:
opatrnějším.

Nanejvýš potěšitelnýmjest, že má býti
za Nové Město ké poslancem volen rada
dr. Ferd. Pantůček a mluví se i tom, že jest
ochotem mandát ten přijmnontí. Jest-li se to
uskuteční, znamenalo by to velký obrat v na
šich politických poměrech, nebot voličové
začali by si, vidouce úspěch a cenu inteli
gentních mladých, zdatných sil, zase v kandí
dátech poslanectví více vybírati a každý by
se více kandidovati neodvažoval. Obrat ten
jest nanejvýš žádoucí.

* . ,

Poměry pražské“ o osobnostech psáti
nám nenapadá, charakterisuje doznání, že obec
města Prahy sama jest dlužna přes 78.000.000
korun a že na měsío prosinec vyhlášeno jest
v Praze a ve předměstích jenom za 1.450.000
korun exekočních dražeb nemovitostí. Za mno
ho-li movitých předmětů se bude exekněně
prodávati, to zjištěno není.

Černou tuto stránku pražských poměrů
otvíráme neradi, ala musí se k ní stále pou
kazovati, aby osoby vidouce věc, 80 vzpama
tovaly a správu matičky naší nepokládali zazále
žitost jen tak lehkou a snadnou, jak si ji ně
kteří pánové představují, nastavujíce především
pod radnici stále svůj osobní hrotek, jako by
ctihodná ta budova byla pro ně dojnou
krávou.

S potěšením zaznamenáváme, že dosa
vadní nedotknutelnost židovského břbitova
v V. čtvrti byla v aganační komisi proražena.
O záležitosti té své doby psali jsme na těchto
místech ve emyslu, jak se nyní stalo. Stejně
pak nás těší, že bylo v obecním rozpočtu na
r. 1901 vzpomenuto žádoucí opravy spustlého
chrámu av. Václava na Zderaze, když o ostat
ních opravách pražských kostelů a far, jež
mají býti r. 1901 provedeny nemluvíme. Poje
dnali jsme o tom také v „Obnově“, která
se začíná v Praze těšiti vážné pozornosti,

Avšak nynější, v nekřesťanských rukou
spočívající novinářský obchod v Praze roz
šíření katolického tisku nijak nepodporuje, ač
jiné listy a časopisy do kaváren a veřejných
místností odporačuje. V ohledu tom jest pro
nikavá náprava potřebnou.K

wv oko slza tryskne,
kdy kol do mlhy světlo blyskne,
poušť se sjeví kol a kolem .,.
A má duše zpláče bolem.«

Snad už víte, proč cituji tyto verše M. Ko
nopnické. V kryptě královské, v tomto kusu hi
storie Polsky vše v nepořádku — páté přes de
váté, že se až podivíte a zarazíte.

A tek královský Vavel nás sklamal. Oby
čejně to tak bývá. Nač se člověk nejvíce těší, že
ho to pak náležitě sklame,

Odchbázeli jsme z bradu rozmrzeni a nemo
bli pochopiti jak taková historická památka může
býti ponechávána v tak strašném stavu. Vyjednává
prý už země dávno s erárem o koupi hradu, aby
si ho mohla důkladně opraviti a zachovati dějiném
a národu jako pomník lesku a slávy Polsky, ale
« . . Nemají prý kam dáti vojsko, Mičím ...

Bloudili jsme pak městem a prohlíželi musea,
obrazárny a kostely. Mnoho krásného, poučného
a rázovitého. Zejména zbožně téměř prohlíželi
jsme všecky památky po velikém básníku Adamu
Mickiewiczovi,

Všecko, všecinko, každá maličkost od kolébky
až ke krobu jest zde sebráno a uloženo ve
zvláštní místnosti věnované pouze velikému bá
sníku Dziadů.

Mobu však říci, že nic z celého Krakova
mne tolik nedojalo, jako když nejednou na ná
měští pod sukiennicí (tržnici) uzřel jsem ve
dlažbě veliký kámen s nápisem:

»Zde přísahal Kosciuzsko národu.«
Zarazi) jsem se a zachvěl.
Žádné slovo, žádná řeč, žádná báseň nebyla

by mne více uchvátila jako prostý ten kámen
s tím prajednoduchým nápisem.

To byl šťastný nápad, to byla a jest dosud
epištola k vznětlivému lidu polskému. Kamení
bude volatit

Dlouho — dibubo jsem stál na tom místě
a nemohu vám ani pověděti co vše letélo myslímou...

Na druhé straně sukiennice stojí pomník
Adama Mickiewicze, krásný, nový, vystavěný r,
1898 od národa ne paměť 100 ročaice jeho naro

Volební ruch.
Naši kandidáti V. kurie: Jos Joba,

tkadlec v Hrabašově a Jilemnice sa X. volební okres
ščib, Nová Paka,

Nymburk, Libáš, Sobotka, Semily, Železný Brod, Lom

mice a Jílemníce. EmilDlouký-Pokorný, kaplaau av. Jisdřicha v Prase ss XI volební okres, ©
jící: Král. Hradec, Nové Město n. M., Opočno,

: Úpice, Police, Jaroměř, Ne
chazice, Pardubice, Holice, Chrudim, Nasavrky. Dr.
Redolf Horský, farář v Šárce u Prahy, sa XII.vo
lení okres, kde volí: Litomyšl, Políčka, Hlinsko,
Vys. Mýto,Skatě, B v n. Kn., Kostelec n. Orl,
Žamberk, Ustí n. Orl. Josef Hovádek, knihař v Prase
sa XIII. votobní okres, kde volí: Čáslav, Habry, Cho
těboř, Přibyslav, Něm.Brod, Polná, Štoky, Humpolec,
Ledeč, Dolní Královice, Hora Katné, Uhlířské Jano
vice, Přelouč. Uá při volbě volitelů a pak pří volbě
hlavní ať jsou jména tato heslem eapolečným všech
katolíků v naší diecási|

Kvolbámdoporučujemeconojvřelejimalou

3, Cirile-Mathodějské kmihtiskárně © Prase. Cena
+ »

Své přátele omažněžádáme, aby nám laskavě“

křest. socialní. — Přesvědčili jeme se, še správy v
„Národ. Listech“ o výsledcích voleb jsou mylné a
naprosto nespolehlivé. ají-li také krajinské listy
správy o výsledcích voleb a N, L., pak se šíří jenom
lež, v které ostatně páni a N. L. jsou chlapíci!

Kostelce m. ©. Páni dopisovatelé„Posla
« Podboří“, chtíce sakrýči velikou porášku strany avé
mladočeské při poslední sdejší volbě v V. kurii buší
do nenáviděných klerikálů a šastují své čtenáře něko
lika dle jich chuti připravenými kachnami. Tak na

př. není Brera že by bylo dělníkům a zřízencůmvelkostatku| bývalo nařízeno koho mají volit,
Vrchní správa velkostatku jen vydala rozkaz, aby
pokud se to dalo dělat každému voliči umožněno bylo,
volby se zúčastnit, jiného vlivu na volbu neměla,
Pravda ale jest, že voličové velkostatečtí teprve po
slední den před volbou lístků svých reklamovatií
masili, jelikoš jim doručeny nebyly, a še jím cestou
k volbě od agitátorů ostatních stran z rukou trhápy
a vyměňovány byly. Ostatně, jak „nšlechtile“ byly
konány u nás volby,o tom stálo dosti důkazův před
minulém čísle „Obnovy“.

Z Červemných Peček. Smutnou náladu
vyvolaly ve všech kruzích volby volitelů [pro pátou
kurii v našem měatýsi.Zvítězili tu sociální demokraté.
Nemůže býti ani jinak. Vinni jsou tím oni výtečníci,
kteří jedině činnost sociálních demokratů podporovali,
spolek katolický všemošně hanobili a jemu největší
překášky kladli. Sklísí teď ovocesvé práce podkopnické
a výsměšné. Snad se jim nyní aspoň oči otevrou.
Dojš Bůh!

V Jareměři při volbě v V. kurii ob
držel dostatečný počethlasů jedině sociální demokrat
obč. Josef Nepilý, pomocník krajčovský. Bude se tedy
konati něší volba mesi socislními demokraty a mla
dočechy spojenými a národ. sociály v neděli dne 9.
£. m. od 10 hod. dopol. do 2 hod. odpol. Zvítěsí-li
v této užší volbě socialní demokrati, bude to pro ra————————————ó
zení a vidíte, nádherný ten pomník nechal mne
— chladným, kdežtoprostý kémem s jednoduchým
nápisem hromem bušil v duši mou., ... Divno,
podivno| ...

Po prohlídce města šli jsme Zvěřineckou
ulicí k vrchu Kosiuzskovu. Ulice špinavá, plná
prachu a bromad šutru a hlíny — kladli tam
právě vodovod — vedla nás kolem premonstrát
ského kláštera »Zvěřinece,

Zde v těchto smutných, uzavřených zdích
vydechla básnická duše Boleslava Jablonského,
Zde dozvučela jeho lýra, zde dopěl svůj život
písní labutí:

»Smutně zvoní zvony na Vavelu.c
Zde v této smutné kleci umlknul slavík

český na dobro, svěsil křídla nadšení a touhou po
vzdálené vlasti, po rodných luzích dokonal.

Slza zeleskla se mi v oku s nedivil jsem se,
pranic jsem se nedivil...

Někomu prospívá uzavřenost, samote, hro
bový klid a jiný chce ruch, život, boj...

Přišli jsme k vrchu Bronislawa.
Zde vděčný národ soesl od r. 1820==1823

k uctění památky velikého svého reka dvacet
metrů vysoký vrch, na jehož vrchol možno šne
kovitou stezkou vystupovat. A tam nahoře na
chásí se obyčejný asi metr vysoký kámen s pro
stým nápisem: »KOSCIUZCE«,

Jedno, pouze jediné slovo, ale pronáší celou
historií.

»Kamení bude volati“ vzpoměl jsem opět,
Posadil jsem se na vrch a zableděl se kolem

sebe. Nepřebledná rovina v šíř i dál a v ní roz
kládá se malebné Krakov s pyšným Vavelem.
v dáli černá a mračí se Babisgora jako černá
skvrna v jase živote.

A u oohou zrovna pod vrchem kolem do
kolakasematya děla. Stráže,důstojníci,vojáci pře
bíbají sem atam a posvátné ticho ruší suché
komando, jako by nožem řezal...

»Podívej se«, řekl jsem k bratrovi, „může
býti větší ironie osudu«, — Hrdina i s národem
obklíčen děly a sevřen bradbami .

Historie, samá historie mluvící až k duši a
plnícíoko slzami...



strany mezipboa s Doné s štvou.porují silně omo vání se v národě,
tím přijde k vesla jejich odchovanec a přísniveo —
socisíní demokracie. A přes tento smutný a makavý
úkaz jest tolik olepců u nás, že vědomě podporují i
Maty takové, které očividně k cíli tomuto směřují,
třebas nyní si říkali realistické (Čas) -meb radikálně
pokrokové (Semostatnost, Osvěta lida) a | jinak. Ka
ždého trhají a mrskají, jen na Židy-nedají dopustiti.
Liberalismne šidovský přineslčeskému národa krásné
věci, oo mu přinese topťve jeho odkojenec — bezná
rodní socislní demokracie?

Při volbách velitelů v Černilově;avítě
sili mladočeší. Všech voličů bylo 138.

Z Chrasti. Dne3. t. m. savítal k nám na
své cestě po XI volebním okresu kandidát křesťan
ských sociálů, P. Dlouhý-Pokorný. Místnost u „České
Koruny“ do posledního místa byla naplačna. I něko
lik s tábora socialních demokratů přišlo poslechnout
vývodů řečaíkových. Kdyš pan kandidát rosebíral
systemy jednotlivých vlád, — ozvalo se v zadu, kde
stáli soc. dem. jakési mručení, které se sebe vyrá
želi prýaž ze Skuče objednaní občané. Kdyš výtrž
níci bylíod obecenstva okřikování, sám pan kandi
dát jim promluvil do duše a řekl, jest-li se jim něco
nelíbí, že mobou později své mínění veřejně přednésti,
ale takhle do hrsti mluvit, to še není čestné proob
čany. — Na to pak pan kandidát Dloubý-Fokorný

pobrečí bez vyrušení za projevůsouhlasa aš doonce. Rozvinuv program své strany, který byl s nad
šením vyslechnut, ohlásil, kdo chce, ať vystoupí sesvým

náhledem proti jeho řeči. Avšak nikdo se nenašel, ataké nevíme, kdo by z oposičníků chtěl s ním ae
utkati. P. Dloahý-Pokorný jest pro program strany
křesťansko-socialní nadšený a též výtečný pracovník.

Sohůsi řídil p. Antonín Ševčík a ž JosefKura, obaměstětí radní, Za spěva vlasteneckých písní obecen
stvo se rozešlo.

Z Holie. K jedněm s nejdůležitějšíchze svých
dosad 20 pořádaných voličských scbůsí plným právem

tati můše p.kandidát V. volební kurie stran
fansko-socialní P. Dloubý-Pokorný achůzi volič

v Holicích. Teprre v pondělío 11. hod. dopol. ohlá
sil p. kandidát svůj příchod a navečer téhoš doeplnily
se divadelní místnosti v hostinci na „Spici“ obe
censtvem. Všechny strany politické vyslaly své stou
pence, dostavili se i účastníci s Rovně, Řečic, zvláště
psk v hojném počtu přišli rolníci = Ostřetína s p.
starostou Nečesaným v čele. Když kolem 8. hod. zahájil
svolavatel p. katecheta Knap schbůsi,bylo v místno
stech na 200 voličů, mezi nimi velice četně zastoupe
na byla Holická intelligence. Za předsedu zvolen pan
farář Podhajeký, za místopředsedu p. lékárník
Thůma, zs zapisovatele p. učitel zdejší Vod
várka. Pan P. Dlouhý-Pokorný ve své 3 hodiny
trvající, důkladně promýšlené řeči, jež s pozorností
věru obdivahodnou přítomnými byla vyslechnuta,
spůsobem klidným a přece tak mile působícím a pře
svědčajícím nastínil historický vývoj politických udá
lostí od r. 1848 až na naše časy; vyložil program
strany křesťansko socialní, v Čem se shoduje a v čem
ne líší od stran ostatních, zvláště od strany radikálně
pokrokové a sociálně demokratické. Strana křest.
sociální naprosto nemůže souhlasiti s programem
strany rad.-pokrokové, dle něhož náboženství ze škol
má býti vyhozeno. S napjatou pozorností vyslechlo
posluchačstvo tuto stať; výroky různých učenců
a politiků, které řečník uvedl přesvědčily každého
přítomného o nutnosti náboženství křesťanského
pro společnost lidskou. Též nemůže strana křest,
socialní soublasiti s naprostou svobodou | tiskn,
slova a shromážďování| Ku konci poučil, še každý vo
lič je povinnen použit avého práva voličského a vy
sval přítomné, by všichni dostavili se k volbě a dle
svého nejlepšího přesvědčení volili. Hlučný, dlouho
trvající potlesk přítomných byl projevem souhlasu
s velice poučnou přednáškou. Pan farář Podhajský

téš mu za ni jménem pomných čkoval a jelikošnikdo na vyzvání předsedovo keslovu se nepřihlásil,
sdařilou tuto schůzi ukončil. V místnostech „Občan
ské Besedy“ v milé společnosti setrval p. kandidát

, aš do 11hod. přijímaje, s pohnutím projevysouhlasu s
gratulace přítomných četnýchpánů, Morální úspěch
byl veliký.

V Přeloměl konala se dne 25. m. m. voličská

schůze, na níž přednášel jakýsi snad 16letý klouček — „řečník“ to strany soc. demokratické. Poně
vadž počal vykládati různé nesmysly, obecenstvo růz
ných polit. stran se rozešlo — a „řečník“ mobl mlu
viti prázdným lavicím

Z Poličky,Přibyslavís KaňkuuKutnéHory
se nám píše, že tam zrítězili národní socialisté,

V Petrovicích- Losinách u Čestínabyli
volitele poslanců zvoleni: a) proV. kurii pp.:
šk Jelínek mlynář, Karel Vimr,faráž; b) pro W.

kari pp.: Frant. Petrásek, Čeněk Zelenka a Josefha — vesměs rolníci zdejší.
V Hnátmici dne 4. prosince v V. kurii ob

dršeli křesťanští sociálové 198 hlasů, demokrati

cialisté 378hlasů. ed, č 00
| Z Ústí m. Orl. Přivolběvolitelůdo V.kurie
dne 4. prosince odbývané účastenství bylo slabé. —
Volilo 804 soc. dem. 181 mladočechů, 168 národních

-600. a 18 křesť. soc. — Užší volba bude mesi soc.
dem. a nár. soc. Mnoho voličů křesť, social. nero
klamovalo hlasov. lístky.

Na Jilemmicku dojdeasi k nžšívolběmezi
křest. vociály a mladočechy. Všechny strany ade stojí
prudce proti sobě.

V Mříčné spojili se proti křesťanským60
clálům v V. kurii všecky ostatní střany. — Vlaste
nečtí mladočeši,národní dělníci — jdou svorně s bez
národními socialnímidemokraty!

' V Hlinsku při volbáchvolitelůsvítěsili s90
demokraté.

bc přestěhovalá „Osvěta šidů“ spíná v ú
žasu ruce nad úspěchy „klerikálů“ ve volební
akci a evaluje všecku vinu na — mladočechy.
Nemámé příčin ujímati se mladočeského libe
ralismu, ale zásluhu o rozkvět náboženského
uvědomění našeho lida mají v přední řadě
pokrokáři svým soustavným urážením nábo
ženského našeho citu. Divíte se pánové,že
vaše krtiší ničivá čionost, po kolik let provo
sovaná, vyzněla na prázdno, badíc ohlas jen
u povah mravně schátralých a u zlatého te
letete jež ve vaší zapřisáblé nenávisti vůči
katolické církvi našlo jidášského spojence,
ale to jste si mohli vypočísti na prstech, že

pro „peovdě Kristově jsou marny vaše vzteky.odařílo se vám sice na čas vzbuditi lišackým
a podlým osočováním mrak nedůvěry mezi
katolickým lidem a jeho kněžetvem, abyste
ho spíše mohli přivésti v jařmo zlatého telete,
ale lid prohlédl chytře kladenou lečku a v čas
z ní vyvázl, přesvědčiv se sám, kdo jest
vlastně jeho přítelem. Cesta z Hradce do Par
dabic mobla by „Osvětu“ i její patrony pře
svědčiti, še svou partii dohráli, takže ani
sebe šťavnatější nadávky na klerikaly jim již
na nohy nepomohou. My bez ohledu na vaše
pomluvy půjdeme za duchovním i hmotným
prospěchem lidu našeho dále, neboťkdybychom

líčíte, a kdyby naše věc byla vskutku dle va
šeho tvrzení tak podlou, dávno by nás epra
vedlnost smetla do společenských plev, kde
se najednou shledáváte sami, odkopnutí i od
těch „uvědomělýcha osvícených“ socialních de
mokratů, jimž začíná také jiš v mozku svítati.
Začíná líšení duchů, a jen mravně silná strana
může zvítěziti. Že vítězství připadne Kristu,
o tom ani na okamžik nepochybujeme.

Cedí komáry a polyká velbloudy.
Evangelický spolek v německé říši usnesl se,
že i letošního roku věnoje do Rakouska
200.000 marek ku podpoře vlastizrádného
bnuti „Los von Rom“. Pak se ještě opovažuje
rannský pastorŠádek vyčítati nám, že z agi
tačního fonduplatíme výlohy volební jedno
tlivým spolkům. Náš tond jest založen z po
ctivých příspěvků na prospěch dobré věci,
ale někdo jiný, jejž pan Šádek dobře zná,
přijímá z rakou cizáků jidášský groš ku ne
vlasteneckým štvanicím. Pokrytče, vyvrz nejprv
břevno z oka svéhol

Bolí se katolické university. Naše
vídeňská universita jest z poloviny židovský
mi professory obsazena, takže tvoří vlastně
orientální akademii, jiné university po většině
honosí se „svobodomslnými“ učenci, proto
nelze se diviti, že katolíci rakouští touží za
ložiti za vedení svých biskupů katolickou uni
versitu v Solnohradě. Každý přítel osvěty by
tato universitu uvítal s povděkem, byť ani
nebyl zrovna katolíkem, ježto jest jasno, že
založením nového kultarního ohniska nastane
ušlechtilé závodění na poli vědeckém, ale ta
kovou vyšší snahu těžko hledati v redakci
„Času“. Tam mají pánové jiné ponětí o vyBo
ké škole. Tam prohlašují v č. 64. „katolickou
církevní nniversitu za útok na svobodnou vě
du, protože prý svobodná věda, která jest
omezována dogmaty, je nemyslitelná“. Tvrzení
toto jest zcela falešné, ale dá se dobře vysvě
tliti obavami před katolickou vědou, jak již
to svého času státník Windhorst svobodomysl

ným pánům při debatě o připoštěn katolických řeholí do země pánům vyčetl na říš
ském sněmu v Berlíně: „Na universitách měly
by býti zastoupeny všecky obory. Ale na všech
universitách jest pevný kruh lidí, kteří nikoho
na stolici professorskou nepřipustí, kdo se jim
nebodí; tento krah musí býti rozražen. Myse
nebojíme vaší vědy, jsmeť zástupci vědy dale
ko starší. Vy jste však vyhnali ze země ře
holníky, kteří se této naší vědy njímali, po
něvačjste věděli, že byste jim neodo
lali“. V tom jest hlavní vtip úvodníku „Ča
sova“. Ne strach o vědu, ale strach o celý
zástup patentovaných učenců, kteří stolice
professorské vyhrařají si pro sebe a pro své
věrné, vede „Čas“ ku útokn na katolickou
universitu. Ve Vídni jsou to páni z vyvolené
ho národa, u nás „lidoví“ realisté, kteří mají
patent na učenost.

Katolická věda ovšem nebude v tom ohle
du „svobodnou a zdemokratisovanou“, aby
lichotila zástupům, aneb plazila se před zla
tým teletem, jako to činí patron „Čnsu“, ale
bude se říditi týmiž vědeckými zásadami 4
týmiž zákony myšlení, jako to činí každá jiná
poctivá věda. Články víry nikdy nebrání po
ctivé vědě, nýbrž pouze vymýšleným domučn
kám chorobných velikášů, kteří nemohouce
docíliti nějakého zřejmého úspěchu ve věde
ckém bádání, proměňují svou stolici univer
sitní za politické aneb protináboženské řeční
ště = něhož štvou a agitují, kazí mládež a
pletou se do věcí, jimž nic nerozumí, jako
n. př. do obviňování křesťanů z pověry, když

volají po odvetě ae.vrašdu křesťanskédívky.
Takovým štráčům aagitatorům, jakož i jejich

překrouceninám církormí nauka VET překážía bude také překážeti; postivým však vědcům
nikdy nepřekážela. Urádíme uvědectví jenom
jednoho učence, amerického slavného filosofa
Dra. Browsona: „Nikdy ani v jediném případě
nenalezl jsem jediného článku, dogmatu aneb
definice víry, která by mne do rozpaku při
váděla. Nikdy jsem nepozoroval, že by rozam
můj odporoval učení církve katolické, nikdy
jsem neznamenal, že by byl býval omezen,.
aneb já sám byl aveden do myšlenkového
otroctví. Jako katolík pociťoval jsem a poží
val jsem duševuí svobody, které jsem nikdy
nepovažoval za možnou, pokud jsem byl ne
katolíkem“.

Milý „Čase“, dr. Browson býval presbyte
rianem, ale jako myslící duch přijal katoli
ckou víra a vydal skvělé svědectví pravdě;.
tvoji však tvůrčí otcové byli katolíky, pak od
padlia nyní třísní blátem potupy svou mateř
skou církev, která jim svého času poskytla.
pramen vody živé.

Myslíš „Čase“, že tvé patrony vede k těmto
krokům opravdové © přesvědčení a přísná
pravda? Víme, že znáš sám nejlépe důvody
těchto útoků, proto jsme přesvědčeni, že bu
dou vedeny proti církvi katolické i nadále
proti vší pravdě — ve jménu vědy, bumanity
a navázaného českobratretví. .

Z činnosti katol. spolků.
Z Chrasti V třetí neděli adventní dne 16.

prosince t. r. bade ndp. biskup v katolické jednotě
zdejší u „české korany“ o půl 4 hod. odpolední míti
přednáškuo konci století se zřetelem kusové
cestě do Říma.

Z Chrasti. (Přednáška). V neděli 25. t. m
za ohromného návalu posluchačů všech vratov a stavů
promlavil J. B. Milost ndp. Edaard Jan Nep. Brynych
v Jednotě katolické „O cestě do Říma“, kterou jek
známo, nedávno podnikl. Vznešený poutník zahájil
svou cestu právě v den, kdy v církvi se slaví památka
av. Rafaela. Směr cesty byl: Choceň, Česká Třebová,
Vídeň, Pontafel, Florenc — Řím. Známým roztomilým

způsobem podány cestovní vzpomínky arůzné p hody. Dále vylíčeny počátky Říma křesťanského, kdy
do rozmařilého a. již na pokraji záhuby tonoucího
města zavítal cizinec, jenž měl snad jediný šat a to
ten co měl na sobě a prostou cestovní hůl v race.
Muž ten potkávajícím ho pyšným Římanům hlásal, že
sem přichází, aby mravně zašlechtil lid a město nád
herné sice, ale mravně spustlé, obrodil k novému,
lepšímu životu. Muž ten sv. Petr a jeho společník sv.
Pavel provedli štastně blahodárné své poslání, ač satí
ochotně k vůli svatému dílu život svůj za oběť po
ložili. Vzpomínky na skrovné počátky křesťanství a
další Bobem samým předpověděný rozkvět jeho tanul
asi na mysli drahého našeho velekněze — Úecha,je
hož první cesta ta ve věčném městě byla k oltáři av.
Václava ve chrámě sv. Petrakém, který Utec vlasti,
Karel IV, tu dal zaříditi, aby tu pomodlil se za svůj
lid a za blaho jeho. Tu také vzpoměl si, jak sám ráčil
se vyjádřiti, na milou Chraeť, kde zvláštní shodou
okolností ten samý papež, totiž Alexander VII., který
dal svolení k založení biskupství královéhradeckého
a jehož podobizna zdobí chodbu zámku v Chrasti, da
roval k oltáři sv. Václava v Římě svícny, jak to ná
pisy na nich vyryté značí. — Vznešený řečník pro
mluvil dále i o památnostech jiných chrámů římských,
a zvláště dojemně vylíčil své osobní setkání s Jeho
Svatostí papežem Lvem XIII, jemuž Prozřetelnost po
přála tak dlouho lodičku Petrova říditi. Svatý Otec
přijal milou Mu návštěvu, sedě na prostém stolci.
Ač poněkud nedoslýchá, což při tak vzácném věku

jinak není možno, má dosud výbornou paměťa bystrý
úsudek o všem. — Také o poměrechv Rakousků je
dobře zpraven. J, B. M. vřele tu přimlouval se za
svůj národ, pravě, že je to lid citlivý, pracovitý, po
etivý, jehož jen zloba nepřátel hledí do špatného světla
postaviti. Jeho Svatost odvětil, že je mu známo, jak
Čechové nad jiné vynikají svým vzděláním a jak má
radost z prospěchu, jakým se mohou bonositi dlící tu
v české koleji alumni Čechové,jenž jsou prý vůbec
sv. Otci milí a sympatičtí. Jakkoliv dosti dlouho J.
B. M. pobyl u sv. Útce a tu o různých záležitostech
a poměrech rozmlouval, přece litoval, že nemohl ještě
vše, co měl na erdci, sděliti. Z další řeči seznali jeme,
jak unešen byl náš vznešený poutník z nadšeného
holda, jež různí národové svorně, každý ovšem ve
svém rodném jazyku, Jeho Svatosti, stařičkému kmetu
vzdávali, — Potěšen naslouchal dojemnému zpěvu
zbožných Rasfnů. — Mile byl dojat přítalností a po
zorností lidu vlašského. Tu a tam vysvětloval, že není
Tedesco (Nmečeale Bohemian, což bylo mnohému divno,
ježto jako bohužel na mnozei vciziněšpatný význam
ve slovětom se nachází. Pohled na Řím, jakkoliv dosti tu
úchvatný, nezdál se přece tak krásným, jak z našich
Hradčan pohled na Prahu. Velice mile byl potěšen,
kdyš ta se k němu přihlásil Čech — Hradečan, který
jako stadentík mu v Hradci Králové při mši sv. při
sluhoval. Hradečan ten je nyní známý, nadaný učenec
Ignác Kolman, který tu právě zabývá se v Římě v pro
ainlém archivu vatikánském vyhledáváním důležitých
listin, jimiž bohdá mnohá temná stránka naších dějin
se objasní. Na zpáteční svó cestě učinil pan biskap
malou zastávku ve Vídni. Zmínil se také o svojí ros
mluvě s J. E. předsedou ministerstva, kterou ovšem
veřejně nemohl vyjeviti, poznamenal jen to, že i ta
zastal se svého národa, řka, že ten je jistě více loyální,
neš snad jiný národ vtéto říši. Nemalou radostí musí
každého napiniti, jak J. B. M. vždy a všudejako
pravý Čech hájí zájmy našeho lidu a ta třeba i po
vážiti, že zastání z úst takových zajisté více padá na



terýšto titel jest: slončesse jménemtak,Jebez-něho
nelsejméno povašóvatisn úplné,byťodsousen-vojéni
akým soudem na-dra měsícens pornosta degrudo:Án.

ACšije obstraken! V jednombostinsi
v Obredimi seděla veselá společnost. Jeden pán ne
ustále rolebil mladočechy a obstrukci. „My jsma
Čechové, národ Hositů, my se nedáme. Zazpíválho“

V tom vešel jeden pán od úřadu, Čech, 4 rozjařený
velebitel obstrakoe jej pozdravil německy. Úředník
česky poděkoval- Tedy: „Jsme národ Hasitů, mu
síme avítěsit, ať šije obs'rakce“ — a bned ne to —
německý pozdrav! 0

„Náred“, česk
řádem českých benedi
s „Obnovy“, jakož i jiné
velice mi e, že „Obnora“ i v Americe se těší oblibě
s pozornosti. Článek „Volby a veníze“ („Obnora“ č.
46.) otisklo několik časopisů v Čechách i na Moravě.
Také pana Šádkoviv Ranné se musel velice líbití e
proto v posledním čísle uvých „Hlasů ze Siona“, ci
toval jednotlivé odstavce; aby ale měl vo srém mě
síčníku něco „původního“, napsal o tom srovna „kri
tiku“, ovšem, dle svého „dvojetihodného“ způsobu,
besky šťavnatě. — Celkem nie nevyvracel, — alochtěl
přece ukázati, še je chlapík, že totiž umí nepříznivě
něco kritisovat, byť k tomu neměl ani žádných dů
vodů. — Rovněž i úvodník „Obnovy“ pod názvem
„Plecbáče“ stihla „zdrcující“ kritika p. Šádka, jenže

denník v Cbicagu, výdávaný
tinů otiskaje často drodníky

různé správy, což nám jest

tím p. Šádek dokázal, še byl obdařen velikým darem
— totiž hlouposti. — nářové „Hlasů se Siona“
dobré zašíti!1

o Náchodské novimy přinášejív posledním
Šíale tento zajímavý insert: Hledá se co společníkskou
šený podkovář černého zernějška, s vyvinutýmaru:
kama, černým knírem, šplháček různých výborů,přítel
cigaret, dobrý rváč, milovník různic a klepů, tajemník

ných kabinetů, který by při různých příležitostech
facky rozdával. Nabídky pod snámkou: „Dutá facka“
poste restante Opočno.

Z Jičína. (Zabit při kácení stromů.) V ne
dalekých známých Prachovských lesích kácí se poblíž
obce Libuuce stromy. V úterý odpoledne káceli tam
Jan Najman, syn jeho Josef Najman a Josef Bečka z
Hubojed vysokou jedli, kdešto opodál káceli dělníci
František Joelfek a Váci. Hronek ze Lboty Pařezské
jiný strom. Když nadcházeln doba, kdy jedle, byvší
s dostatek podřezána a podsekána měla se k zemi ská
ceti, opozorňovali na to starý Najman a epolečníci
jeho dělníky Josífka a Hronka obvyklým voláním „Po
zor“. Leč Josífek toho nedbal a zůstal na svém místě
státi. Pojednoa ale sbýbnol se k semi mozi poražené
kmeny. Když jedle na zem dopadla zasáhl konec její
Josífka na hlavě a lebka ma rozbil, tuk že ubožák
zůstal na místě mrtev. Mrtvola nešťastníkova dopra
vene byla do jeho příbytku. Týž byl 49 r. stár, ženat,
otcem osmi žijících dítek. Pozůstalá vdova Kateřina
Josífkorá nalezá se k tomu ještě ve stavu požehna

ném. Jmenovaný Josífek fra před lety ve Lhotě Pařezské hostinským a řezníkem. Později se ale živností
těch vzdal a čivil sebe a Čestnou rodina svoji praci
nádennickou. Pohřeb nešťastné oběti svého povolán
konal ze sa četného účastenství na hřbitov v Libuní

Různé zprávy.
Vyznamenání. ChvalnězoáméfirměFrant,

Sesemský, c a k. dvorní dodavatel, továrna na svíce
voskové, ceresinové, stesrinové v MI. Boleslavi, do
stalo se tyto dny opčtaš čestného vyznamenání a sico
od Jeho Svatostí papeže Lva XIIL ze vkusné prove
dení svící, dodaných pro dóm avatého Petra + Římě,
udělením apoštolského požehnání a propůjčenímstříbrné
medaile milostivého léta a jak jsme se přesvědčili,
jest to již drahé vyznamenání, jež smíněná firma od
Stolice papežské obdržela$Biabopřejeme | —

Dary. Vdp. Lambert Vichta, farář voStěžerách
věnoval „Adalbertinu“ 00 K, vdp. bisk. notář Ignát
Horký daroval jednotě katolických tovaryřů 10 K.
„Zaplat. Pán Bůh !*

zejde, já nemohu dále býti jednání přítomen, moje
nervy jsou příliš otřeseny,“ tak zvolal berlínský státní
návladní při trestním líčení s bobatým židem Stern
bergem v tyto dny. Tomuto podařilo se několikráte

nězi umlčeti do nebe volající své hříchy smilstva.
tentokráte zdálo se, že slato zmolepí oči soadců,

kdyš tu policejní ařísenec Thierstňdter před úžaslými
eoudel začal vypovídati, že sám policejí komisař Thiel

je hleděl podplatiti, aby si počínal mírněproti Stern
rgovi a konečně vyšlo na dero že sám policejníře-.ditel Meersiheidt byl a jest louholetým telem žida

Sternberga, který mu často půjčoval peníse.
Zakladatel židovskéinternacionály,Disraeli,

dal Židům povel, aby zmocnili se novin. Pravil:
„Tiskem můžeme udělati právo neprávem, hanbu ctí,
tiskem můžeme otřásati trůny a rosváděti rodiny.
Můžeme pochorati všechnu víru v to, čeho si dosud
nepřátelé vážili; můžeme zničití úvěr a rozpontati
vášně, způsobiti válku a mír, slavným ačiniti a zha
nobiti. Kdomá tisk, má acha národa.“ Toma povelu
židé na celém světě dobře porosaměli a odkupojíce
největší světoré noviny, nepohrdli ani týdenníky a
měsíčníky, které jim v ažších krasích výtečnéproka
sovaly slažby. —

Kšeťi je kšeft. V Jihlavě antisemitskou
píseň o Anežce Hrůzové, sačínající slovy: „Poslyšte
milí křesťané“ a konělo:: „Židům nikdo nevěřte“ pros
dává — žid!

Masařík utekl = robotárnyv Brně. Jme
naje se Jan Masařík a je s Nemochovio. Oblečen jest
© almní čaty káranců.

„Lidový“ učenee prol. Masařík,stydí se
sa to, še otec jeho byl ponským kočím,a v pro
tokola zemského soudu v Prase adal, še byl úřed
níkem oa statefohl

Boba. "
Irodilo se v -Rakossku loňského roku 128.708 nemka

'"šelských dětí.: “
-Pivo v Barorskace, často plje již k snídaní,

-jakou nás káva. P

chraně české menšiny Da ostrůvko Stříbrském založila
iv Dolních, Sekyřanech pletárny, které dnes již jsou
"důležitým bospodářským činitelem, poskytajíce četným
příslušníkům české národností trvalou a slošnou ob

živo. Zde Národní Jednota Pošumavské prakticky a
-co nejáčinněji řešila problém záchrany českých menšin
a sáleší nyní podse na českém obecenstva, aby ple
tár.y
hospodářský, aby staly se českým velkozávodem vod
"větví průmyslové výroby, v kterém ještě žádný český

ložené Národní Jednotou Pošumavskou v Dol. Seky

vyrábí zboží všeho drabu, pletené i trikotové a snaha
majitele p. V. Netošila nese se k tomu, aby posloužil
sbořím jenom dobrým za ceny přiměřené, Sklady a

Německá vyzývavost. „Časopisčeských

nosti mohoutolikoabsolventiněmeckých aniversit
v Rakcosko, Spis ten zajisté bude jenom reklamou pro
podniky p. Mattoni-bo. Tím zajisté véda nic nezíská.
Vypisaje-li ale p. cís. rada Mattoní ceny výbraduě
pre Němce, pak ať si jim také prodává své kysibelky
a nás jimi ušetří.

Vilém HE. Mnobomlavný, má tisfo obleků a
někdy se od 8 bod. z rána do 12 v noci dvanáct
kráte převléká, přišel na nový nápad. Dříve bylo v
reglemeut, když potkaly jej vojenské osoby, jedouce
„nu kont nebo v kočáře, že se toliko vzpřímily a dě
laly „konpfvendank“. Nyní však st zeměpán ustanovil,
že v soukromých povozech jedoucí důstojníci, poddů
stojofci i vojáci mají, vidvuce císaře, vyskočiti « po
vozů a pak dělati „front“ — | Klekoonti prozatím
Ještě nemusejí. — — —

Kemec zámku v Homse. Král Viktor
Emanuel III. rozhodl se, jak z Milána se oznamuje,
usavříti na vždy králova: ý zámek v Monze, v jehož
blízkosti byl zavračděn otec jeho, král Humbert. An
král, ani královna-vdova nechtějí vícekráte vstoupiti
ne tato místa. Všechny umělecké předměty, koně, vosy
a všechno zařízení bude odvezeno do královského
zámku ve Florencii. Zahradníci zámečtí byli přeložení
a sluhové s ročními platy propuštění.

Břemema daní v Hakousku. Dieúčetní
sávěrky finančního ministerstva, bylo r. 1898sapla
ceno v Rakouska 1108 milionů korun daní státních.
K toma bylo vybráno zemských okresních a obecních

firážek 219 milionů koran; tedy saplaceno bylo do
hromady 1384 mil. k. Tak připadlo na jednoho obyva
tele 61 k.

Českému rolnictvu I Dne8.a 9.prosince
t. r. o půl 11. hod. dopol. koná se ve velké dvoraně
pivovaru „Ubíló labutě“ na Pořičí v Praze sjezd rol

nictva českého.
Nejzámožnějším Čechem jest Karel

Korbel, který žije v San Franeiska v Americe a má
přes 80 milionů zlatých.

Národní Jednota ©českožidovská
měla onehdy svou řádnou valnou hromadu. Vynadavěi
důkladně všem, kteří ze zdravého antisemitismu uka
sojí na sboubuou činnost židovetva N„děkujeprofessora
Dra. T. G. Masarykovi za mužnoo odvahu, s kterou

rituelní vraždě vystoupil.“ „Pro pravdu zanicený“ p.
prof. Masaryk může mít radost! V. K D.

Také jubilenm. Tyto dny v Písko satčen
byl Mikoláš Vladyke, který jiš 99krát byl trestán
pro potolkn, za níž se mu pyní dostane trest stý
Jabilant!

Na schůzi vídeňských Čechů radi
kální pokrokáť a rei, „Slovana“p.Janča pravil:
Já neuznávám žádné náboženství sa pravé —a nomyslím,
že by náboženství, sť již jakékoliv nám moblo pomoci. —
Ale netrvalo to ani čtvrt hodiny, milý p. Janča zase
mesi jipýmprohodil: — „Jsem synem dobrých,
k řesťenských rodičů, jsem sbožně a po
ctivě vychován — proto mně můžete dů
věřovati, — — —“ Jak vidět, pan Janča si to
s těch názorech o nábošenství jaksi spletl, a posu
sojume li jej dle toho co řekl, — pak to jeho „pře
vědčení“ podivně vypadá.

© emancipaci šom napsalynedělníK. L.
mesi jiným toto: Přese všecky emancipační snahy žen
mají tyto své nepřekročitelné meze, ješ uložil ženě
sám Bůh. — Badeš poddána muši. Tato inferiorita
ženy spočívá v celém uspůsobení jejího těla a duše.
Jednotlivá žena může sice vynikati nad maže co do
rozumu i vůle, avšak v celku zůstává vždy za mužem.
Toliko v duchovním obledu atojí žena úplně na roveň
muži. Tato rovnocennost vykázalo jí křesťanství, ale
jinak v šivotě vezdejším plémě možeké vždy bude vy
nikati nad ženské. A jostliše v ženském ovětěteď joví
se proudy, jež by ženu chtěly eavésti za mezo od pří
rody jí vykézané, pak snahy ty plemeni šenskému
budou k veliké škodě. Platí zde výrok znamenitého
učence: Boď bude maž ženu nositi na rukou — ne
bude-li tato překročovati své meze — nebo bude ji
šlapati nobama, protože maš sůstene vědy tvorem
allnějším.

Umělecká Smos.
: Ibsen tíhl dříve ka kresbě neš k literatuře, Jako
„sevstáří zo svých citových nbmocí a-svého pozorování:
vypíše, tak vyjádřoval v mládí své mínění, svoje ná
klonnosti -a nechoti kresbou.. Hlevně nechuti, neboť
kreslil po výtce karikatury a to rád do zvířecích
dob. Ve světle této skutečnosti vypadá socbař Rabsk:

ve Vekříšených“ er věšlená reminiscence« mladých:let autorových, Karikatury Ibsenovy jsou v Norska
zachovány: -— | Pěvecke-kudební spolek v Olomouci:

„Žerotin““ oslavil 3. prosince dvacetileté trvání jabí
lejním koncertem. — Tělesné pozůstatky Luďka Ma
rolda přeneseny byly dne 1. prosince ze zápůjční do
vlastní nově zřízené hrobky v'Olšenech. — „S ovácké
Noviny“ pídou: Navštívili jsme Uprku na jeho samotě.
Venku bylo feredně, pršelo a-k atelieru bylo po ko

(ena bláta. Tým útulněji je v atelieru. Má tam náš
mistr jak po- vyhoření, všecko je ve Vídni, ale pracuje

'e chatí dále na nových věcech olejových, akvarelech
a leptech. Dvě dohotorené práce akvarelové nás pře
kvapují: „Večer ba pootiv Žárošicích“a „Vinobraní“.

Večerní nálada a tlum světel na obrazu pouti žáro
šické je mistrně podán; jde procesí v podvečer ae
svícemi ke kostelu. Zbožná nálada a posvátný klid:
vane průvodem sestávajícím z péstrých krojových stadií
slováckých. Na vinobraní je radost se podívat! Lán
vinobradu v jasu vlunečním a v něm ovižnésběračky.
Gratulojeme mistra k novým těmto skvostům! —.
Praská vláda hledí využíti každéhoprostředku k po
němčování Poláků. Tak v Pognani staví se budové
německého divadla, na niž věnovala vláda 800.000
marek. — Nejznamenitější tyrolský básník Adolf Pi
chler semřel 71 let stár. Nečetná jehodramata -mají
svou cenu literární a b;la kdysi Hebblemvělabena.

—Halbenapaslnovédrama,svané-prý„jJahannisnacht“. —V Lyoně zemřel svými rdeckýzi pracemi
všeobecně známý chirarg prof.. Ollier. Zasnujý byl
členem četných akademií. Též vídeňské. Z Tarmově
na náměstí Kazimíra Velkého odbalen pomník Mi
ckiewicsovi. — Slavnost jubilea Sienkiewicžova odbý
vati se bude následkem dekretu náčelaíka krajového,:
knížete Imeretyňského, dne 22. prosince. —- V Berlíně
bude vycházeti nový umělecký časopis literární „Zá=
pad“ a sice týdně. — Z Mosky oznamují, že 0. P.
Cechov ukončil právě nejnovější svůj divadelní kus
„Tři sestry“ a zadal ho uměleckému divadln v Moskvě.
— Bjórnson píše nový kus divadelní s názvem „La
boremus“. V dramatu líčí ee boj práce s láskoú;
práce avítězí. — Universita v Tonsku, jež jest nejmladší
universitou v Rusku, čítá letos 503 studentů. —

Literátura.,
Devatenácté století slovem i obrazem. Právě

vydaný sešit 3. tohoto nádherného illastrovaného díla,
vydávaného nakladatelstvím Jos. R. Vilímka v Praze,

řináší historii posledníchlet vlády a úpadku Napo
eona I. Text jako vždy proložen je četnými illnstra

cemi, z nichž zejména imposantní pobled na Moskva
před pošárem s obraz s věrnými podobiznami všech
účastníků Vídeňského kongresu čtenářovu pozornost
zaujme. — V druhé části inetruktivním obrazem pa
říšské podzemní dráhy končí pojednání o železnicích

8 nj dějiny parní lodi. Vedle četných vyobrazeníparní lodiv různých dobách, jejího vývoje jakož i
stavby, nacházíme tu podobiznu českého vynálezce
vodní vrtule, Josefa Ressla. Malebný barvotiskový po
hled na horskou dráhu na „Panna“ a pohledy i prů
řezy velké válečné lodi jsou přílohy tohoto sešitu, o
němž můžeme říci, že obsahem textu i vyobrazení ne
sůstává za předešlými.

Ludmila. Sbírka zábavné četby pro český lid.
Ročníku III. svazek I. — Nový ročník oblíbené této
knihovny, která v krátkém čase došla tak značného
rozšíření, přináří opět práci s pera Boh. Brodského
Soumrak. Kdo počne tuto práci čísti, jistě ji hned
neodloží. Dílo to zajisté nejlépe odporučí samo pečli
vě redigovanou Ludmilu, která vychází nákladem Cy
rillo-Methodějské knihtiskarny V. Kotrba v Praze red.
TbC. J. Paalyho. Doufáme, že ředy jejich odběratelů
se značně rozmnoží, jsk to vším právem gaslahoje.
Roční předplatné 1 sl., poštou 1 zl. 10 kr.

„Ilustrovaný Svět“ přináší kromě úplného
slovesného i obrazového obsahu dvou čísel týdenníku
„Besedy lidu“ — pročež teké označen je jako velké
vydání Besed lidu — zvláštní nákladnou vložku, líčící
současné vážné události světové slovem i obrazem.
Nákl. J. Otto v Praze.

„Náš Domov“, oblíbený a nejlacinější český
obráskový čtrnáctidenník sábavně-pončný pro lid, na
nějž lze se kdykoliv předplatiti. Předplácí se pololetně
jen 3 K 40 h, celoročně 4 K 80 hi a poštou —

Zprávy ze zátiší Potštýnského, zovese ná
sev úhledné vypravené knížky o 48 stránkách, která
před nedávnem byla vydána a právě so rozesílá všem,
kteří jakýmkoliv způsobem zájem svůj o sátiší pot
štýnské projevili a jeví. Potštýn stává se rok od roku
hledanějším letním zátiším a seznam letních hostí,
v němž uvádějí ae pouze ti, kteří v Potštýně nejméně
týden pobyli, vykazuje úbrnuý počet každým rokem
© 40 —50hostí větší. Zásluhu o tento rozkvět Potštýna
má okrašlovací spolek potštýnský © především jeho
a pro avó rodiště nezištně a bezpříkladně obětavý
předseda universita prof. dr. Jan Urban Jarník, který
zprávy výše uvedené sestavil. Na každé stránce zpráv
dočtete se o snaze okrašlovacího spolku «příjemniti
pobyt letním hostům potštýnským ať jiš lázněmi říč
nými a vanovými či sařízením bříští lawn-tennisovrých
a kůšelníko, ne kašdé stránce téměř přesvědčíte ne,
co zmůže usilovná práce s malými prostředky počíta
jícího hloučku jednotlivců. Zprávy zajisté vyvolají
v starých návštěvnících Potštýna příjemné vzpomínky
na vzdálený Potštýn a prošilé tam sladké chvilky,
Jak věrná jest i v Praže družina potštýnských „laf

táků“ dokazuje v knise stat o potštýnském koncertua večírku v Praze.Zprávy ze zátiší potštýnského jsou
tedy dobrým vodítkem pro všechny, kdož by se o let
ních bytecb, klimatických s sdravotních poměrech Pot
štýna (s péra p univ. asistenta Dr. Štycha), nebo o



bohabých kskáchv okolí Potět čití chtěli.
nát plný vinstně 4 v oslůčinnost epolku

očměhnracíko,karl desnd ryrmhelia 9 stavbějabí
oto nětašitko berosu Antonina.Dobřonskéko,
jemuš okrašlovací spolek.projeví)tak vášlevetza do

volení, kterým umodail ke | sní spolkových. Zprávy rozesílají 1 ndprima, sedak okta
ovací spolek, kteráho. (ss př. letos slor kopa

lovacítní pracemi v lázňěšís rokem
větší a větší, oddává to nad o ohratpfeivcí pote
štýnského zátiší přispějí mn dárkem sebe menším ne
výlohy s tiskem správ . Zásilky peněšité, jak
v kmise připomenato, :pjlépe adressovati přímo

na my prof. Jarníka s Práte (Veleslavínova ul. č.96. —L. ..:

Národní hospodář.
' 'Preti alkoholismu.

Původní dopis = Praby.

Dne 327.m. m. kosala seza předsednictví
Jeho Exo. p. místodržitele anketa obou sekcí,
české a německé, pro mezinárodní sjezd proti
alkoholismu, jenž se má v dabna badoucího
roku odbývati ve Vídni. K vyzvání c. k. mí
stodržitelství a návrhu biskupské konsistoře
přítomen byl vdp. vikar. sekretář V. Hlavsu
a moje maličkost. Pokad se mé osoby týče,
byl bych 8e, jsa pro humanitní snahy povždy
zaujat, zúčastnil i jako osoba soukromá jednání
významu tak dalekosáhlého.

Po přivítání se strany p. místodržitele
podal referent pan dvorní rada Pelc důklad
nou zprávu o účincích alkoholismu v Čechách.
Na to navrženy tři sekce a osobnosti, jež by
mezinárodnímu ejezda zprávu podaly. Pan dr.
Záhoř žádal si promluvití o stavu alkoholismu
v Praze, bylo mu v tom však nejprv z for
málního ohledu zabráněno, -podrahé návrh
jeho, aby vyslechnut byl každý, kdo se k slova
přihlásí, zamítnut a anketa, od níž jsem si
tolik sliboval a kde moblo mnoho intereesant
ního se povědíti, po půl ? hodině skončena.
Aby ee věc byrokraticky krátce odbyla, o to
staral se řízným způsobem pan dr. rytíř
z Jakechů. :

Poněvadž náhled svůj nemohl jsem pro
nésti na místě povolaném, činím tak cestou
žnrnalistickouv tomto směru3

Především jsem toho mínění, že v boji
proti alkoholismu má kriminalista zrovna
tak vážné slovo jako hygienik. Kdo na
hlížel řadu let v tělesnou, daševní a mravní
bídu odsouzených, ať v trestnicích, ať v ká
znicích, přesvědčil se, co zla nemírné poží
vání lihovin způsobilo. Číslice uvězněných jež
alkohol přivedl na ta místa variruje od 30—40
procent, pokud se zabití, vraždy, těžkého po

Škozenína těle, veřejné E odporuproti zákonité moci a násilného smilstva, resp.
zprznění se týče, až 70 proc. a více. Nevěřím
statistickým dátům, to vím ze zkušenosti, jak
se dělají, ale skutečný stav určoji aspoň při
bližně a proto myslím, že byla-li utvořena
sekce: „alkoholismus a hygiena“, mohla 8eještě
přidati: „alkoholismas a kriminalita.“ Natento
moment, snad v nepřítomnosti prof. Zůckra —
nepoložená váha žádná a anketa činila dojem
sjezdu lékařů. V Německu udávají kriminalisté

při podobných příložitockoch tón, u nás nedostavil se, pokud vím, ani jeden zástupce ústavů
věrenských. V Německu je kriminalistika

- vědou, u nás je přívěskem,vedlejším zaměst
"náním universitního professora.

3. Proto bylo zcela přirozeno, že nebyl po
Jožen předem důkaz na nedostatečné naše zá

- Řonodárství a já myslím, že by mezi takovou
- honorací duševní nemohl to nikdo za zlé vy

kládati, kdyby pravdědán byl výraz. Anglie,
Francie, HoJandsko, Švédsko, Norvéžsko, Švy
cary, sev, Amerika má zákony proti notorickým
opilcům, jen v Němcích nebyl r. 1889 zákon

podobný přijat a proto jsme my v Rakouska,teří po Němcích všecko děláme, uložili ná
vrch zákona proti pijáctví z r. 1887 ad akta
a až se v Německu zavede, potom přeneseme
je se všemi chybami k nám, jest-li tentokráte
mezinárodní sjezd s celou věcí nehne.

Za to mají však Němci přísnější opa
tření policelní a v některých zemích svůjzákon
proti alkoholistům, jichž neřest je veřejným
pohoršením, aneb poškozujeveřejnou bezpeč
nost, pořádek,blaho rodin, třeba se zákonem
trestním do konfliktu nepřišla. I v Němcích
je trestán hostinský, který nalévá notorickým

ijákům, jichž jména má naznačena, popřípaděidem opilým, jakož i mládeži po 16 roků.
U nás není trestních paragrafů, politický

úřad může hostinského, který by tak činil, na
pomenouti po př. koncessi vzíti, ale paragraf
na to není. V jedné obci zpili se školní chlapci
tak, že se kol hospody váleli; správa školy to
udala a výsledek? — Měli býti potrestání v
domácí kázni. Jaká to chuť ku práci, když

vládasamanekonáPODOna musí položiti základní kámen, ale takto
však ona sama vtiskuje nedostatečným svým opa
třením pečeťbeztrestnosti a pijanům vystavuje
svobodný gleit. Zákonem se opilství neznmezí, —

=p“

ale jetopřeceautný podklad,jehož privátní hu

potřebuje,sbrov sosialníchprostřed..ků k zabráněsí opilství s jeho potírání užíti
mohla. Byli tsm též poslanci, ti páni měli nám
slíbiti že v nejbližším zasedání říšské rady,
bude-li dělnou, vyzvou vláda, aby znovu pře
dložila návrh zákona z r. 1837, kdesi ve stolku
p. ministra kultu uložený, aby zástupci
kulturních států, až ve Vídni se sjedou, víděli,
že to myslíme s tím hojem proti alkobolismů
upřímně a že ejezdy naše nebyly akademickým
mlavením.

V Rakoasku vzrostla číslice přestupků
od r. 1876 do 1889 skoro o jednou tolik a to
máme hlavně co děkovati liberálním opatřením

on pro Halič aspoň v jistém ohledu, proč
s ním odkládati procelou říši? Kdo se chce
upřímně zúčastniti boje proti alkoholismu,i
kdyby byl sebe větším liberálem, musí býti

P. professor Jaksch mluvil hodně libe
rálně, prohlásil že sekce nic nechce míti 80
spolky temperečními ježto trocha alkoholu ne
škodí a lidatvo něco míti musí, ale zapomněl,
že byly jednou časy, kdy lidstvo alkoholu ne
znalo a také bylo živo, zapomíná, že v Aut
glii Holandsku, sev. Americe, Švédsku tempe
reční spolky se osvědčily, že v Rasku žije 12
milionů sektářů, kteří o alkohol ani nezavadí,
ba že třetina loďstva anglického pluje pod
vlajkou střídmosti a zdržení se lihovin, zapo
míná že ve státě Maine a j. lihoviny žádné,
tedy ani víno, ani pivo, nesmí se prodávati
živnostně, že věci ty musí síti doma, kde
si může píti, jak chce, že však právě násled
kem toho spotřeba alkoholických nápojů ne
poměrně klesla. Jinak se zajisté pije doma a
jinak ve společnosti, kde dodává cbuti a natí
jeden drahého. Není to pro každého, aby 8e
lihovin úplně zdržel, to uznávám, spolky stří
dmosti nedají se předepsati zákonem, ale jsou
lidé, na nichž působí divy, jak jsme 8e
v anketě samé od zástupce Tratnova elyšeli.

Aby se však nezdálo, že jsem jen a jen
kriminalistou a že hygieně npírám vůdčí vliv,
zmiňaji se o t. zv. asylech pro pijáky, o nichž
v anketě nebylo rovněž vážné zmínky, ač věc
ta je dnes přímo akutní. Již r. 1889 dostal
jsem jako představený z polepšovny od mini
sterstva k vyjádření dotaz, mají-li 8e pro ne
napravitelné pijany zříditi zvláštní asyly, či
stačí-li zvláštní oddělení v káznicích, jak toma
je ku př. v káznici v Deralste!? Jsem pro
ostrý 'zákon na pijáky, jako prostředek na
venek odstrašující, jsem ale pro humanni prová
dění toho zákona, nebof nepohlížím na opilství
jako na zločiny, ale jako neduh, nikoli jako
na zjev kriminální, ale psychopatický. Mají-li
však takové ústavy u nás v život vejíli, musí
býti předevšímpostaránoo pořádnoustatistika
takových individuí, neboť čísla dnešní jsou
vzata — snad páni lékaři jsou důkladnější, —
v trestnicích ze vzduchu a ne ze skntečnosti.
V řízení trestním se alkoholyk konstatuje,
napíše se mu to do aktu, přijde a názvem
„Sánflig“ do vazby a úředníci, jestli na to
totiž nezapomenou a vidí-Ji mu to při návštěvě
na nose píšou do svých pozorování: „ein G6
wesener Sůufling, gegen gute Worte apatisch,“
nebo lékař: ein gew. S. physisch herabgeom
men,“ konečně správce: „ein gow. S., ohne
Energie in d. Arbeit“ a tak to jde stále. Tato
pozorování předloží se vrchnímu návladnictví,
aby se z nich dělala však statistika alkoholi
stů to nikomu ani nenapadne.

Je-li takový propuštěn, nestará se o něho
teprv nikdo, leč četník a tento nikoli, jest-li
pije, ale odkud na to bere, protože opiletví
samo sebou není u nás žádným přestupkem.
Agenda policejních orgánů je ovšem velká,
ale má li se něco podniknonti musí se to vzítí
za pravý konec a v tom ohledu je podle
mého zdání nutno, aby tabely pijáků z trest
nic vedly se dál u polit. úřadu resp. u če
tnictva.

Pak bychom měli dáta aspoň poněkud
spolehlivá a spolu ten pravý materiál pro
asyly než s nimi začneme. To vše a více ještě
jiných věcí mohlo se v anketě uvážiti a z této
strany za včas potřebné kroky učiniti. Proto
opakuji ještě jednou, kdyby bylo bývalo volno
promloviti každému alespoň 5 minut, bylo by
se to o hodinu prodloužilo a anketa byla by
daleko poučnějšía též interesantnější. Konečně
vyslovuji přesvědčení, že pravá úloha v boji

prot alkoholismu nenáležíanihygienikovi, aniiminalistovi, ani právníku, ale societě a že
nejlépe potlačen bude kořaleční mor, když
bude občanská společnost o to se starati, aby
alkoholiků co nejméně povstávalo. Snáze je
zabrániti sto lidem aby se alkoholiky nestá
vali, než jednoho jediného z alkoholismu vy
léčiti. Tedy vedle spolků střídmosti zdravé
byty, pořádnějšírodinný život dělnictva, jež
tvoří hlavní kontingent alkoholiků, výchova
národa od školy a kostela až k šurnalistice a
knihovnám, hlavně však náhrada za alkohol
a tou je Jepší výživa tělesně pracujícího člo

| -jemě-mu je dledů,ale -m :úbst;zdraví
s nervů. Je to směnka, která ae stále masí

prolongovati, protože Se nemůže nikdy zaplatiti. Ožralec žije s kapitálu svého zdraví ane
z úroků. al.

. Zrnka pravdy.
, Práce kašdého badiž vády účelná šlená:
jen taková práce, pří níá jiš předemvoškoréokolností
byly uvadovány, může „Přinášetí nejlepší ovone.e

K bohatetví je třeba štěstí; aleku štěstí
bohatství potřeba, ' nu Mal.

Úpadek víry způsobil v hlavách naprostou azar
chii a vyspěl v naprostou neschopnost nadchnouti s
obětovati ze pro něco na světě jiného neš pro —
svůj sájem.

. . . . : .

Baď zemi andělem:a ons ti-bude rájem.. + .

Listárna reodakoo.
£. Sdílím Váš náhled; tušil jsem to, Posdray!:
Vlp. S. Mnobo práce, — nyní nelze. —©
X Y. Obyčejnou odměnou jest nevděk — skla

mání. Pracojte jen dále, to, 00se přihodilo Vás nemnsí
odstrašiti. Nebyloby dobře při prvním nesdaru sklá
dati race v klín. Pravda přec zvítězíI

Přelouč, Seč, Dolní Dobrouč, Hořice, Pe
trovice, Bojanov. Došlo pozdé, uveřejníme v čísle
příštím.

Nová Ves. Pošlete!

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne I. prosince 1900.Ihl,

pšenice k 1200 —15-40 šito k 1200—15-70, ječmena
k 900—1080, oves k 460—5-80, proso k 9:80—10:00
vikve k 11-50—1260, hracha k 1900—32200, jáhly k
19-00—00-00,krap 18-00—42-00,bramborů k 340—380,.
jetelového semínka červeného k 96-00—108:00, jetelo
vého semínka (inkernát) k 00-+V0—00:00,máku k 26:60
olejky k 00-00—00'00, lněného semene k 30-00—22'00
100 kg. šitných otrab k 12-00, pšenič. otrub k 1800,
1 bg. másla k 2-56—32-80, 1 bg. sádla vepřového k
1:60—176, tvarohu k 0-53—0-86, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jeden hekt. oibole k 4*60
jedna kopa drobné zeleniny k 2'40—0:00

"l

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanova třida.Široká ulice č.12

Žádojte na ukázku I. sešit

Josefa Ehrenbergra

© sylsy ZÁDAvN.
K dostání ve všech knihkupectvích. 

zvláště

v Cyrillo-Methodějském knihkupectví
Gustav Francl

v Praze. Paláo. městské spořitelny.

Oltář
poučná i modlilebníkniha

i zpěvník

| pro diecési královéhradeckou
WE“zasílá se "fil

v různých vazbách i nevázáný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí ©

Biskupská knihtiskárna.



Založeno r. 1860.

doporučuje

-Karel Zavadil,
slatník apasiřv Chrudimi

svůj bojně zásobený sklad

sestříbra,bronsua jinýchkovů
zlacenéa otříbřenézaě50ruší.

šji vyřídilPlaKE kneIětách.© na
Ihoruslnconí asěíbření stariích věcí koná se he z
o erodmt SSoni natí botaýníkaral;
hořel přípeyP. T. nánaríká aněporoěnjesetedy k za.aopravě kalichů, monstrancí, ,rolíkviářů,
nášebok . olej 4 „ lastré, kaditel
tácků nakřest,svícnů, acdákálě,schránek na Nejsvě:

jší, patenek atd. co nejvíce.

dbbbbbb|4 444444475

© Velebnému duchovonstvul 

Za příčinou blížících se
svátků doporučajisvoudilnu ku zho
tovování kostelních předmětů jako:
monstrance, kalichy, ciboria, nádobky

pro svaté oleje, svlony, kadidelníce,ampy, kropenky, kro tenky
k nemocným atd. Postřibřování a po
slacování v ohni i galvanicky se záro
kou trvanlivosti. Předělávky a správy
se vyřídí rychle a levně.

Spolehaje na přízeň velebného da
chovenstva znamenám 86

v nejhlubší účtě

JAN ŠOLC,
zlatník astříbrník.

Hradec Král. Malé náměstí.

+ OMP“Pozor na firmu. "fB
KTTTTTTTITITTTTTTT

10,000 čtver. sáhů
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové a domy
činžovní, dílem před nádražím, dí
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradee Králové prodá

=

|
E

podmínky poskytne
Josef Kulíř,

ředitel měšťanské divčí školy v Hradci
Králové.

Josef Krejčík vPraze,
uměleckýzávodsochařskýa řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova sv. Václavské záložny.
V Odporačuje uctivě své chralně známé:

-Bochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, hříše
-kasatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svícny,
Justry, pullíky atd. dle slohukostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
"Původnínákresy, cenníky a rozpočty bezplatnéa franko.

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykoná se bezplatně,

KARRRNNNRNNNNNNNNNY
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
vRychnově=.Ka.

Staré náměstí čís. TB.
doporočaje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům
RANRKKKK

pro malby obrámů a po
zlaoování oltářů

. a veškerých potřeb kostelních.

alby„podoblsea v barvách i kresle, malých podobisen,
sa jichž správné provedení se ručí.

Osmy ce najmírnější. 209

„Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech alozích s příloše

nými rozpočty.

NARRNNRRNNRNNRNNNU
NNRNRÁNNNÁ

Co budí sensaci —

| o čemse mluví a píše —

překvapující svěsti

se všech dílů svěla

to vše přinášíobrazemi slovem
časopis

ilustrovaný Svět,
velké vydání Besed Lidu.
Prohlédněte si jen jeden sešit
Kilustrovaného Světa «

seznáte, že je to list nepopíra
telně zajímavý.

Sešit o 32 stranách pouze za
20 kr.

— Žádejte na nkásku! —
Na skladě v každém knihkupectví,
zvláště v Nakladatelství J.
OTTY v Praze filiálkaveVídni,
VII. Burggase 79.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a lerném provedení

přesně dle předpisů orkevních 0 kabdém slohu
odporučuje frma

Petra Buška synové,
uměl sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Úechy) založena roku 1853.

Fotografe a nákresy u velikém výběru na přání k
hlédnutí (ranko saáleme.

Nejlepšíodporučení| | Plánya rospočtyse nedětují
Prorodenoko 300 oltářů.

Ignáce Noškudla Syn
C (protokolovaná frma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškadiy, faráře vo Yýprachticich)

poračuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčenýa často vzasmenaný

“ výrobní závod
8 všech kostelních paramentů.
I Oemníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

: se na požádání franko zašlou.Z
do

Učně
Nia Radulovič,

AU
na obleky v ba

pány moderní.

Metr zl. £—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách

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 na spátky bez svýšení cen!
TA
UE

«Je,n
9 OLET|SLOVEMI

ee) | OBRAZEM
A Přehled voškorá du

Šavní| hmotnépráce
našeho věku.

S několika sty nád- mmm
herných ilustrací, mama
barovnýth příloh, mmm
map, fakolmilů atd. mmm

Pomocí čelných odborníků
redigujeKarel Jonáš.
Vyjde as v 50 sešitech

po 3Ó kr.
Přadplácí se s výbodeu:
Na 10 sešitů K 6—

poštou K 630
i- Na 25 sešitů K 14-25

poštou K 28—
N Žádejte1. sešit
Z ©naukázku!

= Odebírati lze v kaž
dém knihkupectví.

Nakladatelství

Na 50 seš. K 27—

E

Jog.A-YlimkavPra2e,

se na požádáník nablédnatí
franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

KARLA ADAMCE,

odavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Ouperfostáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnotelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spoleh livě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chileký ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro koloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov. chlév
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají 8 přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi,

uměláhnojiva Á 9 ( H R Á x Poštornéa kyselinu sí- . a Líska u
rovou u Rostok.

Ústředníkancelát V RPAZE, Jindřišskául. 27.



v Hradoi Králové.

Bych předešel možným nedorozuměním se strany váženýchPp. odběratelů

ne pokládám za povinnost svou v zájmu obapolném na to upozorniti, že Jan
Plek, bývalý můj| kočí ze závodu mého od delší doby propuštěnjest;tudiž oprávněn není jakékoliv obchody, hlavně ale láh
můj účet přijímati.

P. T. savé pány odběratele ve vlastním jejich uji, by

(| Atyrzenky jemu zaplaceného zboží neb vedench A Ao Reuso ovall

ve a peníze Ba

Poroučeje se další přízni ctěných dlouholetých odběratelů * svých

v úetě veškeré

výroba ovocných šťáv, uhličitých vod a limonád
v Hradci Králové.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
, Oltářní svíce voskové, peleveskové, hladkéi krášlené,svícestesrinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XIEK. vyznamenaná firma:

c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první České továrny na ceresin, stearin, glycerin

aelain, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na
- svíčky stearinové a parafinové, Továrna všech drubů leštidel a mazadel na obuv, olejů

i a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství, Továrna na .
"prací mýdla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi.

É

| :

|
i i
: : ř

E r.Sezernslicý, :

VVacek, u I
bn hy C. k. státní medailí vyznamenaná0

jv Pamět. || (hi x první moravská vyroba věžních hodin

ne„u Ghtuneo | DE FA, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. s
rování stromy ovocné vysoké vyrábí a dodává

a krsky, sazenice pro živé věžové hodiny prokostely, školy, radnice atd. s dlouho

pom řovinyozdob.ooředí leton zárukou v dokonalé jakosti.
pláňateatd. oltlalce sazenic : O O Rozpočty sderma.
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma.

(Nábytek,
hen pro nevěsty,
úplná zařízení

na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Sratojášské náměstí a u pražského mostu protihotelu Merkur.

(Zasláno.

Vyhláška.
/. Dnem 1. prosince 1900 počínaje vyložen jest
dle $ 72 zař.ob. rospočet příjmů a vydání měst
ských důchodů, městské plynároy, městských vo
dáren, účtu pevnostního, méstských jatek a veške
rých fondů a nadací král. věnného a biskupského
města Hradce Králové, jakož i c. k. okresní školní

nadací a fondů na rok 1901 u podepsaného úřada
purkmistrovského, kde lze po 14 dní do něho na
blédnouti a připomínky k němu činiti.

Purkmistrovský úřad král. věn
a bisk. města Hradce Králové

80. listopadu 1900.
. Starosta:

Dr. Ulrich.
(Zasláno.)

Prosba k důstojným farním úřadům

diecese Královéhradecká,
Ferdinand Novák, říditel kůru ve Vamberku

a koncesovaný učitel hudby a zpěvu, zastával
po 8 roků ředitelství kůru ve Vamberku a
byl nyní, kdyš služné upraveno bylo na K 500
slažby zbavenjen proto, že nemá školu varha
nickou. Týž je otcem četné rodiny, vede život

8 řádaný a přijal by ředitelství kůre za dostvných podmínek, jen když by s rodinou svou
živ býti mohl. Že po 8 roků mohl být ředitelem
kůru ve Vamborku, je důkazem, že povinností své
sastávati může a jen z osobních příčin výši

-zbaven byl. K důstojným farním úřadům v
se prosba uctivá, aby ohlášení tohoto dobrotivě
povšimnuto bylo.

Slavnostní, svateb

k největší spokojenonek

u Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.

žitostné h batarává

Teharte příčin:těšír L Bojněsna,lsbotivémaT. pp. hostí z- aby i z kraje.

Václav Vaoek, majitel.



ne půl roku SA —

Republika.
-© Předmínulý týden byly u nás volby vo

Jitelů v páté kurii, a volilo se dosti horlivě.
Jeden volič — je o mnoho více Čech než-li
Němec — 80 snad chtě) voliti horlivě a 8vo=
bodomyslně, spolu však i křesťansky avědomitě,
oslovil a těšal se mne takto: Prosím, repu
blika není nlo zlého?!

Bylo mně to divno, pročse na to táže,
až jeena to konečně pochopil. Křesťanský volič
ten zdržoval se předlety v Praze. Když tam

- někdo k. p. na Karlovunáměstí naproti české

králů“ byla hádka aneb dokonce pranice s vy
hazovy na ulici a až i s krvavými hlavami,
ta říkeli lidé: „No, tam zase byla republika.“

Taková „republika“ by ovšem nebyla nio
dobrého ani příznivého leda pro toho, kdo
má radost u slávu si z toho dělá,když „vy
házel celou hospodu“. Ale je z toho vidět,
že u českého lidu repoblika jakousi velice
špatnou pověst má. Představaje si, jak patrno,

že i stát, který je republikou, je něčím, co je
nejmírněji řečeno nepořádkem.

A nebylo by diva, kdyby lid náš tak
smýšlel, popatřímeli na nynější stát fran
conzský. Je to republika, to jest stát, který
nemá za hlava neb náčelníka dědičného pa
novníka, krále neb císaře, ale jen předsedu,
který bývá na několik let volen, a může se
jím státi jednou ten, podrahé onen a třebas i
nejposlednější občan. Jsou tadíž mnozí, kteří
sl v tukovémble státě libají, myslíce, že je
„! pejsvobodomyalnější, an prý se v něm lid
spravoje sám a může se špatného a škodli
vého náčelníka etátu zcela zákonným spůsobem
zbaviti. Je to tedy dle jejich náhledu stát nej

Dat Ale popatřímeli va Francii nynější, kdedělají zákony a stát řídí lidé.sobečtí, kteří
užívají“ svých úřadů“ k výdělkářetví a ú

latnosti, lidé svobodomyslní jeu pró sebe,
ezbožci, Etetým není nic svatého, kteří boří
áští proti ctění Boha vůbec a proti katoli:
Kému náboženotví zvlášť, kteří jsou otroky

cizích, zemi vyssávajících nepokřtěnýchbo
háčé; tu ovšem nad. takovouhle republikoa
rozvážný člověk kroatí hlavou. A vidíli, kterak
v té právě žémi jeví se-samá nesvornost, samý
křik a hádka, ta ovšem není dívu, že "není

daleko: dna podobnáté: „Notam bylézase ropablika.“ © - 3
Je to veliké poučení pro národy. Kde
pó křestanakn svědomitých, Boha se bo+

h občanů, takt je „republika“ ©
(A proto ikdyž stát není republikou,alé

monarchií, čili státem s dědičným
králem neb císařem, může býti „repubišítou“
A to z dvojího ohledu. Buďto je tost
rém, je panovník obmezen sněmy, ti
může nic zákonem udělati, co poalánci ne

řijmou. Takový stát je poloviční republikou.
Bou-li ve seěmích a na rozhodných místech

vte

ve státu odělati
řekl pěco, co by způsobilo na jistých místech
medorozůměnía škrupale (úzkostlivé pochyb
nosti) modré tužky úředofa proto ponečhávám
to pánůmčtenářům „Obnovy“ © „. aby
vafovali, jsou-li v Evropěmonarch „které
jsou „republiky“. m

". | Jeon pak táž nsónarchie, kdež panovník

dávázo k jé se jim neobmezenéwonarehle čili adtolutní. Ale i takový stát
může býlt „republikoa“, je-li panovník sláb
a nebo bez Boba, a je-li obklopen rádci bez
božnými a nemoudrými.

A tak, kam ae jen člověkpodívá, všude
sama „republika“. Přicházíme tudíž k té pravdě,

Bejen ten stát není „republikou“, kde vlastné„vládne — Bůb, jak v něj věří křesťané. Po
vídám, jakv něj věří křesťané. Jsou totiž na
světě „doktoři“ kteří Boba křesťanského, vše
vědoucího, zákony dávajícího, zlé trestajícího
nechávají „lidu“, oni sami ale upravmjí si
názor světový“ dle svého rozumu či vlastně
e svých vášní. Překrásná to svobodomysl

nost. Ty lide, ty bys kradl a loupil a pány
zabíjel, ty si věř v Bohaa boj se ho, ale my

o nemůžem potřebovat, 6 ním 8e
těžko bohatne. A páni takoví k tomu všemu

proto právě
že je tolik té „republiky“, že páni sami sebe
za bohy mají, víru v Boha klerikalismem na

doufáme, znenáhlu sice, ale přece se blíží
doba, kdy Jid zahřmí do srdcí takových do

ského!“ Kéž by jen rychleji ta doba se blížila.
Z toho všeho pak jest patrno, jak i

v tomto ohledu jest pravda na straně církve
katolické. Ona praví: Republika, to je stát,
kde není dědičný náčelník státu, není samo
sebou nic zlého. A to povídám k upokojení
onoho na počátku tohoto článku zmíněného;
voliče. A proto církev zásadně nikde proti
republice nevystupuje. Církev — ta tak často
neuzoanácírkev—jest jen proti „repablice“,
to jest proti nepokoji, sváru, násilí, bezpráví

a v čnv čili proti vladařeníbez ohleduna Bohave smyslu křesťanském.
Proto ale taky novystupuje proti monar

chii; jen ty „republiky“ v monarchilch nemůže
schvalovati.

Sama není republikou, nýbrž monarchií,
jen že náčelník její zůstává na svém místě,
chceli, až do smrti, a pak se volí nový a může
se k úřadu tomu dostati i člověk původu nej
nižšího, jakého právě hued první a mnozí jiní
byli: Liší se pak od monarchie I tím, že ná
čelníci jednotlivých jejich okresů — diecésí —
nejsou jen tolik, jako na př. ve státě rakou
ském místodržitelé jistých zemí, nýbrž svou
moc mají svěcením přímo od Boha, k vůli

jeduotě církve vykonávají ji však jen ve spojení s hlavou nejvyšší dle zákonů pro celou

více podobna rodině, v které otec má moo a
vážnost svou od Boha, a matka ji má rovněž
od Boba, ale vykonávati ji má pod vyšší eprá
vou otcovou, který však povinen jest nejen

dbáti. Vofrkvi
tedy papeš jest otcem, sbor biskupů matkou,
věřící rodinou. Ovšem se můře státi, i zde něco
čeho nižádný katolík neopírá. Rodina je monar
chiecirkvi podobná,ale stává se někdy „repabli
kou“, to jest společností bez pořádku, láský
a blaha, společností rozháranon. To je tehdy,
když v ní nevládne — Bůh! To je tehdy, když
otec, matka, děti a nebo jen někdo z nich ne
záchovává příkazů Boba křesťanského. A tsk

o ž, biskupové, věřící,a ebo někdo

7" árod český nepomýšlí na řepubliku.
On je národ královský, monarchický. Ale mno
hoa ja maóbo těch, kteří v něm dělají „re
utlikn“. Na prvním místě jest tu Vídeň,

Ktarů tenkučila a nechce naačiti Němce znáti
Pága Boha křesťanského, který praví: Co

M

Ten „lid,“ to jest národ, aťse bojí Boha aposloachá,ale my ve Vídni máme svého boha,
který „vyvýšilnárod svůj — to jest německý
— nade všecky národy“.

- Dále dělá v národě „republiku“ boho
postý liberalismus se všemiJeho odrudami
až dolů k anarchistům. Roztrhal národ ve

nichž obzvláště

jedna ukázala velkou chuť „vyházet celouospodu“. Kdo chceš, rozuměj. Bobužel, že li
beraliemus nadělal i jinak mnoho „republiky“.
Tak n. př. matička Praha, caput regní — hla
va královatví —dělá velice zajímavou „ropu
bliku“ na radnici. Mám strach, aby to v té
hlavě království nepřišlo až k nějaké té „re
pobliee“ od „pěti králů“ ve třídě vyšehradské.
Ale abych nebyl strannickým; ono je po krá
lovatví českém takových „republik“ radničních,
ba i kde mají jen pastoušku, velice mnoho.

Inserty se počítají levně.
Obnova vycádsí v pátek v poledne, ..

Hůře je, že naříkají živnostníci, řemeslníci a
rolníci, jak mají veliké trápení s pomocníky,
dělníky a chasou. Jen a jen „republiku“ to
dělá. Kóž by ale uznali, že ti nižší nezačali.
Dělání „repabliky“ čili vyhazování božského
řádu ze srdcí, naučili se od svých pánů. Také
páni školní inspektoři naříkají, že čím mludší :
učitel, tím více dělá „republiky“. Inu, když
sám zákon a dle něho zřízené ústavy hódně
si té „republiky“ — toho vyhození Pána Boba
z vychování a nčení popřál, což diva, že to
nese takové ovoce. Ale nechť se páni inspe
ktoři potěší, nejsou sami. Pánům učitelům zase
dělají „republiku“ kluci, a rozvážní páni pro
fessoři přiznávají, že i na gymnasiích je v těch
mladých hlavách a srdcích samá „republika“.
Což divu, že mnohý student vychováním 8
v hloubce srdce svého křesťan i do semináře
si přinese něco té „republiky“ v mladé hlavě
své. I já sám, že už za mého času byla gy
mnasia hodně zliberalisovaná, přinesl jsem
si ve svém mladém osmnáctiletém srdci trochu
té „republiky“ do života. Ale právě ten život
je nejlepší professor; právě ten život, „který
je jiný, než, jak si ho mladý rozum předsta
vuje, právě ten život s tolika sklamáním, vy
hnal tu „republika“ z duše mé. A jsem nyní
„monarchistou“, totiž přivržencem té zásady,

mi, svou slepotoa a neb aspoň svými nedoko
nalostmi, a že jedině Bůh, jak jej hlásá kato
lické křesťanství, jest nejlepším vladařem.

A proto i našim lidem, kteří pracojí k
opravám a povznešení lidu inároda, připomí
nám, že nesmíme do srdcí svých pustiti žádnou
„republika“. Mohlo by se státi, že by to vedlo
k pohrdnutí otcovskou a mateřskou vážností
církve, a nu tom není požehnání. Pak vládne
vášeň, umíněnost, ale ne Bůh. Obzvláště na
tom záleží, abychom, kdož chceme veřejně pů
sobiti, neměli „republika“ ve svém svědomí.

Table jsem sa dověděl z „Obnovyř, ž
po svém dávném obyčeji pan pastor Šádek
rozbíral můj článek. Jako křesťan mu radím,
poněvadž už stárne, aby se raději staralo
„republiku“ srdce svého..

4BREKT

Dopis zPrahy,
V Praze, LS. prosince. 

(Na staroměstskéradnicí většinastala se — mew;
šinou. — Dr. Josef Milde. — „Slavia“ i
mesinárodním. — Rolnický sjesd. — O

české většiny sněmu království Českého.)

Dostalo se nám zadostačinění! Když jsme
své doby vyslovili va těchto místech obdiv
nad odvážností nynějšího pražského primatoré
p. Dra Srba, že totiž převzaltak.:vysoce zod
povědný. úřad, aniž by měl dostatečně zabe
zpečenou vlastní většinu v jejíž hlasováním
by mobl správu veleobce pražské vésti, hle
dány byly v obdivu tom momenty osobní.
nás totiž věčně skoro novinařiti se nedovede.
A nyní k tomu došlo, co jsme předpovídali.

Jenom tři členové páně primátorovy vě
tšiny se roznemohli a on nemůže z místa, jak
se při opětovaných volbách náměstků starosty
pražského akázalo. Větňina stala se menšinou
a pražský pan primator může zůstati na svém
křesle jenom s milosti těch, kdo bo nevolili
a které nahodilý rozkol a nesvár na nějaký
čas hodil mu do náruče. To jeme své doby
zde napsali, že staročaský primator může do
čkati se této zkušenosti, že bude se musiti
opírati o hůl, která ho bila. V zájma Prahy,
v zájmu vážnosti postavení jejího primatora,
v zájmu zdravého politického a samosprávného
rozvoje nechtěli jsme 80 toho žalostného di
vadla dočkati. Když pražské listy na možnost

chtěly poukázati, učinili jsme tak věeně a loy
álně v „Obnově“. Zanajíce pražské poměry i



osoby důkladně, opozorňovali jme na to, ale
marně. Předpověď naše zůstala bez víry a
došlo k tomu, že je dnes na staroměstské
pražské radnici největší zmatek.

Starosta, ootnuv se v menšině, stal se od
vislýmod měkolikaosob,od míchmusísi dáti
vdlšínu se svých odpěrcův sháněli, aby se mohla
obec ku předu pohybovati. Za jaké ústupky a
za jakou cenu budou mo nyní tito vlastnímu
svému programu a svým volíčům nevěrní mla
dočeší většina tu opatřovati? A je jisto, še
se nerorední den, kdy ho třebas v nejvážnější
chvíli opustí? ,

Když jsme o tom všem své doby psali,
přáli jsme si, aby se o tom uvažovalo a aby
se v čas předešlo smutné odvislosti pražského

rimatora, do níž se dnes skutečně dostal.
ležitost tuto sluší posuzovati zcela jinak,

než-li jak se v Praze ze strany veřejného
mínění činí. Nám se dostalo zadostučinění,
že jsme situaci dávno aprávně chápali a čte

nářstvo o ni informovali. .e

Překvapojící události minulého týdne
byla neočekávaná smrt pražského advokáta
dra Josefa Mildeho, jehož osobnost hrála
v Praze vynikající roli. Dr. Milde náležel
mezi „nejpevnější“ ataročechy. Nynější situace
na radnici spůsobena byla hlavně jeho vlivem
a působením. Klumal se totiž v poměrech a
dovfal, že nynější doba povolá staročechy
v bývalé jejich posice a proto nechtěl daným
okolnostem ustoupiti.

Při tom všem však náležel k těm radni
čním činitelům, kteří zejmena v patronátních
otázkách stavěli se na staroměstské radnici
proti návrhům konsistoře, tak že následkem
toho po obsazení fary u Nejsvětější Trojice,
když se byl dr. Milde nejpříkřeji proti první
mu návrhu konsistoře opřel a dal beslo, aby
se farář volil dle mínění sbora t. j. také židů
a protestantů, kteří s ním hlasovali, vzdal se
kanovník dr. Marek další činnosti jako obecní
starší.

Východní Čechy užily také „pevnosti“
páně Mildovy povahy. Při volbách do sněmu
r. 1889 postavil se na stanovisko, žo svůj
sněmovní mandát na Náchodsku a Opočensku

musí hájit a neustoupil domácí kandidatuřejesenického faráře dp. V. Uhlíře. Následek
toho byl, že mandát ten dostal tehdy najednou
ve mladočecha přebarvený opočenský p. dr.
Jan Dvořák. Tím dr. Milde staročechům man
dát prohrál a jesenickému faráři Uhlířovi zne
možnil. aby na sačma ujal ge celé řady pro
národohospodářský rozvoj ve východních
Uechách důležitých otázek, jímiž se tento za
sloužilý kněz, jak je na celém Hradecku zná
mo, platně obíral a obírá. Pan dr. Dvořák byl
by dostal tehdy mandát, když ho již chtěl,
Snadno jinde, tuk že jenom staročeskou „pev
ností“ dra Mildeho na Náchodsku a Opočen
sku došlo ke zmaření kandidatury faráře

Ublíře.
Tolik měli jsme za potřebnéuvésti. Jiných

osobních stránek zemřelého nemůžeme se do
týkati, jelikož ústa jeho navždy umlkla. Pouze

FEUILLETON.
Ze světa zvířat.

Dobredrušství lesních káňat. Pan. Dr. Vodička
a Kobaridu v Přímoří nám sděluje: Letos z jara
byl jsem svédkem smrti matky káněte v okamžiku,
kdy nesla mláďatům ulovenou kořisť — velikého
hMads,úžovku. Dobře mířená rána z pušky lotce
srazila zvíře k zemi, Věděl jsem již dříve o bnízdu
jejím nedaleko našeho městečka na starém dubě,
Našed ve bnízdě dvě ještě chmýřím porostlá mlá
ďata, vzal jsem obě siroty ssebou domů, krmil je
masem bovězím, sem tam pak jsem jim dal ně
jakou žabku neb myšku. Mladá káňata časem vy
spěla a zcela zkrotla. Užívajíce úplné svobody,
přece mna moje zapísknutí přileléla vždy i z
nejzadnějšího konce zahrady. Ale netrvalo to
dloubo; jednoho krásného dne zastřelil jedno mládě
majitel lovu, jenž mylně pokládá káně za rejvět
šího nepřítele zajíců. Druhé káně hrozně ustra
šeno přiletělo domů, žalostně volajíc svou sestru
a po celý týden se z domu ani nehbnulo, Brzo
potom našlo neobyčejné soudruhy — dva mladé
boloubky a uzavřelo s nimi přátelství. Dena
co den doposud chodí s nimi spát na jeden
týž krov pod střechou a holubi úplně bez stá
rosti kolem dravého ptáka laškují a vrkají, káně
psk jim hlasitým zahrízdnutím časem přizvukuje.
Na žádného ptáka se dosud káně neodvážilo, Má-li
hlad, sedne na okno u kuchyně a blásí se o svoji
snídeni. Hledí si velice čistoty. Prší li, postaví se
pod okap a myje se v louži třeba půl hodiny,
když pak je sucho, dostává na velikou mísu vody
a je radost viděti, jak čile sknajpuje«. Ačkoliv lítá
hojnost divokých káňst kolem, nikdy mému za
jatci nenapadlo, -aby s nimi uprchl. Ovšem, až
přije Čas páření, musím káně na J až 4 neděle
přec zbavit svobody, Nedávno mi přinesl zdejší
pastýř na prodej úplně vzrostlou starou káni, jež
byla ulovena za neobyčejných okolností, Pastýř
apatřiv ji v trávě, hodil po ní kamenem a když

znameocali.
Dr. Milde zemřel jako veliký boháč, jsa

po dlouhá leta právním zástupcem prašské
obce a pojišťovací banky „Slavie“. Vlivy jeho
následkem toho byly ohromné a po léta ros
hodoval o tom, kdo má býti pražským park
mistrem, proto nazýván byl v Praze „ober
birgermeistr.“

o »
» 

Trapně za savépůsobily všude zprávy,žestudentský spolek „Slavia“, jenž účel svůj jiš
ve svém pojmenování nese, uspesl se k ná
vrhu žida dra Popra na tom, aby do spolku
toho přijímání byli členové bez ohledu naJejich
národnost. Většina členů spolku toho před
stíráním, že je to „pokrokové a moderní“ ne
pochopila, že tím vlastně tropí si židovská in
ternacionála z myšlénky o vzájemnosti slo
vanské blázna a že bade nyní židovský tisk
českou mládež a tím český národ především
v Rasku kompromitovati a v Německu se bud
českým snabám posmívati.

Žalostný tento úkaz jest sice kouskem
pouze ne celého sta studentů, mezi nimiž je
polovice židů, ale parádou není žádnoo. Při
tom svět vidí, že pražský český tisk, který
čin ten neschvaluje, jest i oproti takovýmto
kouskům bezmocným, což k vážnosti a respe
ktu před českými poměry nepřispívá.

+ +
*

Posledním zajímavým zjevem veřejného
života v Praze byl sjezd rolnictva konaný dne
8. a 9. prosince. Přes některé jasné své stránky
vrhl sjezd ten několik temných stínů a sice
tím, že ejezd ten ukazuje, že naše české rol
nictvo ani 84mo noví, co chce a že nezná dů
slednosti a tleská dnes tomu, zítra onomu.
Každému, kdo je do Praby svolá, aby se zde
pobavilo a napilo dobrého plzňáka.

Během desíti let vyměnilo celou řada
vůdců. Budohostické pány Jandy, otce a syna,
Alfonse Šťastného a nyní se dává vésti pány
Kubrem, Práškem a redaktorem Hrabým. Co
od nich očekává a co mu pánové ti mohon
věnovati a čím mu pomoci, nevíme.

Avšak moudří a prozíraví lidé se těm
novým mesiášům rolnictva i -jejich ctitelům
tiše amějí, ač dnešní rozháranost v českém
táboře zrovna k smícha není, neboť nepořádky
a zmatky v českém táboře podporají zájmy
našich národních a politických odpůrců.,

* *
Ve Vídni stále se totiž k roztříště

nosti národa Českého poukazoje a také se
8 ní počítá a sice vážně, Německý ústavověrný
velkostatek v Čechách přehlíží a pořádá své
šiky ku příštím volbám do sněmu království
Čéského. Následkem celé řady změn majetko
vých, při nichž dostaly se české velkostatky
do rakou německých, jest silný tak, že by se
mohl pokusiti o opanování českého sněmu.

Kdyby totíž vláda následkem rozervano
sti, rozháranosti a nesvornosti v českém tá
boře mínila v Čechách zasáhnodti do poměrů
a kdyby při příštích volbách naklonila přízeňE————————————
ani potom neuletěla, šel blíže i podařilo se mu ji
rukou lapiti. S hrůzou však odhodil ji stranou,
vida že kol hlavy, krku i křídel její je ovinut
veliký had, jenž držel káni pevně sevřenou a
měl blavu skrytou pod její křídlem, aby mu
ostrý zobák její nemohl ublížit. Byla to ob
rovská užovka, kterou asi káně ulovila, ale při
zápase s ní byla by sama málem podlehla. Pastýř
beda zabil « mně káni levně prodal. Já pak vé
noval jsem jí ihned svobodu a káně vysoko vzlé
tnuvši do vzduchu, několikráte zakružila a vy
davší hlasitý hvizd, zmizela v dáli.

Zkásonosmý jedovatý černý pavouk „kara
kurt“, kterého.se obyvatelé kirgiských stepí v a
sijské Rusi děsí více než nejjedovatějších hadů,
stal se letos postrachem celé jižní Sibiře, Černých
povouků drubu skara-kurt“ vyskytlo se as přede
dvěma měsíci nevídané množství a během tří
neděl neméné než třicet lidí a půi třetíbo sta vel
bloudů zhynulo následkem uštknutí ohyzdného
tobo bmyzu. Lékaři udávají, že z uštknutých
Jid: umírá 8 percent, z velbloudů 97 —98 percent.
Velbloudi uštkoutí okara-kurtem« bynou skoro
šmahem. Člověku na místě zraněném objeví se
brzo malá krvácející boule; záby zachvátí uštknu
tého závrat, zimnice i těžká mdloba a nedosteví li
se co nejdříve dávení, je člověk ztracen, Nej
lepším prostředkem proti otravě té je silná po=
lévka ze skopového masa a silná kořalka srofšená
s rozpuštěným máslem.

vydatnou zbraní, ale méně jest známo, že má
ono ješté účel jiný pro veškeré včelařství nad
míru důležitý. Nejnovějšími výzkumy přírodo
zpytců Dra. Planta a Dra, Scbonfelda je zjištěno,
že žihadlo sprostředkuje převádění kyseliny mra
venčí z těla včelího. do medu, čímž tento velké
své trvanlivosti nabývá, Že med kyselina wra
venčí obsahuje, jejiž. dávno známou věcí, ale
zůstávalo záhadou, jak kyselina do medu přichází.
Shora jmenovaní badatelé dokázsli, že u včel
dělnic prochází mravenčí kyselina dutinou žihadla

| svou.£Wé va vý K onošáů neemegkých, zv
českávětšína„7sgěmuz dý
případně i ohrožena, —

Hrozíte se toho pomýšlení a proto v čas
naň ukazujete, neboť předzvěstí změn, jejíchž
dosah není dosud jasný a o jejichž bezpečných
znameních jsme se již předešlo zmínili, jsou
v Praze patrné a proto jest třeba se starati,

Ml změny ty obrátily se úplně ve prospěchK tomu třeba z naší strany pracovati a

za nynějších poměrů jest nanejvýš nebezpejno
nepo itickým činěním a jednáním umožňovativýhodné postavení našich odpůrců.

Volební ruch.
Naši kandidáti V. kurie: JosefJobn,

tkadlec v Hrabadově u Jilemnice sa X, volební okres

obeabující soudní okresy: Jičín, Nová Paka, Hořice,Nový Hydšov, Chlumec, Poděbrady, Králův Městec,
Nymburk, Libíá, Sobotka, Semily, Žslezný Brod, Lom
nice a Jilemnice. Emil Dlouhý-Pokorný, kaplan
u sv. Jindřicha v Prase za XI. volební okres, obsa
hující: Král. Hradec, Nové Město n. M., Opočno,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police, Jaroméř, Ne
chanice, Pardubice, Holíce, Chradím, Nasavrky. Dr.
Rodolf Horský, farář v Šárceu Prahy, za XÍL. vo
lební okres, kde volí: Litomyšl, Polička, Hlinsko,
Vys. Mýto, Skatěč, Rychnov n. Kn., Kostelec n. Orl,
Žamberk, Ustí n. Ori. Josef Hovádek, knihař v Praze
sa XIII volební okres, kde volí: Čáslav, Habry, Cho
těboř, Přibyslav, Něm. Brod, Polná, Štoky, Hompolec,
Lsdeč, Dolní Královice, Hora Kutná, Uhlířské Jano
vice, Přelouč. Už při volbě volitelů a pak při volbě
hlavní ať jsou jména tato heslem společným všech
katolíků v naší diecési|

K volbám doporučujeme co mejvřeleji malou
brošuru pod násvem „K volbám“. K dostání jest

oCyrilo- Motkodějskéknihtiskárně © Prase. Cena2 b.
» *

*

Poslancové mají býti nejlepší lidé národa. To
uznáváme každý. Nestačí pro poslance pouze obáněti
se několika ošamělými frásemi, ale poslanec má býti
osvědčený muž práce národní, nezvratného přesvědčení,
hlubšího vzdělání, širokého rozhledu a který svatou
víra respektoje, neboť jenom na základě křesťanské
spravedlnosti lze podvrácený pořádek u nás opět na
praviti. Není politikem, kdo dovede u sklenice piva
hravě rozřešiti politické otázky avětové, a koho jeho
apolastolovníci rádi poslouchajía politikem vyhlašají.

do má jen trochu ponětí o t6 obrovské hozpodářské
činaosti avětové, která se obráží v každém státě, o té
obrovské spletitosti různých dějů, zájmů a činností,
jež ae ve státech křišují, ten pochopí, jak velkých vě
domostí národohospodářských, finančních, právnických
s skrátka odborných je třeba, aby ten který poslanec
dovedl opravdu s prospěchem pro voliče své půcobití.
Zle nutno hloubky i šířky v roahledu.

Z Bohuslavice Národní sociálovésvolali a
nás voličekou schůzi na den 2. prosince. Řečník, mla
dičký obchodní příručí po 6. hodině večer přišel pod
ochranon as 30 soudruhů —-mladíčků velmi sebovědomě
azačal ne o volbě, ale o založení spolku, kterým Bo
huslavice chtěl obšťastnit a o programa nár. socíálů
— Aby se zarděčil přítomným evangelíkům otíral se
o sv. víra, o missionáře v Číně a arcibiskapa Kobna
Školu chtěl mít bezkonfesní — de však židé a ovan
gelíci mají školy konfesijní — k té posnámce jen

až k samé jeho špičce, načež ji — jak se každý
včelař může přesvědčiti ——včely po kapkách o
okraje buněk stírají. Bez toboto přiměšování ky
selíny by med neměl žádné trvanlivosti a to je
také pričinou, proč včely, žihadel a tedy i kyseliny
mravenčí nemající, které žijí v teplých pásmech
seměkoule, téměř žádných zásob medu si shro
mažďovatinemohou..; 2.

Kterak *shynulpes Barry na hoře sv. Ber
marda.. V každé: téměř čítance školní lze se do
čísti brdinných skutků:-hejproslulejšího Bernardina
„Barryhos, jenž 40 lidských životů zachránil.
Nikde ale není učiněna zmínka, že smrt rekovného
toho zvířete zavinila lidská — hloupost. Slavného
»Barryho« z-bíl z pošetílého omylu pocestný, který

aacbrániti chtél. Ráno téhož dne »Barry« zacho
val ještě život hochovi který v ledovcích zbloudil,
Statný pes našed asi desetiletého chlapce polo
mrtvého v sněhové závěji, přivedl ho teplým
svým dechem k vědomí, a lízal mu ztuhlý obli
čej tek dlouho až mohl hoch povstati. Když se
to »Barrymu« podařilo, položil se před chlapcem,
dávaje na jevo aby mu týž na hřbet usedl, A
jakmile to hošík učinil, odnesl ho obrovský
eBarry« na mohutných plecích opatrně, zvolna
až k bráně klášterní. Sotva se mnichové dítěté
ujali, zvětřil neuvavný +Barry« zas nového zblou
dílce i pádil chvatně k vzdálenému ledovci, v je
hož rozpuklině ležel muž, po krk zapadlý, jenž
marně se snažíl nahoru vydrápati. »Barry» uchvá
liv člověka toho za kabát, snaživ se ho vzbůru
vytábnouti, ale zpozdilec, jenž svého zachránce
pokládal za útočníka a lekl se řozevřené tlamy
obrovského psa, sáhnuv v záňadří skolil ranou
z bambitky nejvzácnějšího Bernardina, jakým se
kdy svět honosil. Nyní na místě, kde rekovný
eBarry« zhynul smrtí pravého heroa stojí ka
menný pomník. Týž představuje Bernardina, dítě
na hřbetě svém nesoucího. Na podstavci stkví se
nápis: «Hrdinný »Barry« zachránil život čtyřiceti
lidem, i byl jeden a čtyřicátým usmrcen le



remeny pokrčil. | Historii chce mít svobodně i ra
konsky od něitelů přednášenou, křesťanstvíkonečné
odstraní a sthe ismem nahradí. Když aobral ještě
Husa s Xomenským a Latherem, „svatým mafem“ do

boje proti „klerikálům“, čím myslel naladit | orangolíky — musel přestat, olyše) již hlasitou nevoli pří
tomných katolíků. „Nechceme ho více poslouchat af
skončí“ a zvolený předseda p. Králíček vzal mu slovo.
Jak řečníksměle vystoupil tak lehce skrotl a bylo načase
še utichl — jen omírnění vášných sousedů měli sou
drahové co děkovati, že v pokoji odešli — provásení
dobře míněným: s Pánem Bobem — šťastnou cestu
© víc sem nechoďte“ nastoupili cestu ko dráse. Divili

jime se věra drzosti a vysývavosti těch mladičkýchidiček, kteří svou politickou nesnalostí chtí vlast naší

pani. Srdnatým věsk katolíkům Bobuolavichýmnašeplné uznání.

Z Golčeva Jeníkova. Takuž jest ta po
volbách volítelů. Ukásala se tu zase stará pravda, še
národní dělníci nejsou nic jiného než červeno-bílé na
tření sociální demokraté, Spojily se obě strany tyto při
volbách dojemně se židovatvem proti straně mladočeské
Největší satisfakci má tím zajisté zdejší duchovenstvo,
které, kdyš vpozornilo jiš před časem při vystoupení
tohoto spolku na jeho konečný efl, bylo hrubě zakfi
knuto a řečník křesťaneko-sociální ve schůzí hrabě
napadán témi, kteří nyní poaflají národní dělníky do

horoucíská: M4 strana mladočeská všude smůlus hnutím dělnickým a přece pro strana křesťansko
sociální, která nese vysoko vyzdvižen štít pravé lásky
k vlasti porozomění míti nechce, Snad nyní se obratí
karta a ti, kteří desad byli sarytými odpůrci našimi
podají nám ruku, aš příkročíme k zřízení organisace,
na níž všdy v obledu národním možno spolehnoutí.

Z Křesetle u Kutné Hory. Žádná s obcí
Kutnohorska nebyla tak oblehéna agitátory jako obec
naše. Podávaly si tu strany kandidojící srovna dvéře.
Schůze atřídala se za schůsí. Národní dělníci se 80
ciálními demokraty mohli si noby uběhat a plíce vy
křičet. A výsledek rovnal se nule. Za volítelé v V. kurii
avoleni pp. Vlasák a Jelínek. Usměv vzbudilo, když
tyto muže problásil hned po jich svolení Kutnohorský
orgán sa ové lidí, ač předkrátkým časem jim nemobl
na jméno přijíti a zvláště proti p. Vlasákovi užíval
zbraní, sa které by se styděl kde kdo. Inu jo vidět,
e nouze učila nejen Dalibora housti, ele i Hejnice
pěkně spívati. Pro oba pány jest to slošnou eatisfakcí,

Z Del. Dobremče. Dne «. prosincekonaly
se v Dolní Dobrouči volby volitelů V. kurie. Z 490
oprávněných voličů dostavilo se jich k volebnímn
osudí pouse 205. Ve volebním zápase atkaly se ten
tokráte 2 strany, strana křesťaneko=sociálnía social
ně demokratická. Z obou stran se čile agitovalo tak,
če jame očekávali větší účastenství se strany voličů.
Mnocí nedostavili se k volbám dílem z li avoati,
dílem podlehli terroriemu strany sociálně demokratické,
která neštítíla se šádných prostředků, aby své vo
litele prosadila. Na komando židovské dostavil se kde
který socialista k volbě. Židé hrozili svým dělníkům
propuštěním z továren, jestli se voleb nesúčastní. Líto
musilo býti kašdéma poctivému člověku toho srede
ného lidu, který hnán byl tekřka od svých vůdců k
volebnímu osudí. Že mnohý těšil se přítom též na
olíbené pití v případě vítězství socialné demokratické
strany, samo sebou ae rozamí. Při veškeré této agi
tací sachovale Dolní Dobrouč svou česť,neboť vítězství
naší strany, křesťensko-sociální jest nad očekávání
slavné. Našimi voliteli jevu tito pánové: p. Jan Mi
kyska, starosta obdržel 183 hlasů, p. Váci.Špindler,
rolník 155 blasů, p.Fr. Vávra, zámečník 127 hlasů,
p- Jos. Pecháček, dělník 188 blasů a p. Frant. Šeda
183 hlaaů,; volitelésociálně demokratičtí obdrželi nej
vyšší počet hlasů 70, Několik hlasů se rostříštilo,
Z tohoto vítězství radují se všichni zdejší upřímní ka
tolíci a vlastenci. — Ovšem stálo to naši stranu mnoho
boje a mnoho práce, sle výsledek za to stojí.

V Ntadenel, při rolbě velitelů do V. kurie
snačnou většinou zvolení bylí 66

vrak r krany ylí čtyřivolítelé,stoupenci
V Nových Hradech zvolen za voliteleV.

kurie pan Lněnička mlynář, stoupenec strany křesť.
sociální. .

V Preseči při volbách volitelů zvítězila
vtrana křesťansk úlní.

V Třebechovicich dne 6. £. m. konalys
užší volby mesi soc. demokraty a křesťanskými so
olály. Tito (5 volitelů) zvolení většinou 186—8 hlasů
proti 114—123 soc. demokratům, Strana t. zv. ná
rodní zdržela se při užších volbách hlasování. Též
v Krňovicích, —Štěnkově — Bělči, zvolen v ušších
volbách volitel křesť. s00. proti soc. demokrata.

V Jaroměři při užší volbě mesi social.de
mokraty a Miadočechy dne 9. t. m. konané svolení
byli vesměs volitelé mladočeští. Radikální pokrokáři
k volbě se nedostarili.

V Kyšperha zvítězili „nár.“ socialistéapo
jení s Mladočechy. Naše strana byla srasene jedním
strojvůdcem k vůli affeře, pro kterou měl býtíod s0

oialně demokratického řečníka arpsna s y šalován. V Orlici svolen 1 volitel křesť, 600. V Kunči
cích 2 křesť. soc. v Lukavici 1 křesť. soo., konati 60
však má ještě ušší volba mezi soc. damokr. a ma
šinoem. V Mistrovicích pro rostříštění hlasů k vý
sledku nedošlo, bude se volíti ještě jednou. V sou
sední Nokofi jsou zvoleni 2 smýšlení nár. soc., 8 ne

známěho smýšlení. V obci Písečné 2 volitelé křest.socialn .
Z Dobřemle, Fři volbě volitelů sa V. kurii

zvolen byl jednohlasně sa volitele p. Frant. Padvůrek,
jstr v Dobřenicích. Za IV. kurií zvolení byli p.

arel Víč, řídící učitel a p. Fr. Puhlovský, rolník.
Z Káranmie. Za volitele svolen ve IV. kurii

. Václav Dvořák, starosta a rolník s Káranic, v V.
uzii p. Váelav Dr

“p Váslav Kukla, roln

Ze Staré Vedy. Za volítelezvolenpan V.Dvořák, rolník se St. Vody sa IV. kurii, a sa V.ku
rii p. V. Jandach, obchodník s Nového Města, téš p.

a starosta s Chejší.

“ Dvořák, -rolafk se Bt. Vody, stoapenci strany sgr ra “ :

Drobnáobrana.
Kde se ptá, macho sví. Masaříkův

„Čas“ táže se po příkladě p. pastora Šádka,
na kterém výroku písma sv. jest založeno
podporování penězí volební akce. Dříve než
citlivému „Času“ odpovíme citátem z písma
sv., položíme mu otázku, zdaž jest dovoleno
některým listům a pastorům přijímati „třicet
stříbrných“ z cizáckých agitačních toudů ku
zrádě českého národa. Že se posílají statisíce
německých marek do Čech, přiznali souvěrci
obou patronů „Času“ zcela veřejně, ale proto
přece se jich pan professor Masařík netážo
po oprávněnosti těchto „darů“ protože b
se mohli zase oni s panem Klofáčem otázati,
kdo platí realistům jejich agitace ve prospěch
židů. U nás pan Masařík nemusí hledatí
židovské a prušácké peníze, ty docházejí na
jiné p. professoru známé adressy, že je snadno
uhodne a nám poví, bychom mohli jeho otázku
zodpověděti. Jen a tím ven!

Žuraalistická slušnost Nár. Listů.
As před týdnem přinesly Národ. Listy tuto
lokálka: „Nemá klidu v hrobě. Tyto dny po
strašení byli obyvatele obce M. u Jilemnice
tvrzením, še duch jedné ženy, před nedávnem
zemřelé, každé noci chodí po vsi a přítomno
sti svou znepokojuje zvlášť členy své rodiny.
Příčina, která jí v hrobě spáti nedá, je, že
nedošla splnění poslední její žádost, aby jí
do rakve dány byly její černé šaty. V M.
jsou již dávno rozšíření stoopencí spiritisma
a tak není diva, že víra v dachy nalezla zde
přivrženců; jinak však jsou četné osoby,
které své spolnobčany bledí rozumně poučovati,
avšak vedle toho bohužel právě ti, kdož uej
povolanějšími jsou, lid poučiti prapodivné
svou úlohn pojímají. Tak povídá se, že místní
farář radil nejbližším příbuzným, aby va třech
kostelích dali na mši sv. a kdyby ani pak ne
přestal duch se ukazovati, ať dají hrob vyko

ti a ty černé Šaty na rakev položí. Opět
eden důkaz, že osvícená doba naše není prosta

pověr a že při tom ani těch oeschází, kdo
této slabosti lidského dacha k svému pro
spěchu vyažitkovati se neštítí“. — Lokálku psal
evangelík a známý protektor | socialistický,
z pouhé zášti ku katolickému | kněžstva
Kučz, o němž se tato jedná a jenž dopi
sem z prospěchářství a to za takovýchto
okolností byl obviněn, myslil že páni uN. L.
mají aspoň kousek charakteru, že když
nahlédnou omyl, několika řádky jej opraví.
Ale to se v našem velkém orgánu zmýlil. Pře
četli vyjádření manžela nebožčina, že s p. fa
rářem od pohřbu vůbec nemluvil a že jetudíž
naprostá lež, že od něho dostal radu v pří
čině tří mší sv., nebo dokonce o vykopání
hrobu, co by ani raditi nesměla co garo0lží
bloupé ©svědčí, a | naložili es| dopisem,
svědky pověřeným tak, jak to činí nejčerve
nější plátek brněnský — hodili do koše. Ne
tedy křivdu napravit, ale zostuditi kněze a při
tom si mnouti ruce, to je již zvykem pánů z Ma
riánské ulice. Je to nepatrná věc, ale je to
nový doklad k všeobecnémn v Čechách pře
svědčení, že se N. L. za orgán českého po
selstva nehodí a že nyní vládnoucí stranu
také N. L. dobijí. Dobijí stranu mladočeskou
proto, že vzdor naprosto změněným pomě
rům nemohou se vpraviti do své úlohy, jako
orgánu strany zodpovědné, jež si má v každém
ohledu počínati důstojně a k národní jedno
tě pracovati a nepřestávají tak psáti, jako
bybyl listem židovsko-liberálním, církvi ne

přátelským, a pak teprve trochu národním.

o..
Politický přehled,

fSném král. českého byl ve středu
záhájen, — Nejdříve předčítány byly dotazy,
z nichá nejblavnější je dotaz posl. Sigmunda o
upravení učitelských platů. Jednací pořádek,vy
kazující tři předměty, byl vyřízen hladce. Nejdů
ležitějším z nich byla zpráva komise rozpočtové
o zprávě zemského výboru ohledně vybírání úro
ků z prodlení ze zemských přirážek, v přede
psané lhůtě nezaplacených, Po vyřízení jednacího
pořádku skládali nově zvolení a virilní poslanci
předepsaný slib. Mezi těmito posledními byl také
J. M. nedp. kníže-arcibiskup Skrbenský. Hned po
tom přikročili čeští i noví poslanci na velikou
mrzutost Němců k rozvinutí otázky státoprávní.
Podal totiž posl, dr. Led. Dvořáknávrh na před
ložení sněmu slavnostního prohlášení Jeho cís. a
král, Vys. arciknížete Františka Ferdinanda d Este
ze dne 28. června t. r. Návrh ten původně hodlal
podati posl. dr. Baxa. Když však naň přistoupil
klub svobodomyslných poslanců, ustoupil od
svého návrhu a podepsal návrh jejich. Rovněž
tak učinili poslanci agrární. Byl-li tento návrh
opportuní, čili nic, ukáže se brzo. — Nejvyšší zem.
maršálek oznámil, že posl. baron Hildeprant slo

žil mandát. — Od soudů došli žádosti za vydán
poslanců: dra. Podlipného, Kryfa, Ira, Kutschera,
Steins, Anýže, Sobitschky, Wolfa a Udržala. Žá.
dosti tyto odkázány legitimečnímu výboru. Velm:
důstojné zakončena byla schůze důrazným dota
zem posl. dra. Pacáka a soudr. týkajícím se za
vedení nynějšího nezákonného stavu jazykových
poměrův u státních úřadů v království Českém.
Při schůzi zachován byl klid. — Bližiť zprávy
přineseme v čísle příštím.

Mr. Condenhove. Místodržitelkrálovství
českého, hr. Coudenhove byl přijat císařem ve
slyšení, v němž podával zprávu o situaci v Če
chách. Zároveň přijal pokyny pro zasedání sněmu.
Za pobytu hr, Coudenhova ve Vídní ukázalo se
opětně, že zde zápasí dva proudy. Jeden je pro
bezohledné ostré vystupování proti národu české
mu, druhý varuje před dalším drážděním trpě
livosti lidu našeho, který směr nabyl vrchu, uká=
že se možná už při dalším zasedání sněmu.

o Dr. Eegl. Vůči zprávám některých listů
konstatujeme se vší určitostí, že dr, Engel ne
hodlá pro tuto dobu kandidovati do říšské rady,
nepomýšlí však vzdáti se úplněkariery “politické
pro dobu pozdější, což záviseti bude na rozvoji
politické situace na říšské radě,

Krůiger v Evrepě. Královna Viléma
přijala presidenta ©Krůgera ve slyšení. Krů
ger děkoval královně za propujčení lodi +Gelder
Jandu«. — Krůger odjede z Hasgu do Amstero=
damu. Do Mnichova byl pozván.

Rusko. Stav carův se již tak zlepšuje, že
týž zamýšlí na Vánoce odjeti do Petrobradu. —
Náměstkem gen. guvernéra ve Varšavě bude ge
nerál pěš. vojska a zástupce předešlého Komarov

Augiie a Španělské. Co se nezmůže
prachem a olovem, toho se dosáhne zlatem.
V tomto posledním oboru jest Anglie nedostiži
telna. »Revue de deux mondese přinesla zprávu
že Anglie namáhbá se u vlády Španělské již od
ukončení španělsko=americké války, aby Španélsko
buď pronajalo neb odprodalo přístav Ceuta a
ostrovy balearské. Kdyby se toto Anglii podařilo,
stala by se tato naprostou vládkyní středozemního
moře. Těmto choutkém Aaglie se však najisto
postaví Francie na odpor a to tím spíše, když
dnes celý svět vidí, jaké hrdiny má dnešní Anglie
v poli,

Ruský státní rada Bloch © válce
jihoafrické a čínské projevil mínění, že
poslání Krůgrovo skončí bezúspěšně a že to asi
pohne Boery, by složili zbraně. Po té pokračo
val: »Anglie ale nebude míti po přivtělení obou
republik valného užitku z války. Dvě nepokojné,
na dlouho v blahobytu svém poškozené provincie,
tisíce ztracených životů lidských, miliardy na pří
mých výdajích válečných a nespočetné oběti na
ztracené síle pracovní, — Jest to výsledek cenný,
zvláště když druží se k tomu zášť polovice světa?
— Čínské zmatky zavinila, dle Blocha, u veliké
míře diplomacie evropská. Její zástupci v Pekinku
byli dílem lidé neschopní, dílem, jak Bloch se
vyjádřil, aristokratičtí lvové parket, kteří čas.
svůj v salonech a sportem promařili.

Z činnosti katol. spolků.
Z Chrasti. (Přednáškandp. biskupaEdvarda

Jana v katolické jednotě zdejší). Jak již oznámemo
v čísle předešlém, bude ndp. biskup Edvard Jen v mo
děli dne 16. prosince t. r. o půl čtvrté hodině od
lední v místnostech Katolické Jednoty u České Ko
raoy míti přednášku o konci stolotí deva
tenáctého.

Jednota českych katol. měltelů po“
řádala pro svůj hradecký odbor členskou schůzi v ne“
děli, dne 9. prosince b. r. v „Adalbertina“ v Hradci
Králové. Po správě pokladní přednášel p. řídící Skul-
téty „O poesii prostonárodní“. po čemž následovala
veřejná | přednáška pro lid p. učitele Jelínka
se Starého © Kolína. „Jak povsnésti | mravnost
lida“. Pan nčitel Jelínek svým mobatným orgá
nem a živým přednesem pojednal o zajímavé časové
látce s plným pochopením brozivého úpadku mrav
ního, takže přednáška jeho zanechala v četném po
sluchačstvu hlaboký dojem. Přednášku zahájil a akon
čl ducbaplným proslovem pan řídící Skultéty, jehož
řečolcká obratnost jest snámou. Obecenstva sešlo se
dosti, ale ze strany členstva z řad učitelských moblů:
býti účast rozhodně četnější. Spolek katol. učitela
Jest našemo lidu sympatičtější, nežli se mnohému pana
učitela sdá, proto nebylo by třeba některým ukrývatí
se tak se svým náboženským přesvědčením.

Katolická jednota v Pardnbicích
konala scbůzi v neděli, dne 9. t. m. o 3 hod. odpol.
Schůze té zúčastnil se i spolek katol. en, který za
slahuje zvláštního uznání pro opravdovou snaha, záj
mům katolickým platně prospěti. — Spolek ten, ač
není tomu dlouho, co se ustavil, čítá jiš nyní 175
členek. Prostranný sál byl takřka přeplněn, še možno
schůzí tato počítatik nejsdařilejším, kteró kdy v Par
dabicích byly pořádány. — Pan redaktor obejda
Prosečský přednášel o thematě: „Náboženství budouc
nosti“, -V dlouhé, přes 2 hodiny trvající , 8 vře
lým citem pronesoné řeči vylíčil působení kast. nábo
denství, poukázal ne jinověrce a na falešnéproroky,
kteří s pouhé pýchy, ctižádosti touží po náboženství



movém, vysvětlil mělké základy těchto přemrštěných
snah a jseně, sřetelně oddůvodnil, že nábošenetrím
budoucnosti může býti jenom nábošsnství katolické.
Po přednášcebylo mesi účastníky veliké nadlení a
jevil se opravdový zápal pro katolické snahy, které
jedině mají budoucnost. Dlouho trvající, mohutný po
tlesk, pasvědčoval, jak mocný dojem přednášku ne
účastníky učinila. Řečníkovi bylo tklivým, dojemným
způsobem k úspěchu jehoš docílil blahopřáno. —

Katol. jednota v Hilusku konaladne
2. t. m. echůzi, která byla velice Četně navštívena.
Pan redaktor „Obnovy“ Vobejda-Prosečeký mluvil o
thematě: „Církev a humanita“. — Po zdařilé a s ve
likým zájmem vyslechnaté přednášce, zavedl vidp.
farář Marek zajímavý rozhovor o časových potřebách
našeho lidu. Zvláště jeho poznámky v níchš lichoti
vým způsobem ee zmínil o správných vývodech p. re
daktora vzhledem k účeli katol. spolků, jakož i o ši
dovsakémvliva na vzdělání naši intelligence, zvláště
na universitách a počtu židovských professorů, byly
s nadšením a souhlasem všech přítomných vyslechnuty.

Katolická jednota v HomímJelení ko
nati bude v neděli, dne 16. t, m. schůzi. Přednášeti
bude p. Vobejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“ o the
matě: „Církev a humanita“.

Zprávy místní a z kraje.
Z Hradce Králové. Jaksodovídámebude

vydán pastýřský list J. M. ndp. biskupa našeho jed
nající o století devatenáctém, v němž se nařizuje tří.
denní pobošnosť podvečerní dne 30., 31. prosince a
1. ledna. V biskupském kostele zdejším bude po ty
tři večery míti přiměřené promluvy sám ndp. biskup
Edvard Jan Nep. Jiným duchovním oprávám se ta
kové řeči po ty tři večery odporučují.

Zprávy dlecénní. Vyzuamenánijsou:
p. Al. Konvalinka, farář v Hrochové Týnci, jmeno
ván sekretářem vikariatu Chrasteckého; p. Jan Pfeffer,
farář v Žamberku, děkanem,p. Jos. Kučera, farář
v Seči, b. notářem, p.Václ. Šinkora, farář v Bojano
vě a p. Bohumil Beránek, farář ve Vejvanovicích
obdrželi expositoriam canonicale. Ustanovení:
p. Dr. Evrermod Blatenský, O. Praem., farář v Bříšti,
slošil kanonickou sponsi pro děkanství Hampolecké,
p. Fr. Ringel, kaplan v Chvalči, za faráfe do Rokyt
níka p. Staniel. Schónberg, exposita v Chlumu, za fa
ráře do Studence, p. Váci, Pilnáček, farář Pračovaký,
za faráře do Kunětic, p. Jindř. Kolář, administrator
Stěžerský, za administ. do Petrovic, p. P. G. Kříkava,
0. Pram., za proz. administr. do M. Bříště, p. Ladis.
Hensl,koop.Lopotnický,za koop.doKostelceuChrasti.
Uprázdněná fara Pračov, patron. nábož. matice od
11. prosince 1900.

Schůze městského zastupitelstva
v Hradei Králové. V řádnéschůzi, která so
kopalu ve středu, dne 12. procince b. r. o 2. hod.
odpolední v zasedácí síni projednáno bylo celkem 19
článků programu, z nichž uvádíme: Schváleu byl re
golační plán města, městským inženýrem p. Jančou
vypracovaný a nedáno místa uámitkám proti němu
činěným. Schválen návrh městské rady k vyžádání
avolení, aby zápůjčka 8000 korun povolená s fondu
kostela sv. Pavla v Pouchově k rekonstrukci věží kat
hedrály sv. Ducha byla bezúročiteluá. Do komisse pro
volba říšského poslance ve třídě měst zvolení byli
pánové: Valeš, Dvořák a Růžička. Uděleny byly ná
sledující nadace a sice: ndp. biskupa Ed. J. Brynycha
pěti schudlým osobám, dále nadace Váci. Miloše Čer
veného, nadace Lud. bar. Malovce, nadace Františka
Laušmana a uprázdněná ženská porce Špitálská. Svo
lilo se k žádosti sboru pro zřízení a vydržování vyšší
školy obchodní v Hradci Králové k ozavřeví zápůjčky
do 20.000 K k doplacení nákladu za stavbu školní

- budovy. Schválen byl návrh okresní školní rady, aby
- posmnoženo bylo vyučování ženským ručním pracím

v I. třídě měšťanské dívčí školy o jedno oddělení.
Vojenskému erára pronajato bylo opět na rok 1901
bývalé dělostřelecké cvičiště. Nečinilo se námitek

- v příčině udělení koncese p. J. Štanderovi k výčepu
piva a prodávání jídel v domě čp. 249 ve třídě Ko
menského. Po delší debatě, která místy byla velice
ostrou, schválen byl návrh městské rady, aby do všech
domů zařízeny. byly vodoměry, podle nichš by se po
platek za spotřebovanou vodu užitkovou počítal a sice
sa každý m“ 12 haléřů.

Divadelní společnostElišky Zčllne
rOvé nabývá v Hradci čím dále tím větší obliby.
— Během tohoto týdne sehráno opět několik zdařilých
představení, které nasvědčovaly nepopíratelně o vzá
cném uměleckém talentu jednotlivých členů společnosti.
Ve čtvrtek sebrána byla Smetanova „Habička“. Obe
Genstvabylo hojnost, takže všechna místa byla obsazena.
Pan Tůma, první to tenorista zjev to sympatický v této
opeře zvláště vělice se zamlouval. Jeho čistý, melo=
dický hlas, procítěný přednes, nasvědčuje, že jest to
umělec, jakých jen málo nalezneme. — Slečna Pilcová,
kterou vídáme téměř denně na jevišti, rovoěž se stále
více líbí svým krásným zpěvem a taktickým, bez
vadným vystupováním.—Pí. Zollner-Havelkováhraje
vždy jednu z prvních úloh a lze se diviti. kterak
mistrně do každé úlohy se vpraví. Jest viděti v ní
pravou omělkyni, která by i v našem Národním di
vadle docílila zajiste úspěchu. — Pan Filip Zollner
výtečný to komik, svým vrozeným humorem téměř
každý den obecenstvo mile pobaví. — Zvláštní po
sornosti zaslahuje také slč. Pešková, která zvláště se
osvědčila v repert. hře Nár. divadla „Cbudá holka“,
— Také ostatní členové společnosti této hrají dobře
s zesluhají plného usnání. V sobotu bude míti čestný
večer pan Filip Zóllner, k němuž vi zvolil zajímavou
bra „Žebravý student“. Vybísíme naše obecenstvo,
aby se v hojném počtudostavilo a tím také snaši
věho umělce po zásluze odměnilo.

Živnestemsko—čtenářská Jednota
zdejší usnesla se místo strojení vánočního stromku

chetným dárcům, kteří jednotě jakýmkoliv darem ve
rospěch chudé mládeže přispěli, "vsdávají se vroucí
iky. „Zaplat Bůh!“ . „

©dkas. Zomřelýříditel Záloš. úvěr. ústava
v Hradci Králové p. J. Vávra v sávěti své odkázsl
2000 K pro Ú. M. Š. a 200 K pro spolek absolventů
zdejší obchodní akademie „Oliva“. Kéžmá jeho šle
obetný čin hojně následovatelůI

D na „Adalbertimum“. Pl. t. pp.
prelat Fials 30 K, kanovník Dr. Soukup 200 K,rada
Dr. Ruth 10 K, rada Kerner 20 K, prelat Suchánek
10 K, professor Dr. Beneš 4 K, professor Dr. Mrštík
6 K, Dr. Beyl 10 K, Dr. Jindra 4 K, Dr. Hejčl 4 K,
katecheta Sekera 4 K, vikarists Kvasnička 2 K, pro
tokolista Bayer 2 K, farář Krinkl 14 K, vikář Sohmied
10 K. Zaplať Pén Bůb.

Kalendář „Štít“ rozebrám Discésní
kalendář „Štít“, vydaný nákladem politického draž
atva tiskového jest jiš úplně v prvém svém vydání
rogebrán. Kaleudáři našemu dostalo se tak vlídného
přijetí, že jest to povsbuzením vydavatelstva, ab
na přesrok vydal kalendář ve zvětšeném náklada ji
s toho důvodu, že jen při větším nákladu Iso něco
ku zvelebení kalendáře podní knouti. Doufáme, že kbu
doucímu vydání zachovají 50 příznivěji i ti pánové,
kteří raději podporovali cizí výrobky, nešli knibu
vlastní diecése. Zádáme o brzké splacení účtů a o

kyny ka slepšení vnitřníi zeva stránky našehy
Eaten úře.

Palaestinovou osmihlasou mši proved!
minulou sobotu pěvecký sbor bořického chrámu Páně
řísením p. řed. Pilaře. Snaha p. ředitele uvádětive
známost díla starých klasických mistrů jest nejen
chvály a uznání bodná, ale i zaslající plné podpory
všech příslašných kruhů. Práce spojená 6naovičením
Palaestinových mší zasluhuje pozornosti, tím spíše
když i velké pěvecké sbory jen 8 obavou přistopují k
obšírnému stadiu velkých děl Palaestinových. Co máme
říci o mši samotné? Jest to práce dýšící zbožností
a vážnosti, při tom však plná vzletu s hloubky. Pro
vedení, jak obyčejně za řízení p. ředite Pilaře, bylo
dokonalé a precisní. Než dokončeno „Kyrie“ zbavil
se sbor veškeré ostýchavosti, zvlášťtenory, jimš šká
lové pasáže na počítku přicházející činily pochopitelné
obtíže. Zpěváci zpívali se zápalem, coš zvlášť patrno
bylo při „Agnus Dei“, jež svýmpřednesem uchvaco
valo. Ku konci povedeno se zdarem Mittererovo
„Paoge lingua“. Pan ředitěl Pilař dosáhl značných
úspěchů v oboru chrámové hudby — nemůžeme Ho
řicům než gratulovati.a přáti si, abychom brsy zas
byli překvapení něčím novým, třebas bychom musili
z Hradce aš do — Hořic!

Pastorská leyolnosť. Na vícetřídníškole
v B. vyučaje pastor M. = přespolního místa H. ovan
gelické dítky svému náboženství vždy večtvrtek, kdy
ostatní dítky mají prázdno. Letos připadl den jmenin
Jeho Veličenstva na čtvrtek a proto poslal p Hdící
učitel evangelické dítky, která se za příčinou vyučo
vání náboženského ve škole sešly, domů, oznámiv jim,
če za příčinoujmenin J. V. císaře pána mají prásdno.
Jinak však soudil p. pastor. Potkal na cestě dítky
ze školy sovracející a dosvěděv se, co se stalo, vrátil
se s nimi do školy a nedbaje na prapory 8 budovy
školní vlající ne oslava jmenin JV., vyačoval je jako
obyčejně a vyučování své i do třídní knihy pozna
menal. A nechť nikdo se nedomnívá, že to bylo jen
nějské „přeblédnatí“. Tentýž pán učinil totéž před
několika roky, když ne čtvrtek připadly jmeninyAlš
běty tehdář ještě dijící císařovny. Úsudek o tom nechť
si učiníkaždý sám.

K regulaci středního Labe. Komité
pro upravení střed. Labe konalo dne 5. t. m. velice
zdařilou schůzi v Brandýse n. L. sa předsednictví p.
dra. Ulricba, starosty král. věnného města Hradce
Králové, který napřed adělil,še projektgenerelní bude
záhy hotov, vyhověno žádosti labského komité sa roz
množení techn. sil ve vodném oddělení somského vý
boru, zastaveny práce regulační na Orlici, započato
8 p:a:emi měřičskýmina trati HradecKrálové- Jaroměř,
sestavena statistika škod záplavami labskými spůso
bených jak v obledu zemědělekém tek sdravotním a
slíbeno vydání výroční správy o postupu prací na pro

jektu labském tiskem, nákladem romského pýboru.
Zástupce zemského výbor pan inženýr Josef Dlouhý,problásil, že projekt labský i s rozpočtem bude v roce

1901 koncem měíce Poor nebnostuzo hotov, jakož iže žádosti za vydání vy 0. pa prací na pro
jektu labském bade vyhověno. Náklad na provedení
tohoto veledíla, který dřívevypočten byl ne 17.000.000
slat. odhadaje nyní, kdy se splavností jest počítáno a
trať Hradec Králové-Jaroměř přidána ne 83.000.000
slat. a tím spíše kdyš s výstupem vodních sil počí
tati se musí a část té sumy nechť zůstane do reso
rovy. Pan řečník prohlašuje dáleše koncem roku 1902
bude projekt Jaroměř-Hradec Králové hotov. Z růz
ných jiných návrhů a projektů, které byly vesohůsi
projednány vysvítá, že veledílo toto ae snad brzy usku
teční a jo jest sledováno s velikým zájmem.

Městské divadle w Chradimi zedáno
bylo od 1. ledna 1901 řiditell výstavního divadla
„Uranie“ p. V. Sakovi, Z Chrudimi odebéře se ři
ditel Snk se svojí divadelní drošinou v prvaí polovici
měsíce února do Mladé Boleslaci, kde mu též bylo
městské divadlo na dobu postní propůjčeno.

Dar. Dp. Jan Svoboda, katecheta v Lomnici
n. P. daroval jubilejní kapli ve Lhotě p. Libčany
velmi cenný missál, začež se mu vzdávají srdečné díky.

Z Kutné Hory. Tak už má KutnáHora
také spolek křestanských mužůajinochů. Však šádný

strach páni také katolíci, pros je to ovangelický spolek: Jeroným. Četlijsme nedávnopo
tvrsení stanov nového tohoto klerikálného a jak kle

rikálního spolku.Co paksiplne teď pane Hejnici?Nic, že? Takovýspolek budete naopak vychvalovati,
budete oznamovati jeho přednášky a možná sháněti
ma i příspěvky. O té avobodomyainosti! Kdyby to

byl takhle katolický spolek, to by bylo rámusu, to by 06
to bouchalo, ale evangelický, to je jiné kafe! Tam bude
moci dělat dvojctíhodný pán,jak choe a co chce, tam
badoo moci býti přednášky jekékoliv, pobošnost kdy
koliv, to všecko bude pokrokové. U katolíků by to bylo
klerikální, tmáfaké a proto hr na ně! Až bude Jefoným
dělat Hejnice čestným členemza jeho podporunebo aspoň
mlčenlivost neopomeneme to čtenářům oznámiti i s vy
líčením slavnosti. — Škoda, že katolickou většinu

předhonila hrstka protestantů. Snad se dá promoškenéohoniti

Z Hoře. Firma Al, Hago Lhota, továrnen

jednané pro měšťanskou školu dívčí harmonium 41
ry s perkosí v stavu bezvadném. Rejstřík jednotlivě

vysnamenávají se svláštní lahodou a charakteristickou
barvitostí, takže nejen jednotlivě ale též i souborně
v mohutný a krásný celek se pojí. Rovněž od téše
firmy pro milovický chrám Páně zakoupené barmoninm
4'/, hry s perkussí vyznamenává se sílou rejstříkovou,
kteréžto harmoniam smíněná firma pro děkanský
chrám Páně v Hořicích po čas jeho osmiměšíční-opra
vy besplstně k užívání byla ponechala. Vzdávajíce
veřejně díky firmě za to, odporučujeme všem jako
Českou firmu solidní.

Ze Ebraslavie. Poslednínáš dopiss na
šeho města vsbudil na jistých místech pohoršení,
jskoby byl nesprávný a chtěl zdejšímu majiteli upí
rati zásluh o obnovu kostela. Zásloh těch nijsk mu
neupíráme, ale nemůžeme pominouti mlčením i zásluh
občanstva, které obětoralo na opravu vnitřní také rádo
příspěvky savé.Jasonto ženy, které přispěly na kostel
sv. Vavřince a ostatní občané na varhany. Hlavní
zásluhu o to má ovšem zdejší vdp. děkan, který ne
šetřil nil, aby svatostánek ovedi do pořádku. Ževe
všem všudy nemůžeme chváliti majitele zdejšího
velkostatku ukazuje se snova v jeho počínání si v
otázce prodeje dříví pro občany Zbraslavické. Jako
jinde mají krisi uhelnou, my máme krisi dřevní. Bylo
totiš dáno heslo: Zbraslavicům ani tříska a to vše
pro nešťastný vodovod. A tak musí dříví býti kaupo
váno ze vsdálených lesů, ač kolem dříví dost. Myslí
me. že toto jednání ať vinen ton neb onen, není
k ničemu dobrému a že ti, kteří tak činí, beroun
ns sebe těžkou modpovědnost. Jest těch sociálních

probir už tolik, že přidělávati je ještě, jest na povápou.

Z Kutnohorska. Při letošních volbách
ukázalo se, jsk mohutně roavětvena jest sociální de
mokračie po našem venkově. Dalo to pernou práci,
aby udržela se a vesla strana panojící a mucili se.
spojiti na mnohých místech všichni lidé dobré vůle
bez ohledu na smýšlení politické, aby přemohli tuto
varůstající hydru společnosti lidské. Přemnozí byli
ohromeni její síldu a ptali se, kde se tu vzala. Příčin
jest mnoho. Nemálo zavinili sami rolníci, že délnictvo
Jich zemědělské se ocitlo v náračí sociální demokra
cie a to tím, že udupávají v něm špetka lidukostí
vykořišťováním jeho sil a olapováním ho o cit ná
boženský. Byli jeme svědky letos na podeim zase
těchto dvou nešťastných způsobu zacházení s děl
nictvem. To nedělní a sváteční honění čeledě do práce
na řepě, to vození řízků, řepy v Čas bohoslužeb, co
jest to jiného než úplné vykořisťování dělnictva a
olopování ho o náboženské arědomění. Když celý tý
den dře a ani v neděli pokoje nemá, ani tu nemůše
obleknouti člověka ale sražen jest v otročinu, 00
může pak z něho státi se než-li nespokojenec, roser
vanec, závistník a tím i sociální demokrat. Nejsou
všichni rolníci takoví, pravda, ale jest jich mnoho.
Ta je potřebí nápravy. Mějme úctu ku svému dělníka
a nechme ho vykonati jeho náboženské povinnosti
které ho jedině dovedou udršeti, aby nezonfal n
svým stavem. Ten v neděli hříšně vydřený groš po
žehnání nepřinese. Bohužel, že i na mnohých velko
statcích katolických kavalírů tento nešvár se trpí.
Takové židovské hospodářství nemůže to jínam pří
vésti než k úplnému úpadku věeho řádu.. Pozor neš
bude hůře. Letos se voje sociální demokracie u nás
poprvé na venkověsbíraly, jak bude podrahéa potřetí?

Z Červených Janovic. Radostněpřekra
pila kafdého zpráva, že má býti přikročeno k opravě
zdejšího chramu Páně. Královské horní město Kutná
Hora jako patron sdejšího chrámu po provedených
opravách na kostelích všech svého patronátu zamýšlí
příštím rokem počíti s restaurací zdejší svatyně. Bude
to poslední chrám na patronátě dosud neopravený.
Získá si tím Kutné Hora nemalých zásluh. Přejeme
nastávající akci hojně zdaru.

Z Červ. Kostelce. (Oposděno.)V městěna
šem konala se řídká slavnost a dice připnutí záslužného
zlatého kříže s korunou našemu vldp. faráři, osob. dě
kanu a bisk. notáři P. Vincenci Dvořáčkovi. Ku slav
nosti té, která vykonána byla v kostele, dostavilo
se velice četně účastníků nejen s města a kolstory
samé, nýbrě i s okolních měst « osad, aby zaslouží
lému oslavenci dali na jevo své sympbatie a proje
víli ma svá blabopřání. Mezi mi dlašno jmeno
vati patrona kostela zdejšího J.J. prince s Johanen.
burg Lippé, c. k. radu zemského soudu p. Václava
Šatavu, c. k. okresního hejtmana p. Karla Dostrašila,
o. k. notáře p. Max. Weinera s jeho sollicitatorem
p. Pepinkem, důcbodního p. Grima s Náchoda, —
veledůstojného p. P. Jana Zimu, kněz řádu Rene
diktínského z Emaus v Prase, důst. pana faráře

Středu z Albrechtie, okolní Pp. starosty a členy sastapitelstev, učitelstvo z okolních obcí, učitelstvo
zdejší, deputace spolků a zvláště sborů basičských
místních i okolních, duchovenstvo okolní i místní,
městské zastupitelstvo s městskou radou v čele, pp.
lékaře místní p. Dra. Juliše a p. Dra. Kratochvíla,

řednostu stanice p. Novotného, p. pošmistra P. M.
olfa, p. lesního Kobra, zástupců m. spořitelny a

občanské záložny atd. atd. — Slavnost byla velice
dojemnou a řeči, které byly proneseny, nasvědčovaly,
jaké oblibě se vldp. děkan těší. Zvláště když pro
mluvil pan ©. k. okresní hejtman delší vřelou řeč a
připínaje záslušní kříž pravil: S potěšením zvláštním
žipínám dnes poprvé toto nejvyšší vyznamenání na

Vaše slaté ardce, o němě vím, še si je plně zaslou



žilo, neboť jest vzácností uby kněz v jednom městě
po doleté působnosti své těšil se takovým oympathlím
a oddaností, jako vidím zde. K vzácnému vyzname
nání i my blahopřejeme|

Z Podvysocka. Jednous vymožeností,ja
kou chlubí se náš tak zvaný „Podrysocký Kanton“
jsou četné silnice, jichá kašdoročněněkolik kilometrů

Hbývá, Jest to ovšem předností a vymožeností voli
kon míti silnice, ale nesmí se sapomínati, jské silni
ce. Dobré, pevné, řádně štěrkované a v dobrém stavu
udržované silnice jsou dobrem k nezaplacení pro
obyvatelstvo okresa. Ale naše mnobé silnice jsou da
leky tohoto ideálu. Přemnobé s nich stavěny jsou
tak, že lid ve svém humoru jim přezděl komposty.
I v letních měsících vypadají ubohé tyto komuni

kačníprostředky k pláči. Vyjesděné, vytlačené aš podštěrk hrozí vozům rozeypáním a potahu přelámáním
nohou. Prachu bývá na ních po kolena, neboť štěrku
jí se měkkým vápencem. Kdyš pak záprší, v blátě
možno utonoati. Cbyba je v tom, že staví se silnice
u nás stéle-tak jako před lety, kdy o těžkých poro
sech řepových, které po celý sím a ee řízkami i
po celou zimu po silnicích jezdí, nebylo ještě ani pa
mátky. Byl učiněn svého času návrh v okr. zastupi
telstva, aby silnice byly váloovány, jak na kraj řepný
est potřeba,ale skutek utek. Jmennjeme se pokro
jlý kraja jsmev tom ohledu daleko sa kraji hor

skými, kde mají silnice výborné. Jmenovati motno
ne př. Nácbodsko. Vymluvy zde neplatí, nebot i kraje
jako Pardabicko mají silnice výborné. Tam staví ne
pro okamžik ale pro budoucnost! Obětojí si větší
náklad, ale ten se vyplatí. Neodporočovalo by se i
tad3: raději méněa dobrých, než-li mnoho a špatných?
Dáváme na aváženou. O stavitelích jejich jindy.

Z Čestíma. Dne 25. listopadu' konána zde
valná hromada sáložního spolku BReoifoisenovasa
hojného účastenství členů VA churavého starostu

polka sahájil schůzi náměstek jeho p. Bechyně. Zobou správ podaných — správy předetavenstva i
správy pokladniční vidno, že záložna neustále vzkvétá
a mohutní. Členů jest 126, peněžní obrat přes125.000 K.
V poslední době umožnila záložna společný nákup 1
vagonu umělého hnojiva, ceny velmi levné a jakosti
výborné, jak chomickou skouškou zemědělskou ra
dou provedenon ©dokázáno. Když předseda dozorčí
rady dp. farář Petrovický Karel Vimr, vyložil zásady,
kterými se záložna řídí při povolování a prodlušo
vání zapůjček, vyslovil p. J. Petrásek z Čenovic přání,
aby zdejší apolek hospodářský svorně působil s naší
sáložnou; rozhovor o tó věcí zavedený ukázal, že
správa záložny nenese toho vinu, že oba zdejší spolky
byly sí doposud jaksi cízími, načež pak se souhlasem
všech přítomných prohlášeno, že záložna upfímně jest
ochotas raka v race se spolkem hospodářským pra
covati ve prospěch zdejšího a okolního občanstva.
Jak -doufáme, bude sh>da brsy uskutečněna,

Z Badboře. Po -dlouhém čekéní otevřena
bude konečně 16. prosince trať státní dráhy Kolín
Čerčany a sice prozatím ne dostavěné částí své Kolín
Nový Dvůr u Rataj se stanicemi Pečky Červené, Rad
boř, Chotouchov, Bečváry, Hatě, Uhl. Janovice, Nový
Drůr. Vlaky přijíšděti budou dvakrát denně tam i
spět. V Kolíně připojí se ku epol. státní dráze. Krásná
krajina posázavská otevře se tu všem, kdož mají smysl
pro panenkou ještě příroda se všemi půvaby divoké
romantiky. Kus světa českého spojaje se tu s životem
průmyslovým a obchodním. Kéž přinese hojného po
žehnání dosud závorami zapomenutí usavíranému Po

sazavsku.
Beosteucí talemt. V nocidne29. listopsdu

stratila se hostinskému Josefa Kalouskovi v Kyšper
ku kráva v ceně 240 K, z dobře uzavřené stáje.
Hned ráno však byl zatčen 12 letý (pravím dva
náctiletý) chlapec Ferdinand Apl z Kyšperka.
Prodával ona ukradenou kořist v Panském domě
v Žamberknřezníku. Štěp. Knopovisa 120 K. Knop“
žádal však dříve průvodní lístek, ale jakýsi Patočka,
příslušný do Rokytnice, který se k nim přidrašil,

pravil Knopovi, že chlapce sná a že krávu beze stra
chu od něho koupiti může. V té samé době došel
sem však již kyšperecký strážmistr p: Erban, který
krádež znamenitě vystopoval azatkl Ferdáčka i
Patočka. Nastal výslech, při kterém se v plném
Avětle teprv objevil celý talent naděje plného Ferdáčka.
Chlapec Ibal jen což, avaloval vinů na nádenníka
Frant. Vencla z Rotreka, on že byl jen vyzvána zjed
nán, aby dobytče do Žamberka dovedl; ale poněvadě
zjištěno je, že výroky mladého sloděje ohledně Vencla
se na pravdě nezakládají, proto se vší pravděpo
dobností můžeme říci, že vinníkem je pouze ten chlapec
sám. On šel '/,3. h. z Kyšp. do Žamberka sám, svítil
ai lucernoa, kterou si byl laciným spůsobem na ná
draží opatřil, cestou se stavil v Lukavici v hostinci
A pil tam kořalku a lhal až radost. Není tomu dávno,
+0 vylákal na kupci kyšpereckém p. Faltasovi asi
-80 sí. pro otce, že prý pojedebabičce na Moravu na
pohřeb. To je tolik a tak pádných důvodů, že tento
Šin se nám sdé jen jakýmsi skutkem pokroku v jeho
zaměstnání.

Různézprávy.:
Jak se vedlo sedlákům předrefer

sací v Německu. Křesťanskýstředověkosvo
bodil rolnictvo a pracující třídy ode všech pout ne
lidských, jakými svíral pohanský svět před Kristem
-ubohé otroky a znenáhla obrodil celou společnosť, tak
že těšila se blahobytu nevídaného, kterého my nemáme
ani nejmenší díl za našich, tak vychválených časů
«pokroku a tak zv. blahobytu. Znamenitý dějepisec ně
mecký Janssen o tom píše: „Rozkvět rolniotví v Ně

mecku způsobil v přemnobých krajinách mezi sedlákysámožnost a blahobyt, jenš od pozdějších stísněných
měrů rolnických nápadně se liší. V Pomořanech na

ujaně, píše Kautzow, jsou sedláci bohati. Měli oděv
-s anglických a jiných dobrých látek, tak krásné, ja
drabdy jen šlechta a měšťané nosili. Starohradětí ne
byli tak zámožní, že nosili oděvy s medvědiny a na
ních řetízkykorálovés přivěšenýmidukátya hedváb
-nými, tebdy velmi drabocennými stahami“. O sedlá

ch elsaských píše Wimpheling: „V naší krajině a

mnohých částech Německa sedláci bohatstvím sbuj

něli a spyšnšlí. Znám sedláky, kteří o svatbě svýchsynů neb dcer neb o křtinách takový vedou náklad,
že by za to mohl koupiti dům neb stateček « malou
vinicí. Při savézámožnosti plýtvají často pokrmem a
oděvem a pijí drahá vína“. I Kdyby snad ty správy

B přehnány, jest to důkazem velkého hmotnéhoblahobytu rolníků. Ne nadarmo stalo se r. 1497 na
sněmu Lindavském a na více následovných sněmích
usnešení, „aby obyčejný sedlák a řemeslník v městech
a na venkově nosil šaty jen ze snkna, jehož loket
stál by přes půl zlatého: též neslušno jich ženám a
dětem nositi zlata, perel, aksemitu, hedvábí a šatů
vyšívaných“. K nádheře v šatstva družila se i dobrá
kuchyň. O tom svědčí na př. to, še v řádu čeledním

v Kónigebracku jet předepsáno, že pacholek, kterýzavčas nepřijdek večeři, nemá jiš dostati mase a
vína“. Toť svědectví hmotného blahobytu lidu sel
ského. Po reformaci vidíme pravý opak. Od nesvědo

mitých štváčů jb Lathra, TomášeMůosxeraa jinýchdobrodruhů (lid selský rozjitřen a kboji proti pánům
na nichě žádal, aby byl mu vrácen starodávný obecní
žnajetek, který se byl časempo právu i proti právu
ocitl v rukou jednotlivců) neschopen, byl zbaven všech
práv a-strašně potrestán. A roli nejbídnějšího skety
hrál v tom právě „velmi vzdělaný muž Lather“. Nej
dříve ve jménu evangelia sedláky štval proti kníšatům,
pak když viděl, že selský lid jest poražen,obrátil
svou nevymáchanoa haba proti selskému lidu, jenom
aby se zalíbil pánům, kteří jeho novému náboženství
pomábali na svět. Zajímavé jest provolání, které vydal
tehdy Luther knížatům proti rolníkům: „Pozor, kní
žata, chopte se zbraní! pobite je (totiž rolníky)! Pro
bodněte je! Nadešlať doba, doba předivná, kde kní
žeti snáze krví ize dobýti nebe, neš modlitbou. Zabte
je, nabodejte je! Usmrfte je z předu i ze zada, neb
není nic ďábelštějšího nad buřiče. Jest to vzteklý pes,
který vás pokouše, nezabijete-li ho. Nepřejte si od
dechu, nemějte trpělivosti a smilování. Doba meče a
hněvu není dobou milosti! Padnete-li v boji, jete a
Boha mnčeníky, neb na rozkaz Boží válčíte proti nim.
Padne-li však nepříte! váš, selský povetalec, bude mu
údělem věčný oheň, an tasil meč svůj proti své ne
ctnosti na odpor Božímu přikázání. Jest synem dá
blovým!“ "Tak mluvil „velmi vzdělaný muž“, jenž
dříve svým kázáním o evangelické svobodě lid vzbou
řil proti vrchnosti. A jak vůbec smýšlel tento „velmi
vzdělaný muž“ Luther o rolnících, dokazují následu
jící jeho slova: „Oslůmeluší bodláči, sedlo a bič, se
dlákům ovesná sláma. Nechtějí-li žráti, pak na ně hůl
a karabina, a to právem.“ A věrný druh Latherňv,
Melanchton, napsal: „Tito darebové (rolníci) jsou jen
sprostým plemenem, které pražádné duše nemá.
vlastně chtějí sedláci? Védyť mají až příliš svobody“.
Vším právem tudíž píše Janssen: „K těmto smutným
koncům dospěl protestantismus, důsledné to učení „ně
meckýchhusitů“. Nevolnictví a poddanství protestan
tismem bylo mezi lidem jen utvrzeno o selský lid pod
štítem čistého evengelis ujařmen jako za dob pohan
ských.“ — — — Toťtedy jen malá ukázná té „zlaté“
reformace. — V.

Jak brání šířeníalkoholismuJinde.
V minulých dnech, jak v „Obnově“ jiš bylo oznáme
no, zasedala v Praze anketa zanášející se otázkou,
jak sabrániti šíření alkoholismu. Zdravotní rada p.
Dr. Pelc navrhoval mimo jiné, aby akce té chopilo
se učitelstvo a kněžstvo. Že poslední nepotřebuje te
prve vybízení tohoto, patrno z činnosti našeho du
chovenstva. Chceme upozorniti, jak v Berlíně se sou
hlasem vlády se tomato mora čelí již v útlém mládí.
Tisknou tam mládeži na obálky sešitů následující
desatero: 1. Líhové nápoje: víno, pivo a kořalka
nejsou potřebnými pro zdravého člověka. 2. Pro dítky
jest líh jedem. 8. Lihoviny tím více škodí, čím více
lihu obsahují; proto kořalka jest nejškodlivější. 4. Líh
není pokrmem ani nepodporuje ani neudržaje tělesnou
sílu trvale, zpočátku povzbuzuje, brzy však následuje
tím větší ochablost v činnosti. 5. Ve větším množství

gmamnje, působí strnutí, často i smrt. 6. V malýchdávkách snenáhla ničí žaludek, játra, srdce, ledviny
a nervy a vede k nemocema jisté předčasné amrti.
7. Požívání opojných nápojů vzbusuje chuť ku stále
většímu pití a k trvalému pijáctví. 8. Pijáctví ničí
všecky ušlechtilé city člověka, budí nejhrabší pudy
a stává se často příčinou zločinů. 9. Pijáctví ruší
schopnosti těla a duše a vede k pomatení smyslů.
10, Pijáctví ruší štěstí rodinné a přináší chudobu i
nousi do rodin.

Úpadek viste v Rakousko-Uhersku.
Patrné klesání pěstování vína počalo již roka 1886,
kdy urodilo se 10'/, mik hektolitrů vína a po 10
Jetech vykazovala úrode „pouze D'/, mil. bektolitrů.
Za tp však mocně varůstá výroba vína umělého, vý
roba piva a kořalky.

Hladočeské král. měste Loumy,
jehož velkostatek Ranov, nachácející se na rozhrání
národiěstním, má y újmu žid, pokročilo ve svobodo
myslnosti tak, že vypovědělo a města 36 českých děl
níkií, kteří jiš dlouhou dobo v podřípské baště žili,
jen aby jim nemuselo na 1. ledua přiřiknonti domov
ské 'právo. Potom mají dělníci voliti s — Mladočechby!

Nechtějí svobedy. Při prohlášeníamnestie
v Italii nynějším králem. Viktorem Emaonelem II.
udály so v moobých. trestnicich a galejích pohnuté
vývtupy. Mnozí trestanci, kteří leta ztrávili vtrestnicích
ane:galejích, a -nechtěli nic o tom alyšeti, že jsou propo

Mtěnlna svobodu. Vtrestnici Portoferrajo dal se trestanec
Beltramo. který td jest 22 let, do hlasitého pláče, když
slyšel, že jest propaštěn z trestnice. Aby tam mobil
sůstati udával ještě 2 zločiny, kterých se dopustil a
pro ně žádného trestu ještě nedostal, V Bologni skočil
ua svoboda propuštěný trestanec z třetího patra 8 vý
křikem, fe volí raději smrt, než svobodu. To jsou
věru děsné okázky sociálních poměrů v Italii, hle
Je bída tak okrutné, že se trestanci bojí jíti na svo
bodu, poněvadš by uenašli výšivy.

Krejčevský krach na 186 tislokorun
udělsl v Jadapeštu -„plnokrevný Maďar“ Šalomoan
Grossmann, Na krejčího dost.

Z Malešova m Kutné Hory. Svéhočasu
připomenuto bylo v těchto listech, jaký přehmat udál
se na zdejším poštovním úřadě, jehož správcem jest
žid Ad. Werner. Do Národní Politiky i do prašských
úředních novin vloženy byly letáky o polenském pro
cessu, jimiž hrubě napaden byl katolický kněz a spolu
i beatifikační process sv. Šimonaz Tridenta. Letáky
ty nesly jmeno tiskárny berlfaské, ale vyšly prý ve
známé officině v Praze. Zavedeno bylo tebdy c, k.
krajským soudem v Kutné Hoře vyšetřování s pošt
mistrem Wernerem, ale pru nedostatek přímých dů

kazů byl propnštění z obšaloby pro rozšifování ne=censnrovaných tiskopisů. Za to c. k. řediteletví pošt
v Praze ujalo se té věci a k velké spokojenosti kato
lického občanstva vypsalo ne poštu konkora. K veliké
spokojenosti občanstva pravíme, neboť toto neslo těžce,
de z poštovního úřadu vyšly brožury hanobící kato
líky. Těšiliss občané, še konečně učiněna bude přítrž
oné nespoleblivosti, při které mohl nějaký cizí agent
(dle přiznéní poštmistrova) vkládati do novin cizí le
táky spolu že učiněna bude přítrž i chikanování ob
čanstva, kterému často vydáno bylo. Ale jaké skla
mání! Zdejší poštmistrovi souvěrci a on sám chlubí
se, že konkacrs vypsán jest jenom na oko, že Werner

vede poštu dál kdyžjinak ne aepoň v cestě milosti.
ovede si to prý v Praze již prošlápnouti. Také jezdí

tam bez přestání. Zdá se tedy, že zprávy tyto budou
pravdivy, Čemaš nasvědčuje i to, že měla pošta býti
předána od nového roku, ale dosad ani není obsazena
ani nové místnosti pronajaty. Ptáme se, což vyšší
úřady opravdu k tomu svolí, aby dopadl tento polí
ček v tvář katolického občanstva? Bade opravdu pro
tešován poštmistr žid, jehož nespolehlivost se výše vy
líčeným případem dokázala a odetrčení badou úřadníci
staří, v službách státních sešedivělí, kteří vždy uvěl
domitě úřad svůj konali? Upozorňujeme, že občanstvo
nedá si to líbiti a že i přes hlavy těch, kteří pošt
mistrovi ve známé svobodomyslnosti (nebo v něčem
jiném? pozu. sazeče) dali třebas vysvědčení s emi
nencem, věc tuto učiní předmětem interpellace na
místech kompetentních spolu 8 jiným sebraným mate
riálem. Myslíme ale, že nebude tohoto posledního
kroku třeba a že právu a spravedlnosti stane 60 za
dost ku všeobecném aspokojení.

Elektrické pušky. ItalskývynálezcePa
cinotti předloží italské elektro-technické společnosti
elektrickou pušku, která se prývyznačaje neobyčej
nou rychlostí při střelbě na velikou vzdálenost. Osvědčí
li se tento vynález, nastane jistě nový obrat ve výro
bě pušek.

Cena cmesti. Letošní cena ctnosti byla při
souzena frncouzskou akademii třem uršalinkám fran
couzským na ostrově Tinos. Jules Lemaitre velebil
zrletnou řečí obětavé tyto 3 řeholnice, které 30 let
jiš působí ve prospěch katolického lida v nehostinné
cisině. Mezi jiným pravil slavnostní řečník: „Ctnostný
skutek jest dílo umělecké, jaké nemůže vykonati, kdo
není toho druhu umělcem; on jest nejkrásnější básní
jaké každý můše porozaměti. Pokladem tří sester ur
Šulinských, které před 30 lety vypravily se na ostrov
Tinos, nebyl jejich intelekt, ale srdce, ješ planalo
láskou k lidstvu. Jejich touba byla pomáhbati rozptý
lenému katolickému obyvatelstvu. Přišly tam bez přá
tel, bez pomoci mateřince, bez uvítání konsula, nebo
zámožné rodiny. Před časem metala se Francouzům
ve tvář výčitka o nedostatku energie, tato vyčitka ne
může se ačiniti náboženským kongregacím.“ Ovšem
že oslava prostých řeholnic nenalezne u francouzských
a českých pokrokářů milosti, protože zde běží o ka
tolickou a ne židovskou řeholi.

Hilsmer a volby. Linecký „Arb. Ztg.“ v
č. 23. přináší tento leták ku socialně demokratickým
voličům V. kurie v Praze: „Spolek Židů“ v Čechách
obrací se s prosbou na pražské vůdce socialně demo
kratické strany, aby přispěli socialní demokraté ku
odklizení následků Hilenerova processu, začež vzá
jemně spolek židů zavazuje se pro socialistického
kandidata V. kurie pracovati. Kdo jsi stoupencem
naší strany, pracuj pro Hilenera. — Vida, pořáde že
jediný pouze professor Masařík horuje pro nevinu
Hilenerovu z čisté humanity! „Čas“ bude míti radost,
že se začíná v Čechách trhati pavučina pověry, a že
přibývá obhájců nevinnosti. Snad tento leták docela
v „Čase“ vytisknou, aby též jiným v blavách trochu
zasvitlo.

Závoj a červené mesy. Dr. Rosenbach
v „Berl. Klin Wochenechrift“ píše: V zimě přichá
selo ke mně na radu mnoho dám, které stěžovaly si
ne tutéš věc, totiž ne červenost nosa a Červené akvr
py na tvářích. Léčení této nepěkné kosmetické vady
bylo velice nesnadné a nedala se žádná příčina v ne
mocných samých najíti, musilo tedy příčinou býti
nějaké zevnější dráždídlo a sice byl to závoj. Látka
závoje sama, byť byla i sebejemnější, přece usta
vičným třením dráždí kůži hrotu nosu a tváří tam,
kde těsně přilehá, což zcela jistě se děje při pohy
bech hlavy. Dále škodlivý vliv má závoj hlavně v zi
mě. Kdežto páry z nosu a úst při dýchání povatalé
v letě skrze závoj konečně dosti volně mohoa pro
cházeti, usazují se a srážejí se v zimě na závoji a
smrznou-li konečně, pak nepřestávají drážditi stude
ným obkladem. Tím odkrevňuje se hrot nosu a nej
blišší místa závojem nedotýkaná ae překrvují, cevy
se tam rozšiřují a povetávají v kůži nepěkné červené
skvrny, Dámy jsou toho mínění, že skvrny ty jsou
následkem ostrého a chladného větru « proto kupují
si závoj ještě hustší, aby pleť avou cbránily a vlastně
tím trvání onemocnění kůže ještě podporají a udršají.
Vyléčení docílí se postapným odvykáním si závoje aš
úploým jeho odložením,

BRB



Literatura.
Pohřební vzpomínka ns vidp.P.Frant.

Sloupa, děkana Pardabického, malá to knížečka z pe
ra vldp. katechety Fr. Langkramera, vyšla právě
náklsdem autorovým v Pardubicích. Ve spisku tom
krásně vylíčen jest životopis ndp. děkana, jehož rysá,
upřímnápovahaa nevšední píle,skterou vády posvátný

ad svůj unstával, jej především vyznačovale. Z kní
žečky té, kterou každému vřele odporačujeme, uvádí
me následující: Vldp. děkan Sloup, narodil se v Ně
meckém Brodě r. 1848 z rodičů chudých. Studoval
v Něm. Brodě, pakv Jihlavě a stadis bohoslovecká
vykonal v Hradci Králové. Byr r. 18009 na kněze
vysvěcen, stal se kaplanem ve Svojanově, pak v
Bohdanči, kde plných 16 roků působil. — Po blabo
dárném působení v Bohdanči, stal se farářem v Se
semicích, kde si získal velikých zásluh zvláště vy
stavěním nového chrámu Páně. Pobyv dvanáct let
v Sezemicích, stal se děkanem v Pardubicích. Co zde
všechno dobrého vykonal, zajiste nemobou aní jíno
věrci popříti. Byl aš do krajností obětavým, neú

navným a šlechetné jeho vlastnosti jaj brzy učinilymiláčkem všeho lidu. — Zemřel chud, protože věd
více na bližní své pamatoval než na sebe. Spise
končí vřelými slovy a sice: Nyní pak drasí přátelé!
Když jsme jiš poslední s Bohem milému drahu ové
mu a pastýři duchovnímu byli dali tam ve avatyní
chrámové, tam, kde on tolikráte zbošné ruce své
pozvédal k vroucí modlitbě, ze blaho a štěstí, za
pomoc a útěchu avých svěřených, sepněme i my při
návštěvě služeb Božích u zbožné vzpomínce ruce své,
obratme tam i my zraky své s pokornou prosbou,
k té matce milosrdenství, aby nebes královna, jejíš
spanilé cnosti, jejíž krásný obraz a sochu on tolik
v úctě měl o níž po návratu svém z da
lekého, posvátného města Lourdes, tak často a mnoho
jsem mu vyprávěti musel, aby jemu tam na věčnosti
u trůnu spravedlnosti Bošské mocnou byla přímlu
vou, aby, pak-li kdy ze slabosti a křebkosti lideké
byl pochybil, ma vyprosila milost a odpuštění, a
Bošský Spasitel přijal jej u slavobrány nebes ráje. —

P Aveanimapia!K
: (Zasláno.)

Do Žehušic u Čáslavi.

Panu anonymovi a Jeho straně produko
jícím se v čáslavské „Pravdě l“

K Vašemu dopisu, kterým mne na veřej
nosti hrubě napadáte, odpovídám takto: Byl
jsem již na jedné recitaci p. MUDra Věšína,
taktéž předem nehlášené a v recitaci té za
bočil skutečně na pole náboženské. Mnozí ka
tolici překvapení divně byli recitací tou a
Innozí ovšem zase zatleskali. Tehdy odešel
jsem hned, jak slova jeho dozněla. Proto letos
program bez látky recitační jsem vrátil, ne
chtěje se státi zase středem všech očí. Při
pouštím omlavo, že p. doktor mě] letos innoho
práce, znám ji a jsem o ní přesvědčen. — Co
pak se týče druhé části článku o volbách,
chválím šprýmovného ducha pisatele, jen na
něco zapomněl, na jistou mohutnou postavu

k svornému boji svolávala, jasem zařící lu
cerny lid ze spánku plašila a zapomněl na ono,
výslovně mi dané „čestné slovo“ ohledně
voleb, které pak mocným vlivem náhle bylo
zrušeno. Mě) ještě připomenouti žalobu na zá
meckého kaplana u c. k. inspektora školního
pro volební terrorisování atd. Čtenářům onoho
výpadu proti mé osobě dávám k rozsousení,
kde je více možno na voliče působit se strany
kaplana nebo se strany bohatého majitele su
šárny, který při „šlusu“ „foršus“ může vo
ličům poskytnout, či majetného: hospodáře,
který rozdrobeně voličům pronajímá pozemky,
či majitele kořalny, obchodu « pod. který má
dluby voličů v hrsti? Kde je více vlivů?

Přál bych si jenom, aby anonym sundal
svoji škrabošku a pustil se v zápas 's otevře
ným hledím. Vyzývám ho pak aby dokázal že
ze 20ti podělovaných stařec 100letý a vojín
70letý polévku dostali za hlas? Nebojoval
bych s ním veřejně, protože každý novinářský
boj se mi protiví, ale když mne v listě na
padl, mosím se v listě bájiti.

Nestačí-lí mu tato odpověď, pak jen ať
udá své jmeno, odpovím ma jinak a jinde!

Dokud však bude skrývati se za lacinou
anonymitu a z ní jako z příkopa bázeti blátem
po lidech, kteří jdou za právem a epravedl
nosti, nemohu než-li jím opovrhovati.

Vladislav Žid,
zámecký kaplan.BOK

(Zasláno.)

Vyhláška.
U příležitosti oslavy BOletého panování

' Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Jo
sefa [byla na památku pí. Jos. Červené, choti
c. a k. dvorního továrníka, dětmi jejími za
ložena úadace pro vdovy dělníků s požitkem
42 sl. ročně. Dne 17. prosince t. r. uděleny
badou požitky « nadace této sa uplynulý rok.

Nárok na nadaci tato mají:
a) předevšímvdovy po nástrojářích firmy

„V. F. Červenýa synové, c. a k. dvorní do
davatelé hudebních nástrojů v Hradci Král.“
a kdyby jich nebylo,

b) vdovy po nástrojařích vůbec a kdyby
ani takových nebylo,

o) vdovy dělníků řemeslných nebo ná
denníků, kteří po delší dobu byli v Hradci
Král. pracovali.

Kdo o tuto nadaci ucházeti se chce,
podejž do 16. prosince t. r. žádost svou po
dacímu protokolu purkmistrovekého úřadu
v Hradci Králové.

Za starostu:

WVeinhengst.

(Zasláno.)

Oznámení.
Dne 11. listopadu 1900 zmizela kolem

6 hodiny večerní beze stopy služka Františka
Voláková, dne 15. března 1883 rozená a do
Nového Plesu u Král. Dvora příslušná. Ode
šla v tu dobu z taneční zábavy v Malšovicích,
oděna ve světlohnědou blůzu, černou sukni a
opásaná pozlaceným pásem. Je prostřední po
stavy, oblého obličeje, kaštanových vlasů, oči
má modré a zaby zdravé.

Ježto není vyloučena možnost že Volá
ková stala se obětí činu trestného, žádá se
každý kdo by cokoli věděl, co by buď k vy
pátrání čína trestnéhoa pachatele, nebo k ob
vení zmizelé dívky posloužiti mohlo, sdělil
podepsanému soudu.

G. k. krajský soud v Hradci Král.,
dne 2. prosince 1900.

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 1. prosiace 1900.1hl.

pšenice k 1200 —13*40 žito k 1300—13-70, ječmena
k 9'00—10-30, oves k 460—65-30, proso k 9-80—10-00
vikve k 11-50—1200, hrachu k 19-00—2200, jábly k
19-00—00-00,krap 1800—42-00,bramborů k 4-40—2 80,
jetelového semínka červeného k 96-00—108:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00:00—00*00, máku k 25-80
olejky k 00:00—00-00, lněného semene k 30-00—32-00
100 kg. žitaých otrab k 12:00, pšenič. otrub k 18-00,
1 kg. másla k 2-06—3-80, 1 kg. sádia vepřového k
1:60—1-76, tvaroha k 0-83—086, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0-00—-0'00, jeden hekt. cibule k 4-50
jedna kopa drobné zeleniny k $-40—0-00

Listárna redakce.

Pánům interessentům
nabízím a dodávám v dobrém bezpečném obalu na D'

všechna mftá

své chvalně známé, nezmarné patentní

mramorové. pračky
(t. zv. ručníraleby na prádlo)vymálezu „Patent Hlaváček“
z kerrarského mramora jemne blazené a v ele
eaatních dřevěných rámech zasazené, jež předěfbez.
vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů domadatávající. Ceny
jsou: I velikost zl. 300, II. al. 3-50, III. sl. 4-60.
Dále skvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

BS“ mramorové plotny na stoly, pulty

(s galerií a poniklovanou tyčí) dle moderního sesobu, řádné sesazené kredence, umývadla, noční
stolky atě. Též upozorňuji na svůj hojné záso
bený sklad

v nejlepším provedení ze syepitu, labradoru, žuly,
porfyra, mramoru a j. Vle sa ceny levné.

Cenniky a vzorky zašin na požádání ihned franko.
K laak. zakázkám doporouší se co nejlépe

C.k. výbr. priv. sochařský závod a výroba
patentnioh mramorových praček atd.

Václav Hlaváček,
Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VIIL.

Go Pr>BhBiraDir>BDO
Oltáře,sochyaj.

Ve vkosném a levném provedení
přesnědle předpisů církevních v každém slohu:

odporačaje Arma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Syohrově (Čechy) založena roku 1858..

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnatí Íranko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúětují
Provedeno ke 300 oltářů.

EDIT T ITIMLILTTEZ..ZÍ1TT"T

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
A (dnatr P, J. Noškndly, faráře ve Výprachticích) — Í

j doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva i
svůj osvědčený a často vyznamenaný .

výrobní závod i :
Evšech kostelních paramentů. £.:

Cennfky, vzorky i roucha botová na ukázka
, se ua požádání franko zašlou. ;

větší výnosnost,
Nevybnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě:
vahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran:

amonatý, soli draselnaté, kainit, speciální hnojiva pro kaloviny a obilí:
Poštornskou sádru superfosfátovou.

k vrchnímu hnojeníjetelišť a konservov..chlév-
ské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem, všude
soutěže schopné:

una dů Bt

uperfosfáty
Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

Továrna Břeclavi,

ieaoe A, SCRRAN„ím
rovou. u Bostok.

Ústředníkancelář V BRPAZE, Jindřišská ul. 27.

Josef Krejčík v Praze,
uměleckýzávodsochařskýa řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné č. 613.-VII. Sklad: Velká.
Karlova ul. č, 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, křídové cesty, jesle, Boží hroby, kříle 
, spovědníce, křtitelny, komsoly, svleny,

lustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Removace
starých oltářů a kostelních sařísení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko..

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě-
ření místa v kostele vykoná se bezplatně.



práce.

hedvábí s ve
Paříž 1800

HARAND PRIXY
nejvyšší vyznamenání.

Vacek,
závod

školkáteký
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimni a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé

: ploty,křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučnýcenník zdárma.

Ah

Majolikové a terracotové rbambusové stolky, alba,

Vánoční a novoroční dary.

Václav Šolg
| zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní| znalec a odhadce

w Hradoi Králové.
sv.-Janské náměstí č. 77.)

* doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné atolní
nádobí, veřkeró zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky růsných

1 druhů ee zárakou 1—3 roků za ceny levnější
* než všude jinde,

Veškeré zboži je úředně zkoušeno ai značeno.
4 Správky ce přijímají a levně shotovují, téš

„veškeré správky hodinek se vyřisují.
„SRB“Vše za levné ceny."E 

. Staré skvosty se kupují a vyměňují. 

l

MUDr, L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.PRAHA,
Jungmanova třída. Široká ulice č.12

- 64 mezzanin. * 5
4 1ŠOK ODOOC

jsou . Neustále stoupající odbyt,
vynikající vyznamenání na všech
výstavách, téměř 5Otileté trvání
továrny a světová pověst, kterou
si naše stroje získlaly, jsou Dej
Jistější a nejúplnější zérakou za
jich jakost.

C. k. státní medailí vyrnamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonsléJon

Ť,—»,v,veÝĚEv=

rychle a levně

FTYTV779777

|A
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporačnje.;

. Karel Zavadil,
svůj hojnězásobený sklad

se stříbra, broneu a jiných kovů -x

Vlastní výroba umožňnjeveškeré objednécklevněji vyříditi. Pla u inožno též ve Ihátách. Opravy

zašlou so již svěcené se: stvřzením Jeho bisku
losti. Btařý závod můj může se vykázati četnými pocaval

nýmipřípyP. T.zákazníkůa odporučuse pk
koupení a opravě kaličků, mppstrancí, ciborií, re tě
nádobekma sv.oleje, p "Juceren,lustrů;;
tácků na křest, svícnů, paciftkálů, sahránek , Nejstětší: patnekakdmsronejvíce 9"

Ó000000000600000Ď|

ZKKRKNNNEAKAKKKKKÉ
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 72.
doporučujese P. T. duchovenstvaa pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobisen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech elozích a přilože

nými rozpočty.

„Účně
Mia Radulovič,

uměl. zámečník v Předměřicíchn. L.

o „- Koupíse “jij

: kx x
X x
ž 1
x x
k 1x
i 1
ž x
: %x xx

„Bližší sdělí administrace tL

V Morgana.á
Pozoruhodná norinka pro

pány na obleky v barvě
moderní. P

Metral.4-o
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů -na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaračené
jakosti a v mírných cenách
se na pořádání k nahlédnatí

franko zašlou.

4 První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
w Chocni.

"výbávyprote
úplná zařízení

na mírné měsíční splátky.

Vhodné dárky vánoční.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
" Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostuproti
hotelu Merkur.

| Ga“ Cenníky na požádání franko. “E



si v HradciKrálové.

+ (I) * DA (O CANEVVN,
cO CDC JE)

Bez konkurenoe.
DOE a

Tovární sklad hudebních nástrojů a strun.

e FIOUSILEGE
výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20—80 ul. Citery, jE:
Aétoy, klarinety a t. d. báječně levné; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 zl.,
Aótna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. stříbra 12 zl., klarinet s grenadil dřeva

13 klapek Fis brejle z nov. U k Upouzdro na housle 1-90 zl., smyčce. do

Výtečné struny.
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RÁM Připomloám,že co skušený hudebník chovám na skladě jen nástroje jakosti nej- (VŠ
já lepší,přesněladěnéa vyzkoušenépod zárukou.Objednávky přesně a rychle. P%

. Ň w , . . , , wo%

1 Jan Čermák v Hradci Králové. Rš
vwC : EGDG6Nejlevnější.NSZ:

R p) A len]< o) 4 ak +

První škola

pařížských
střihů

v Hradei Králové.
Slavným c. k. místodržitel

l s i ae <. stvímkoncess.pro království
= PN Českéod r. 1894.Otěnédámy! 8

Dovoluji si Vámoznámiti, že zařídím v Hradel Králové

třetí kurs 0“
vyučování braní míry, kreslení všech moderních střihů,při

střihování, aranžování a šití obleků.

vědy v pondělí, úterý a ve středu od9 hod. ráno do 12 a od 1 do 4 hod. odpol. — Platí se
měsíčně 12 korum. — Dovoluji si též upozorniti, že od roku 1694 vycvičiljsem 1230 žákyů
a bylo jich více odměněno prvními a druhými cenami a diplomy 28 práce vystavené při technolo
gickém s průmyslovém museu v Praze. :

Phhlášky přijímá z ochoty pan J. Jeřábek v modnímobchodě na podsíni, kdež jsou též
vystaveny obrazy prvních pařížských novinek.

V úctěse snamenám:

Hanuš Kopecký,

Za dárky vánoční se hodící $
<TĎ skvostně vázaná díla básnická,

z belletrie, bestopisná atd., alba

na pohlednice, nejjemnější druhy kasset dopis. papíru, stavebnice, obrázk. f
a pohádk. knihy pro dítky, atlanty, globy, v nejhojnějším výběru deporoučí |

ů knihkupectví B. E. TOLMANA. |
: vHradoi Králové. m

Š Obrazy českých mistrů ve skvostných rámcíčh. |
K 240: Kalendářpaní a dívek 1901

m ndK enáněn Uda

Omámeí do Hades Králové a okn. ©

Dovoluji si velecténéma obecenstvu uctivě
oznamovati,še otevřel jsem ed I. prosince
1000 samostatnýzáwod |
krupařský apekařskýv domě pama Karla Richtera, souken
v Tomkově ulici č. 185. protí domu p. Úesáká,

řezníka. 
Nabízím domácnostemdenněčerstvý said:

žitmý chléb, bílé pečivovšech druhů, veblsré
druby vaříva, luštěnin a vůbec věsoky výrobky
mlynářské v jakosti nejlepší, vždy čerstvé a za
ceny běžné nejlevnější.

Dloubou dobu pracoval jsem v závodě p.
Formánka v Hradci Králové a móhu vykásatí só
odbornými vědomostmi a zkušenostmi.

-O ovusáenonpřízeň velecténého obecenstva
prosí k službám vždy nejochotnější c

Václav Cejnar,
pekař.

Čechové!
Bez přízně Vaší darmo se snaší náš mladý

průmysl zapustiti hlubší kořeny.
Neříkej nikdo: Já s mými malými zakáskami

český průmysl nepozdvihnul To není správné!
Z kapek se skládá moře(l) a z mnoha malých
sakázek oživí se i národní průmysl,pak-liže osta

Kdo nemá přílešitost vajeti si osobně do
továrny, nechť obětujena to jem lístek ke
respondenční a dostane se mu ibned poučení
jak lzenakoupitikoberce, lůžkové p rky
žíněnky zaručené čistoty, záclony, ou
novaný nábytek atd. atd.

Adresa jest:

Adolf Novotný,
národní koberoový podník

v Týništi m. Orl. ©

Kodd4444|4|4444444
+ Velábnému duchovonstvu!

Za příčínau blížících se
svátků doporučujisvou dílnu ku zho

+ tovování kostelních předmětů jako:monstrance, kalichy, ciboria,

i pro -svaté oleje, svíony,kadidaampy, kropenky, kropáče, pátebky

-zlacování v ohni i galvanicky ge záro
kou trvahlivosti. Předělávky a správy
se vyřídí ryoble a levně.

Spolehaje na přízeň velebného da
»"chovenstvaznamenámse

+ | vnejhleběí úctě .

Ž JAN ŠOLC,
zlatník a stříbrník.

Hradec Král. Malé náměstí. ©
OY“Pozornafirmu."U

KE PTTTT PPTP TTÁ

-Ku třídenní pobožnosti ©
na konci roku 1900 Azačátku1901

modlitbu
nejd. Ordinariatem předepsanou (Ord. list
č. 69. t. r.) ku soukromé pobožnosti vě
řících ve zvláštních otiscích -formátu, 8
2 listy má na skladě a věřícím zvláště
pak důstojnýmdůchovním a rávcům
nabízí — 100 kusů za2 K40 h ffaigko
Biskupskáknihtiskárna.



Oprárnou csstu s labyrinthu sociálních poměrůnač křesťanského náboženství. Na to ujal se slova
jednate) vp. Jan Černý,katecheta, promlaviv téměf ve
dvouhodinové řeči o thematu: Světloa tma v náro
dech. — Obě řeči přijaty byly s nedšením! Přítomno
bylo na 300 posluchačů; děkujeme důstojnéma pánu

vp.

nevlídném počasí knám sevítal azdařiloa prednáškou
nás poučil. Zdař Bůh!

V Kostelci m. Orl. jest jiš čtvrtý rok
spolek sv. Vincence, která má 17 členů činných. Pů

sobnoaťtjeho dá se posouditi s čísel, ješ uvedena krave slavnostní schůzi, konané dne 4. prosince t. r. Ko
náno bylo 62 schůsí; rozdáno 104 stranám 1140 al
mušen týdenních, což činí: 1923 metr. centů chleba,
31'49 mc. mouky, 572 kg. krupice, 89 kg. rýše, 49 I.
hrachu, 33-75 mc, ublí, 158 porcí polévky a 77 porcí
masa. Na léky dáno 17 K, na nájem 15 K. 3 oslé
obleky velké, 10 košil trikových velkých, 10 velkých

lých sukní, 20 párů velkých ponožek, 40 vel
kých ženských punčoch, 8 šatečků trikových a dra

bot větších. Na vše to darováno od P. T. dobro
inců a členů 207250 K a vše rozdáno. Spolek

av. Vincence vzdává jménem chudáků všem šlechet
ným dárcům atonásobné „Zaplať Pán Bůh“. Tolik
mouse bylo zmírněno, tolík slz usušeno, tak mnohé
srdce zarmoucené potéšeno — avšak bída a nouze není
na vědy odstraněna. A proto spolek sv. Vincencechce
dále pracovati o zmírnění bídy té. I prosí tím vroc
něji a snašněji všechna šlechetná srdce přátel chudiny
© pomoc. Pán Bůh žehna) epolku tohoto roku. Pohled
na velikon obětavosť dobrodinců nutí nás k vděčnosti,
ale zároveň vsbuzoje v nás blahou důvěru v delší

pe S Bohem — pro chudé“ bude heslem spolkuosteleckého i v budouonosti.
Z Lommice u. Pep. Předešlouneděliko

nána byla v městě našem schůze ka saložení kato
lické jednoty. Schůzi zahájil místní kaplan Kníšek
několika slovy a udělil slovo velebnému pánu Jos.
Tillerovi, jednateli katolické jednoty ze Semil, který
provázen častým souhlasem přítomných hostí jasně a
přesvědčivě rozebíral program- křesťansko sociální. Po
řeči jeho zavedeno rokování o stanorách a usneseno,
aby jednota nesla jméno: „Katolická jednota, pod

ou sv. Václava,“ a heslo spolkové: „Vírou ku
pravdě, ctnostem a spokojenosti“ Pak zapsáno přes
80 členů činných.

Zprávy místní a z kraje.
J. M. ndp. biskup Edvard Jan Nep. zavítal

ve čtvrtek z Chrasti do Hradce Králové.

Pastýřský list. J. M.ndp. biskupkralové

hradecký Edvard Jan Nep.vydal pozoruhodnýpostýřekýlist, pojednávající © směně| století. jneseme
příště obsah snamenitého tohoto listu, uposorňujíce
své čtenářetvo, že na každém farním úřadě lze ci
otisk vyžádali.

Jmenování. Pan Alois Krčmář,učitel tělo
oviku na zdejší c. k. realné škole ustanoven jest
okresním školním inspektorem okresu pardubického,
Zkoušky ze všech 3 odborů pro měšťanské školy a

Z ojoté. Aa v c. k. zkušební komissi prosp j učitelskou uechopňují 00 nejlé „ in
spektorak jeho úřadu. “ PPP

Vánoční slavnost v opatrevně. Vso
botu dne 23. t. m. o 10. hodině dopoledne koná se
vánoční oblíbená slavnost nejmladšího našeho školního

rostu v Opatrovně městských škol. Dítky sehrají„Chudý Ješíšek,“ načeš bndou poděleny d a
šaty. Hra tato bude se opakovati ve svát=k sv. Ště
pána dne 26. t. m. v 11 hodin před polednem.

Ku ubouškám způsobilosti učitel
ské u c. k. zkuš. komisse v Hradci Královév li
stopadu 1900 dostavilo se 56 kandidátů a kandidátek

ro školy obecné, 32 pro školy měšťanské, 1 z ná
Pošonstvů. 1 s hoepodářatví, S jazyka německého 9
pro školy měšť. a 4 pro školy obecné. Pro školy
obecné uznáno spůsobilými 19 kand, s vyznamenáním,
36 prostě, 1 reprobován; pro školy měšťanské5 svy
snamenáním, 12 prostě, odatonpil 1, reprobováni 4;
s náboženství approbovan 1, z hos řatví 1, z ja

Finn německého 8 pro měšťanské a 4 pro obecnéoy.
K svátkům vánočním a k novémuroku

kupuje se vědy mnoho dárků — a často, jak jiš ko
likráte na to v „Obnově“ bylo poukázáno — od ci
sáckých firem.Nepřátelé náboženství našeho mají z na
šich katolických svátků veliký zisk, alo přes to přec při
každé příležitosti nás tupí a v rozhodných do

mpř ve volbách jsou vědy urputně ti nám
Heslem „svůj k svému“ vice se plýtvá alo plnit se
nenmí. Tak ku př. kdesi pořádali „národní alav
nost“ bratří sokolové tvořili zábavní odbor — a

em — u nekřesťana. Aby to dodalo té „národní“
slavnosti lesku! — U nás v Hradci máme dosti tako
vých „vlastenců“ kteří na achůzích a v hostincích

jsou velikými antisemity — ale kdyš něco potřebují,| sami—na to zapomenou. —Upozorňnjem tedy důt
klivě, aby každý našinec zvláště nyní předsvátkami
na křesťanské obchody se obracel, u Etost. obchod
níků a živnostníků své potřeby nakupoval aby to he
alo „svůj k svému“ nebylo jen na papíře aneb v něk
terých veřejných místnostech za rámečkem, ale aby
s také plnilo. Jmenovitěuposorňujemna ob=
chodníky, kteří v „Obnově“ inserují a tím také náš
katolický list podporují, aby na ně byl brán zřetel a
každý našineo své potřeby u nich nakupoval.

ná uchůze městského nastupitelstva v Hradci Králové konati se bude dne
28. prosince 1900 o a hod, odp. Na programu
jest správa revisní za rok 1900 a schválení ros
Počtu na r. 1901.

Obraz Václava bochora „Bitvau
te“, vystaven bude v Hradci Králové ve

dnechod 32.—31.t.m. v místnosti Sokolovny.Obraz
tento má 6 m, výšky s 9 m. délky. Jest to
v pravdě umělecká práce, které se ve Vídni do
stalo uznání. — Vstupné obnáší 30 kr. — pro
studenstvo 15 kr.

Pravý poplach vyvolal v tábořesdejších
pokrokářů rozšířený titul sdejšího města o přívlastek
biskupský“. ové se zb rozčilují, neboť

Hradec Královéjest sídelním městembiskupa kralové
hradeckého, proto lze město naše nasvati „biskup
ským“ týmž právem, jakým se zove „věmným“, fe

Kor býralo sboším králoren českých. Kdyby radíkalní pánové ani nedovedli logicky sj vysvětliti dů
vodnost této titalatury, mobli bysí všimnouti skute
čnosti, de Hradec jest rozhodně spíše „biskupakým“,
nešli pokrokářským. Církevní biskupské úřady a
ústavy ukoupily sa 200.000 korun stavebních po
zemků a každoročně 160.000 korun obrátí se stýchš
biskupských ústavů ve zdejších kruzích živnostni
ckých. i mnosí nyní silně radikalní předáci
s vlastní skušenosti mohou dotvrditi, še na počátku
existence nebyly jim „biskupské“ peníze nikterak
urážlivými. A co vykonalo již celých 18 úředně spo
čítaných pokrokářů ve prospěch zdejšího města?
Dosud vydávaná v Hradci „Osvěta lidu“ dodávala
městu našemu zdánlivý šátor pokrokářství, ale její
ticbý odchod z Hradce mobl pány radikály přeavě
děiti, že celému ovětu a sami sobě olik let

lhali. Pokrokářským, pánové nebude Hradecnikdy
ani a největším nápjetím vašich sil, ale „biskupským
bude i proti vaší vůli, byť titulu toho nebylo ani
úředně užíváno. Jest tedy zbytečno brojití proti sku
tečnému stavu věcí, lépe by bylo, k byste se ra
ději poroshlédli a všimoulí sí, že Hradec začíná

povásivé dostávatí jíný, skoro jako orientální rás.rojděte si jednou největší zdejší obchody, pak jděte
a barcujte svět opět proti záplavě — klerikalismu,
Jste to politikové! Není vás mnoho, ale ze to samýkubík!

K erganisnci kominíků. Místodršitelství
král. českého schválilo zařízení odborných společen
stev v Hrudci Králové a jiných městech. Společenetva
utvoří zemskou jednotu.

Divadelní společnost El.Zollnerová,oníš
jeme již několikráte pnalí, překvapilanás tento týden opět
učkolika vybranými kusy, které se našemu obecenstvu
velice zamlonvaly. — Pan Fwlip Zčliner avým zdra
vým hnmorem dovede každého obveveliti a jest jeden
úsudek, že podobného komika bychom snad u šádné
divad. společnosti v nenalezli. — Ve středu
sehrána s velikým úspěchem slovenská pohádka, s pera
Jal. Zeyera, „Rados a Maholena“, Úchratný důj,
skvostné, precisní provedení, případné kostymy, — to
vše obecenstvo přímo okouslovalo. — | 8l. Brsková,
v úloze Mabuleny hrála s cítem — bylo znáti, jak
dobře se do své úlohy všila — a takó mistrně pro
vedla. — Pan Brzek, v úloze Radáza hrál znamenitě
a po kašdém jednání byl odměněnboušlivým potleskem.
Pozornost © vsbuzovala | slečna Seguensová, v úloze
ukratné královny Bany; její výkony byly v pravdě
umělecké. Pp. K. Zdliner, Vydra a Merbaut, hráli
vesměs velmi dobře. — Společnost tato zasluhuje
opravdu plného uznání a neradi jí badem odtud strá
oeti. — V pátek dáváno bade Jiráska drama: „Pso
blavci“. Dá se očekávati, že naše obecenstro v boj
ném počtu se dostaví.

Surovosť. Z kruhů obecenstva se nám sdě
loje: Ve středu odpoledne chytil sdejší pohodný upro
střed velkého náměstí dva palky, Jednoho « nich hodil
srovná do pytle — ale s drahým nakládal příliš su
rově. Uchopil jej za noška a tloukl jim o dlažbu a
O pytel v něměš -se jiš chycený pes nalézal. Scéna
tato vyvolalo vzrušení u kolemjdoucích a všeobecné
žehráéno na nelidské, surové Jednání pohodného. A to
se děje sa bílého dne, uprostřed náměstí. — Povo
lané kruby mohly by sí toho všímnouti s podobnému
Jednání pobodného učiniti přítrž,

Svatováclavský dar pro ÚŮ.M. Š. činilsa rok letošní v Jaroměři 4166K 84h. Mimo to

damský odbor Ú. M. Š. pořádal veprospěch matičníškoly v Dubeue. dětské divadlo po tří dnya dávala
te známá báchorka ve 8. jednáních od Fr. Faustina
„Popelka“.

Úmrtí. V Hlinsku zemřelapí. Josefa Sokerová,
choť váženého okresního sekretáře. Pohřeb všeobecně
oblíbené paní korial se v neděli dne 16. t. m. za ve
liké účasti městakého obecenstva a místních spolků.
K pohřebnímu průvodu dostavili se též pp. duchovní
z blíského okolí, a z Hradce Králové, ta, zřídka
kdy bývá Hlinsko avědkem tak slavného pohřbu.
Kdyby velmi nepříznivé počasí neznemošňovalo cestu

Wy by 50 jistě dostavily i vůkolní venkovské obce,l. p.

Z Náchoda. (Pohřeb).Dne 18. prosince do

jedne pohřbenk za velikéhoúčastenství vdp.fan Němeček, vikář a děkan náchodský. Pohřbu
účastnilo se 40 kněší = vikariátu náchodského a no
voměstského. Pohřební průvodvedl z budovy děkan
ské do chrámu Páně vadp.čestný kanovník a děkan
novoměstský Pelhřim Novák, dojemnou řeč pohřební

řednesl vdp. Fr. Pecka, b. tajemníkvikariatní a dě
an s Č. Skalice. Po uko smutečních služeb Bo

žích vedl průvodna hřbitovjp Jos. Beran, vikář aděkan Královédvorský, spol v Pánu zesnulého.

Průvodu účastnily se všecky seměpanské úřady,městské zastupitelstvo, četné spolky mimo „Sokol“,
veškeré sbory učitelské se šactvem a četné
lidu. V Pánu seanulý byl všeobecně otěa a mil
a zůstane v blahé paměti nejenv městěN
1 v oslém okolí. — Nechť odpočíváv pokojil

Na notěné památky po zvěčnělémvdp.
P. Janu Er. Němečkovi, děkanu v Náchodě, jeně oo
člen sakládající, pak co horlivý podporovatel a 00
pokladník spolku pro vystavění nového chrámu Páně

ale

6v. Vavřince v Náchodě, veliké záslehy o šlodhotaý
účel tohoto spolku sobě získal, saslale jeho ogěňvasl.
Maria Němečková totsuto spolkučástku v obnoss 890
K, sa kterýžto značný příspěvek se nejvřelejší díky

vsdávají, »
Stavba nového ahráma v Nác

Spolku pro vystavění nového chrámu Páně ur. Va
vřince v Náchodě v době od-27./11. do 10./12. 1900
věnovali: 1000 kor, jistý kočs, který al nepřeje býti
jeenováv, 30 kor. vidp. p. P. Gilbert Helmer, opat
v Teplé. Po 20 kor, p. Vojt. Matějka, měst, sládek
v Náchodě a pan Robert Riedl, c, k. dvorní rada v
Prase. 11 K offéra terciářů v Náchodě, po 10 kor.:
p. Ferdinand Geisler v Náchodě, vdp. P. Jos. Mnstl,
kaplan v Náchodě, pí. A. 8. z N., kteráž nechce býti
blíče jmenována a vdp. P. Václar, farář ve Slavoňově.
Dále 8 kor, další offóra terciářů v Náchodě, 7 kor.
p. Matéj Štěpán v Náchodě, 4 kor. sl. obec. Lipí,
3 kor. vdp. P. Dr. F. Krási, praelét v Prase, Po 2
kor, darovali: p. V. 8., p. Josef Doben r Lipím pen
Adolf. Špreňar v Brašol, p. Jos. Tomek, p. Karel
Tomek ©« Náchodě, p. Ant. Zelený a pí. Marie
Zelená v České Čermě a I kor. urozený p. hrabě
Alexandr Szeptycki v Stanislavi. Veškerým Šlechotným“
dárcům vyslovují se nejvřelejší díky.

Na pemník + dp. P. Karla Slonka

ve Vamberk obdršelpodepsen od dp. P. Kubánka t. č. v Chotěboři 89 K,— sl. Růženy Ku
biasové s Prahy s K — i. Anny Koskové, choti
obchod. s Vam 4 K.Dále jepěli: vldp. K Khua

6 K, Fr. Kníšek 4 K, Aat. Boblík 4 K, nd. Suchánek6 K, — k tomn vykázaných 3587-14 b. Úhrem401 K
14h. Josef Frydrych, t. č. pokladník záložny Rafffai
senovy v Zářeší!

Pre Hilsmera. Poslední konfiskace „Ob
novy“ pro článek „Glossy ku procesu Hilsnerovu“
měle v zápětí žalobu astátufho návladnictví na reda
ktora t. J. Dne 28. t. m, bude hlavní přelíčení před
čtyřčlenným senátem.

Z Opočna. Chovancihosp. školy v Opočně,
pořádati budou v sobotu dne 13. ledna 1901 věneček
v hostinci v Poboří u Opočna. O hojnou zábava úplně
postaráno. Dotazy odpovídá J. Rěhounek, jednatel,

Ze Dvora Král. (Třídennípobožnost.—
Sěítám lida.) — Ve Droře Králové a. L. byla konána
ve dnech 7., 8. a 9. prosince t. r. dojemná pobožnosť
na oslavu Spasitele s na poděkování Bohuza ochranu
při obnově děkanskéhochrámu Páně av. Jana Křtitele

kytnutou. Děkanský chrám Páně Královédvorský
byl zevně i uvnitř obnoven. Zevnějšíoprava se stavbou

nové věže stála na 30.000 ul. a vnitřním obnova k
9000 zl., nepočítaje v to barevná okna, ješ věnovala
rodina p. továrníka Ant, Klazara, rodina p. Zlatníkova,
p. JUDr. Ant. Pavlíček, semeký advokát a okr. sta
rosta v Karlíně, rodák královódvorský, a rodina p.

Palzákova. — Zevnějšíoprava provedena„éš jedno
Svatojánské většinou s Sobrorolných příspěvků, ješsešly se sbírkami ve farnosti Královědvorské konanými.
— Kezdaru třídenní pobošnosti příspěl hlavrě dp.
Jan Er. Zi ma,|benediktin kláštera emansského vPrase,

evými krás mi promlnvami, ve kterých slovy pře
čajícími a srdcejímajícímipoisdnával o omjnkIse navrátiti se k u Spasiteli a pojistití ci

věčnou spásu. Chrám Páně byl po všecky 3 dni pfo
plněn poslncheči.V neděli, dne 9. prosince, kdy pra
oovní Jid v bojném počta účastniti se moh! pobožnosti,

pojednával rýmlavný kasatel na základě encykliky sv.OtecsLva o chorobách nynějšího věku: oštítění
se poctivé práce, o nesmírné bázní před utrpením a
o sapomínání na věčnost, uposorňuje na léky, kterých
užíti máme, chceme-li sachrániti duši avou. — Že
slova kasatelova mocně dotkla ee srdcí poslachačů,
svědčil nával kajicníků po všecky 8 dní trvající. —
Jak město sdejší průmyslem vzrostlo, ukáže očítání
lidu. Město samo čítá nymí přes 11.000 obyvatelů a
obce přiťařené ke 2000. —

Z Jičímska. Nedávno byla v „Obnově“
va, že pod Prachovakými skalami mabit byl kladou

při kácení stromů Fr. Jozífek se Lhoty Pařezské. Zů
stala po něm chudá vdova a 8 si . A dnes
váme správu o stejném neštěstí, které stihlo Václava
Drbohlava, dřevaře x Jinolice u Jičína. Kácel strom
ve Skalách Prachovských, ale strompadl na jiné uš
poražené stromy, £ nichž jeden tím nárasem sdvihl
se dovýšea udeřilV.Drbohlsvadohlavya rásem

srazil k zemi. Drbohlav pozbyl vědomí s hned
se mu řinula krev ústy i nosem. Zemřel teprve sa 4
dny po hrozných bolestech. Zanechal tu vdovu a 9
sirotkův. Právě tento velký počet sirotků, kteří při
padnou chudé obci na starost, nutí nás k úv ,

proč úrasovna De n dřevařek pojišťování? Rolník
musí mít savé dělníky při strojích nospodářakých po
jištěny,ale Sní k nona zink přinejvětší opatrnosti při j a,ti poj nejsou.
Obce by měly samy o tom uvašovat!

Z Újenda. Děenávražda stala se v těchtodnechv ÚjezděpodTroskami.Rolníka býv.starosta
Jan Kořínek, stařec 70ti letý, šenatý, štný, nale
sen v posteli polomrtev s lebkou na třech místech
proraženou. Zemřel teprvek 9. hodině dopoledne, ale
vědomí už nenabyl. é rány byly mu zasazeny
velkým kamenem, jenš ležel vedle postele. Podezření

padlo na manželkusavrašděnéhoBarboru, roz. Škalouovu s Libunce. Táš odvezena četnictvem do
vací vasby k c. k. okr. soudu do Turnova. Věeobecn
úžas to budí, kterak by mobla šena 67ti letá,
děsným spůsobem sprovodit se světa mangela, s kto
rým uš 48 roků v manšelství žíla. Jeme tedy dychtívi
na výsledek vyšetřování.— Pohřeb zavražděného, jeně
má bratra děkanem v Třebenicích v. v. konal se mi
nalou neděli. Účastenstvíspolků a Jidstra=celého
dalekého okolí bylo tak velké, "$ podobného
nepamatuje.

Z Jičína (sv. Missie).Kdočetl Zikm.Wiatra
círk. dějinyve vlasti české“ tomu sajisténevymisí

Abetnětí své a obrazné vylíčeníp a
dvou jesnitů do Prahy. Mušové učení, lví a



«kromní,kteřídovedlivbrukuzískatísímyslověsho
-obyvatelstva a ovládli duše celého města. Obras
*testo obnovil se mi © mysli, kdyš viděl jsem v no
děli, dne 3. prosince státi před oltářemv kostele ov.
„Jakuba dva mladé muše — jesuity missionáře, kdyš

„jím vdp. děkan odevadal štola a s ni i voškera pBomoc nad avojí kolláturou. Missie v Jičíně! Kdo b;

al to pomyslil še je to vůbec mošné? ABoo výsledek dokázal, še přílišné obavy bývají někdy uby
- tečnými. Jesuité svítězí'i mocným slovem svým na
„celé čáře. Oni skrátka „prorazili“, Co? Ledovon kůru
-chladných ardcí lidských. Z počátku, v prvých dnech
-bylo ovšem poněkud na sárada špatné počasí. Avšak
ve dnech posledníchsamo slunko se usmálo na Jíčín
a lid chvátal ze všech stran a v pravém slova smysla
přeplněný kostel děkanský sotva še pojal posluchače,
vytrvale naslouchající ohnivým a nadšeným slovům
'P. Jemelky | věcné obsašným a promýšleným pro
mlavám P. Zimmerhackla. Jičín jest vlastně město,
jehož minulost jest vyplněna působením tohoto —
-ač kaceřovaného, přece snamenitého a sasloušilého
řádu. Co je zde ve městě i v okolí budov, které
blésají nám bývalou slávu otců jesuitů. Je zde dosud

„jesuitská ulice, Balbínova ulíce, jesnitský dvůr, jezu
jteký kostel sv. Ignáce, a oslá téměř jedna strana
města od prašského předměstí aš k rybníku toť ne
smazatelná památka velikých záslub snamenitých
"členů jejich. Nechť kdo soadí o jesuitech jakkoli,
"tolik jest jisto, de oni dovedou svojí ačeností a ná
bošenskou horlivostí své posluchačstvo elektrisovati.

„Mohu říci upřímně, še kdybych na těchto mužích
malezi jen částečku tobo, co se jim vytýká: nepřátel
ství ku vlasti české, farisejství a přetvářku, jakož i

přeováni sásady i „účel posvěcuje prostředky“ — jáych byl první, který by se jim na sto kroků vy
hnul. A jsem povděčen že právě Jičín, kde tolik ia
telligence, professorstva, šactva a úřednictva, kteří si
obyčejně přinášejí se středních škol všeliké předsudky

-proti tomuto řádu, de se jim mohl podívati do tváře
s zaplašiti chmůry svých podezření. Ex ore tuo ju
dico te. Z vlastních jejich slov nechť každý soudí.
Ačkoliv před kostelem děkanským stojí kříž — prý

missionářeký, přene s účastníků nikdo nepamatuje,kdy zde naposledy miesie byly. Proto to bylo opravdu
novínkov pro město zdejší s doufáme, že jak ducho
vní správa, tak důst. pp. misionáři, 1 věřící lid jsou

"úplně spokojení, a můšeme každé osadě sv. missie
-00 nejvřeleji odporačiti. Nechf nikdo neříká, že ci
-tim duchovní správa dává špatné vysvědčení, jako b
to sama dobře nedovedla. Nechťnám povědílid
kteří podobně mluví, proč si zvou řečníky cisí roz

ličné ty spolky radikální, socialistické atd. —proč-často i pří procesu volá se obhájce „z cisiny“ ? My
-slíme še není třeba se šířiti asi o tom, še i ne ob.
bájení víry katolické sa mimořádných poměrů ny
-nějších i mimořádných prostředků se nšívati má.
Abych se zmínil též několika vlovy o průběbn sv.

"miesil, tu stačí řící, že kázání konala ae třikrát
-denně a sice ráno po rorátní mši sv., ješ bývalo
„nejelabějí navštíveno, (v neděli po desátá mši av.)
- odpol.o 8 hod. jiš četnější návštěva a večer o půl

3 nejčetnějní, něvadá jak třídy dělnické a femoul:nické, tak tské stodenstvo a úřednictvo se mohlo jiš
eúčastniti. Themata týkala se nejdůležitějsích otá

„sek života lidského: Náboženství, účelčlověka, život
smrti, zpověď, církev atd. — Zeláště velikou pří

ivostí působilo kázání pro jednotlivé stavy. S ú* eměvem na rtech vstupoval snad moobý jinoch i muž
do kostela — poněvadě je to zde něco nezvyklého
— ale bluboce zamýšlen kašdý odcházel. Jak působil

tyto sv. missie, viděti též s toho, še počet kajicnfků
kašdým dnem stoupal, tak fe prvotní obava u ne
spokojenost důst. pp. miseionářů konečně směněna v
uspokojení nad výsledkem. Zvláště však posledníden

-— + nedělí, dne 9. prosince — skončil v pravdě
"slavnostně. V ten den konala se zde náhodou slavnost
tv. Frant. Xav. v kostele sv. Ignáce, kde postaven

yl právě nový zřízený oltář ku poctě tohoto světce.
ned celý Jičín byl na nohou a obklopoval průvod,
jehoš i dra slovutní kazatelé se súčastnili, z nichž
svláště oblíbený P. Jemelka měl skvělou řeč o av.
„Františku Xav. a O víře katol., připomenuv, že po
"dlouhé době opět jezuita mluví = této kazatelny
v kostele —který 100lety tomu řádu nálešel. Cy
rilská jednota zdejší, ješ dle úendka Mons. Lehnera
«náješí mezi nejlepší v Čechách, započala při slavné
"esši av. 6 hlasou: In hon. s. Raphaelis arch. Ten
-den přistoupilokustolu Páněmnohověřícíchazvláště
-dítek. Odpolední slavnosti svěcení missionářekého
kříže a poslední úchvatnou řečí P, Jomelky o kříží av.
misaiese skončila sa přítomnosti opravdu obrovského
počtu věřícíholidu. Kéž vznešené myšlenky, pronešené
v těchto řečích nepadnou na skálu, nýbrš na půda

úrodnou s přinesouužitek stonásobný!
„Jičínský Obser“ surovýmspůsobempíše

-0 sv. miselích, v Jičloě konaných. Na sprostáctví ta
„kové škoda by bylo odpovídati, ale něco přece za
sluhuje pozornosti, což zvláště osvětlaje logiku „Jič,

"Obzora“. Jakýsi mistr kolářeký s osady pod Velíli
pobádal wese svojí ženouk vůli nahodilé domácí sále
Žitosti a v hvěvu jí také několikráte udeřil. — Vro
„dině té odebrávají se podobné výstupy často, což ko
-nečně se našich amutoých dob není žádnou noviakou|
— Poněvadě ale muž ten byl jednou na kásání mis

„slonářskému,te Jič, Obsor ihned svalujevina
na mlsslonáře a na jejich kázání ———
Poznámek k tomu netřeba, Kajdý rozsený nad a
„avašaj!!

2ks Zo Zahrádky, Od k km konáno. sv. e „: rodem ze Sv. Hory, Fran
Pivničkou, superioretm,a věíkem sFrant. Za

„přetalem, sa nikdynetušeného, nevídaného návalu lidu.
vé nadšení ovládlo jak Jid věřící, a něhož 1650

přijalo sv. svátostí, i kněší missionáře, kteří od
6. ranní do8. hodiny večerní neunavně zpovídali. Byly
to opravdu dnové požehnání, které mnoho napravily

s r A Jost to důkazem, še av. missienejsou
marné, aježe, jsouce drženy pravým duchemcirkve,
mnohojáčínkujís smobou pro očistu duší,
„pokoj a mír v rodinjoh | ohvjch.

E Lipovce u Romova. Čáslavskýovange
Jický orgán vychvaluje pří kašdé příležitostí pokro
čilost erangelického rolnictva. Kde jeou v obci, svlá
ště ve většině, tamže je pořádek, čistotaskrátka věe,
00činí obec vsornou. My ta máme také většinu ovan

gelickou, ale nemůšeme říci, še by to bylo tak opravu. Naše obec proříznuta jest dvěma silnicemi. Jedna
vede kol statků evang. většiny, drahá k Licoměřicům
kol chaloupek nás katolíků. Tatoposlední poráží
fádkamilovnost vládnoucí evang. strany na hlava. My
na naši silnici můžem si nohy polámat a v blátě
se utopit. Ač jiš jedenkráte samo hejtmanství naká
salo správu této silnice, nestalo se nic. Sem tam dí
saplácány byly blátem a více oni hnutí. Inu domkář,
familiant a katolík, tomu je to dobré. Svou ailnici drží
si v pořádku ovšem s kapes okresu, však prý také
nobs evangelická jest dražší neš katolická. Až zase
budou psáti o tom vzorném hospodářství v obcích
evang., pozveme pisatele, abyse přišel přesvědčit sem
možná še jemu se podaří, aby pohnul ty, 00 to mají
míti na starosti aby se jednou takékonečně do tohobláta vložili,

Z Gelč. Jeníkova. Měljsem onehdypří

ležitost ýolechnonkí úryvek „pravování charakterisující zdejší nepokřtěné obchodní kruhy. Jistý ubchod
ník obilím křesťan přijel sem kupovati o trhu nějaký
oves, který ve zdejší krajině těší seozdaru. Se svou
záležitosti svěřil se hlasitě známému, jehož potkal, ne
pomysle si, že by to mohl gaslechnouti někdo s ne
pokřtěných. Jaké bylo ale jeho překvapení, když u všech
povozů, které zastavil shledal jednu odpověď: Již jsem
prodali“. Hlasitou jeho rozmlnvu s přítelem zaslechl
jeden z dobrodinečků našeho lidu, jichž se ta kteří všade

na všecky cesty rozestavení agenti, kteří, jakmile se ně
jeký povos objevil ažoves baď koupili nebo aspoň za
mlavili a tak obchodníkbylnucenbuďodjetis prázdnou
nebo dáti výdělek třetí ruce. Zvláště prý dva obilní

bandlíři L. a K. mohli si noby uběhati. i bychomvěděli, jestli možno jest takto obchodovati. Kdy ko
nečně takovému „počestnéma“ řemeslu se zabrání!

Valná hromada krejcarového: spolku
v Přelouči, konati se bude dne 26. t. m. Na pro
gramu: r. Čtení zápisníku. 2. Jednatelská zpráva.
3. Pokladniční zpráva a zpráva pp. revisoru. 4.
Volba celého výboru a revisorů. 5, Volné návrhy.

. Z Halešova u Kutné Hory. Ninalý

dopis s našeho městečka bylpřijat velmi radostněvšemi kruhy až na několik jednotlivců, kteří se cítili
dotčenými zmínkou o vysvědčení s patřičnou poznám
kou o svobodomyslnosti. Nemáme nikterak v úmyslu
dotýkati se osobností, posuzajeme jenom skutky a
tyto ukasají nám lecos v podivném světle, Vidíme,
še s jistých stran mnoho 8e mluví ale skutek baď
utek nebo je pravým opakem řečí. Naše osada je po
vafovaná tká sa kádr mladočeskéhoradikalismu ale
radikaliamus ten obrací se v bonoharonství. Nebojíme
se napsati tato slova! Vzpomínáme jenom akce na
odepření vybírání c. k. daní. Tehdy svolána byla
k nám echůse starostů, kde ueneseno daní nevybírati.
Bolníci poslechlí a nevybírali, ba stalo se, kdyš jeden
p. Krtil ze Lhoty nechtěje nechati lidi do Kutné Hory
sejtrmáceti, usnesení toto porašil, byl sa to v „Podvy
sockých“ jako neuvědomělý strbán. A zatím v Malešově
vybíralia vybírajítaké.Otomvšakv „Podvysockých“
ani mak, Ina, víme proč, Jak máme nazvati pakvšecky
ony pronášené tehdy řeči? A příkladů baých je
dost! Proto jen se nehněvati. Pravdu sobě mluvme,
dobří spolu buďeme,

Z Hostenlic m Žlebů. Po příkladěobce
Vínafské, která první na vysvání p.bisk. vikáře Ant,
Schreibra věnovala ne podlahu v chrámuPáně alašný
říspěvek,učinilai obec Hostou..ká. P. starosta Jos,
teblík doručil obnos 20 sl., které vytknutém účeli

věnovány budou. Podobně i obec Zohuby přispěla

15 sl. a k dárkům těmto připojeno i darovaných p.ředitelem Holešovským 5 sl. Všemvzdávají se tímto
veřejné díky.

Z Červ. Jamovie. Pěkný obrázek uvědo
mění našeho venkova a spolu rosbáranosti tak mnohé
obce poskytuje nedaleký omec. Vobci této musil za
kročiti okresní výbor Kutnohorský, že nechtěli žádným
spůsobem voliti si představenstvo. Hotová praktická
anaréhie! A to děje se ve svobodomyslném kantonu
Podrysockém. Takové názory maji o samosprávě ob
čané, s nichž někteří paradují jako svobodomyslníci,
Myslíme, že místo štvaní proti klerikalismu a ostonzení
poctivých občanů měly by příslušné kruhy raději pra
oovati o vyšším vzdělánílidu. To by bylo záslužnější|

Z Německe-Brodska. Pěknonvýslužku
s kopulace agrarníků s mladočechy odnáší si poslanec
Da semském sněmu J. Hyrš. Jako všude, itu má rol
niotvo té advokátské politiky dost a chce za zástupce
svého muže. Nedivíme ae nijak, že vidí ho v osobě
semekého svého poslance, ježto nemožno ai stěžovati

ne něho, že by oprávněným požadavkům nebyl kdybýval na ruku, ať se jednalo o kohokoliv, Byl také
důvěrníky mladočeskými jako kandidát na zemský
sněm vylíčen jako zpumenitá akvisice rolnictva. Sotva
ale vystapovati se odvášil proti straně advokátské,
k níž patří i dosavádní zdejší poslanec Dr. Brsorád,
je sle. Vlečen jest ne pranýř v blavním orgánu i ve
venkovských obcích, které svým působením sem zasa

hojí a líčen jest jako člověk praneschopný. Myslímavšak, še ještě tolik schopnosti bude míti, jako kan
didát zo sousedního města p.Bečvář, neboť schopno
sti avé jiš ukázal, Bečvářale dosud ne. Víme, že za
vším tím apíláním jedno se tají, že Hyrš není tako

vým„čfralen, jakéhho třebují mesi sebou i.úvení o nevděku k Dr. Brzorádovi jest směšné.
Platí tu zase přísloví,jek se do lesa volá, tak so
s lesa ozývá a čímkdo měřil, tak mu bade naměřeno.
Pamětníci pádu Kalinova jsou ještě na živu. A kdo
s ním hrá) obojetnou úlohu? Podrahé více.

Nevy upůseb snadného výdělkuvymyslilci
Jistý vtipný človíček v Praze, jenš navětěvuje přední
dramatické i operní umělkyně, představí se jako re

daktor Opolský £ Pardubic a vykládá, že dámy pars
dubické vydají albam českých operních i dramatických
umělkyň. Žádá za pěknou fotografii do tohoto alba
a kde mu ji dají, tádá dále za celoroční předplatné
D8 časopis, „jenž vyjde“, v němž bude otištěn tivo
topls 1 podobitna dotyčné dámy atd. Netřeba ani po
dotýkati, še jest to Švindi, že Pardubické dámy na
coal podobného nepomýllí a redaktora pode jménem
Opolský tam taktéž není. M. L.

Známka blahobyta. U okresníhosoudu
v L. — jmenován byl soudním slahou p. Br...
který studoval gymnasium, a složi) matoritní skon
šky; po té složil s prospěchem skouška jsko poštovní
výpravčí a v praxi soudní, kam se potomuchýlil,

robíl se zkoušce kancelářské m knihovní pro
soudní úředníky předepsané. V praxi soudní setrval
3 leta, načež nyní jmenován c. k. soudním slu
bou. Tolik studií bylo tedy třeba k čištění úředních
místností a zavírání šupáků. — — —

M Špluční katolíků prýse dá dobřespeně
šiti. To ví nepochybně také pan pastor Šádek a

proto právě rozesýlá svým „dvojotihodným“ bratrůmoběžníky, v nichž oznamuje, že „Hlasy ze Siona“ bu
de nyní vydávati jednou sa týden!

Přátelé „osvěty“. V Pardubicíchna ná
draší pobíhal v neděli jakýsi šidáček a odporu

čeral cestujícím „Osvětn lidn.“ Prosté saznamenáváme.

Domácí slavmost vánočníhostromkuko
pati se bade dno 28. t. m. o 4 hodině odpol. v Ra
dolfinum v Hradci Králové, při které chovanci hla
choněmí podělení budou od ct, dobročinného komi
tétu dam Šatstvem, obuví a jinými dárky, Vstup jest
volný.

Zajímavý dopis. Píše se nám: Farníúřad
v Čekanové obdržel nedávno úřední dopis — adresa
čistě česká — obsah uvnitř ale zcela německý s pod
pisem ryze českým. „ádali z území „uzamčeného“ —
slovy ovšem zdvořilými — všakza to „obratem pošty“
o jakýsi výtab s křestní matriky. Prosbě tě vyhověno

se několik dní. Tiskopis učmecký ovšem trochu po
opraven českým perem, tak v záhlaví listu připsáno„Království České“ rabriky vyplněny dvojjazyčně a
podpis byl téš napřed český, pak německý. Konečně
na kousku papíru přičiněná německá poznámka,
že v našem českém východě nelze „reinsenkrecht
platterdings“ ((t. j. střemhlav venkoncem) úřado
vati obratem pošty a jest-li že se tato česká něm
čina nebude zamlouvati v „uzavřeném“ německém
sákoutí, tím že vinen jest pisatel těchto slov, jenž

jest rozhodný Čech a němčinu jen tak přes kolenoúme. Za nedlouho na to došel do Čekanova s téhož
německého „zeměfleku“druhý přípis — ale tentokráte
český — o ktorý ve. tuto bratrsky rozdělují — jak
ve psaní toho také žádáno — a celým českým lidem
a jej na novinářský buben dávám pro jeho „vzácnou

kariosita“. s Mio orně — — — 1900. Vysocedůstojný pane děkane! Neznámý dovoluji si těchto ně
kolik activých řádek nepsati. —Čech Čechu, a tím
prominouti račte. Srdečně zasmál jsem 6e Vašemu
„řeinsenkrocht platterdinge“, kterým doprovázíte Svůj

ct. Pěbim a » radostí četl jsom prohlášení Vaše, žejste Čecha němčinu že jen lámete — patrně vino
tím to krásné „reinsenkrecht platterdinge“. Avšak
přec nens kojilo mne prohlášení toto zcela. Proč,
vysoce důstojný pane děkane, jako Čech neráčíle
vrátiti přípisu německého a žádati za český? A to
tím více,že máte sloušiti zdarma. Bohuželše pře
vážná většina p. t. českých duchovních vyplňuje za
slané jim tiskopisy německy, satím co v poněmče
ném území, kde žije namnoze většina česká, ani za
peníze nedostane se nám na farách jiného lista než
německého. Snad poakas Váš, vysoce důstojný pane
děkane, na případ tento v některém listě českého du

chovenstva přispěl br k odstranění nešvaru toho,kterého si dovoluje vůči českým kněším ústav vydr

žovaný více než « polovice krejcary českých horníků— Ústřední bratrská pokladna v Michlorně, a záro
veň vykonán byl by tím slušný díl v národní naší
hrdostí a nepodajnosti. Ježto — — — — — — —

S tím co nejuctivěji se Vám porončí, vysoce důstojný
pane děkane a za prominutí tohoto listu prosí Y, Y;

Dr. Auředniček odchází = Kutné
Hery. „Nene Freie Presse“ oznamuje, že dr. Au
ředníček, obhájce Hilenerův, stratil všechny klienty
a přestěhuje se proto do Vídně.

Českému lidu v poněmčenémúzemí.
Blíží se doba sčítání lidu. Národní odpůrci naši hor
livé činí přípravy, aby vše českého původu zapsáno
bylo pod firmoa. německou. V enažení svémjsou pod
porování „neutrální“ vládou, která již po třetí (1880,
1800, a letos) místo udání národnosti předpisuje „ob
covací jazyk“ — rakopská to zvláštnost, která aní
v Německu se neděje. Účelje patrný. Mendiny české
mají zmizeti, neb astlačeny býti ne číslo nejuižší —

přání Němců. Zejemavé k této věci jsou slova dra.Nattuše pronesená v Českémklubu dne 25. listopadu.
„ -+ . Vše co bylo uváděno kdy na obhájení řečí
obcovací, jest marné a liché, Čítalo-li se tak dříve,
nedokazuje se tím prospěšnost tohoto opatření, a
byly-li výsledky dříve falešné, není to důkazem, že
musí takovými zůstati. Myslím tedy, aby každý při
sčítání se přiznalk národnosti, ko kteréchce ná
ležeti. Řečník vzpomíná, jak dr. Horbrt odůrodňuje
svůj návrh na rozdělení okres a k nemalé veselosti
uvedl, že v jisté německé obci přiznal jeden jediný
člověk obcovací jazyk český. S kým tedy v obci ob

coval? Ten člověk dle náhledu páně řekl něconesprávného, či chceme-li to říci jinak on Jhal. A ta
kových !ší vyvolává toto sčítání mnoho
Pak ale se musíme tázati: Jaké je to zákonodáratví
které nutí občany konati měco, eo není morální?
Takové jsou důsledky. Čítáee obcorací jazyk, ale

ak se řekne officielně: tolik jeat Čechů a tolik
šmců a tyto nesprávné číslice přecházejí pak

do pnblikací vědeckých“. — Neméně závažná jsou
slova i dra, Riegra na téže schůzi: „Vládní orgány“



— praví — „kladou proto váhu na jasyk obcovací,
protože mnozi jsou nuceni -přiznsti ne k obcovací řeči
měmecké, kteří vo svém ardei jsou poctivými y.
Jest to motiv politický, aby se německý
Sivolukázal větší v mocnářství, Alomy
alím, že tento blad js ani u nás dlonbo nepotrvá.Tak dr. Rieger! Cok tomu dodati? — Kdos upřím
ným hem, bes ohledu na rubriku „obcovací řeč“
udej i národnost. Nechť nikdo nezapře svůj jasyk
svatováclavský.

(rdegraj "m k ve vroždám.raf. s „Odnovy“) Včera stál před

je soudem v Polné žid Siem z Německéhoilndorfa u Polné, protože sváděl četníka Klemovce,
aby našel jiného vraha, aby Hilenerbyl propušten

sliboval, že mu za to šidé saplalí 25000 si.
tník celou věc udal a žid Siem odsouzen byl

Ba 8 dní do žaláře.

Různézprávy.
„Ježíšek“ auglických vojáků. Loni

dostali, jak známo, ngličkí vojáci v Africeod královny Viktorie k „Ješíškn“ čokoládu. Letos bude
lépe. Každý voják na africkém bojišti, ať je v pravi
delném dobrovolném nebo osadním vojsku, obdrší
k Vánocům pět liber šterlinků čili 120 korun, ovšem
nikoliv od královny, nýbrž z kapes trpělivých po

pletníků, Nařídil tak, jistě nikoliv k nespokojenosti„ T. pánůvojáků, minástr vojenství. Náklad na tuto
nadílku bude obnášeti 86 milionů korun. Lord Ro
berts dostane vedle gratifikace, jež mu bude udělena,
60.000 kor., Kitchener 48.000 kor. Kolik dostane
Buller za své „vítězství“ na Spionskopu, o v angli
ckých zprávách nepraví.

Čechové a Moravané v Pruském
Slezsku. V časopisu „Globus“ otištěna je v po
sledním čísle zajímavá etadie dějepisná a národopiená
o Češích a Moravanech v pruském Slezsku. Dle ní je
počet Cechů a Moravanů, bydlících v Prusku a udr
šujících avůj mrav a jazyk, 76.078.

Steletý duchovní pastýř. V Hlabokév západním Frneku žije stařičký polský probošt Ba
ranowaki, který letošního roku naplnil 102 leta svého

hnaného věku. Úřad svůj dosud vykonává. Je
osud zcela statný a mívá týdně ve tarním chrámu

Poměr daně v Čechách a v Sasku.
Jest jisto, že když má člověk pevěz, platí své povin
ností velice rád, alo když peněz není, těžko platit,
Proto jest, vlastně mělo by býti stardatí toho ele
mento, který platy a deně žádá, omožníti poplatníkům
existenci životní, hlavně postaráním se o dobrý od
byt produktů. To platí jmenovitě při uašem rolnictvu,
které duseno a Škrceno je jednak nezřízenou soutěží
sabraniční a uherskou, jednak celními a dovozními ta
rify, až k zabynutí, bez obledu na kartely a bursovní
spekolace domácí. Pos'ední:chradimský „Hospodářský
List“ dokazuje nezvratně á přímými tabulkami, že n.
př. v Neugrafenvaldu v okresu šluknovském na hra
nicích Německa ležící, mají někteří rolníci své pozemky
i v sousední obci Sohlandu, tak že platí daně vůbec
do Saska i v Čechách, Než „poměr jest skutečně ve
lice rosdílný. Rolník J. Klioger platí n. př..v Sasku
ze 2 ha a 250 m? celkem 750 korun (našich peněz),
kdežto v Čechách, ze 2 ha Bil8 m?platí 41 82 korun,
V Sasku tedy z I ha 3-70 koran, v Čechách 1667
K, kde jsou daně 4 a '/„kráte vyšší než-li v Německu.

Úprava učitelských platů dienávrhu
poul. Anýže na sněmu zemském vyžadovala by vákladn
28,555.624 K.

Novoroční gratulace budouletoskonányjako jiná léta tím spůsobem, že každý gratulant složí
příspěvek aspoň 2 K pokladně Ústřední Matice Školské
v Praze ve Spálené ulici, načež v čelných listech o
novém roce bude oznámeno, kdo prostřednictvím
Ústřední Matice Školské svým přátelům, známým a
příznivcům všeho dobra přeje. Rozumí se samo sebou,
še gratulanti nemusejí se obmezovati pouze na pří
spěvek 2 K, naopak Ústřední Matice Školská zvláště
letos vděčněpříjímái příspěvkyvyšší. Způsobem tímto
lze se zbaviti obtížného peaní adres na novoroční gra

tulace a zjednati si Jistota, že nikdo, jemuž kdo gratulovati chtěl, nebude cítiti se opomenat, pročež čte
nářstva svému tento způsob gratulování novoročního
již od let při Ústřední Matice Školské obvyklý s nej
lepším svědomím doporučujeme, upozorňojíce jen, še
jest nutno, aby příspěvky sa gratulace a oznámení
byly Ústřední Matici Školské učiněny nejdéle do 30.
prosince.

Trudné sociální poměry panojív Bu
dapešti. Je tam již 80.000 nezaměstnaných dělníků,
Ve středa uspořádali tito dělníci hlučné demonstrace
pouliční.

Zprávy časopisecké. Rad.listypřestanou
býti denníkem ; dne 12. t. m. ohlásilo dražstvo jejích lik
vidaci — alist převzalo družstvo jiné. Od nového roku
budou vycházeti jen třikrát týdně. — Hamoristický list
„Paleček“ přestane vycházeti. Zakoupil jej knihkupec
p. J. Topič a sloučí jej se „Švandou dudákem.“ S tím

českým humorem jsem v tom opravda špatně. Němci
mají dosti dobrých humoristických listů, — ale u nás,
podobného listu jako jsou k. př. „Fliegende Blátter“
nemáme. — „Švanda dadák“ sice dosti pěkně začal, ale
nyní jest vidět, že to s tím jeho humorem také vůči
hledně klesá. Aby wi pomohl,přináší někdy vtipy, jí
miž se uráží cit a kazímravy; nejednou již také
smlenul sí na kněžetvu. Takové „vtipy“ mu zajisté ku
cti neslouží, spíše ae tento list sám ubíjí. Takových
humoristů, jakým byl k. př. Rubeš, když redigoval
„Palečka“, jiš nemáme. Humoristický list „Šotek“ za
nikl, a „Švanda dndák“ není ato jej nabraditi, Máme
mnoho bezcenných podniků literárních, zbytečné ča
sopisy 89 ustavičně mnoší — ale © dobrý list humo

úloba dobrál a tu snad by bylo: aby se povo

ristický, aby českéčtenářetvo.nb odkázánoje
mom na „Šrandu dudáka“ který rozhóné našim po
adavkům nevyhovuje.

Proti smokání. V Třeboniutvořilse ne
dávoo -klub „nesmekáčů“, který zavedí rav pou
hou úklonou a dotknutím se klobouku, který se ne
smekne. Tento nový způsob pozdravu seveden pro
satím na zkoušku přes simu. Oavědčí li se, mebudoa

"vymoženostk „spasení lidu“|
Pěkný výděleček, Skupina Rotachildova

ratem raky a bez námahy vydělala milionek.

noda, shromážděná v Budíně r. 1279, usnesla se:
„Biskupové a kněží, kteří by Židům pronajali
semky, mají býti sesazení ve své hodnosti a exko
munikování, světští pak páni, kteří by Židům po
zemky pronajali, naje být vyobcování z církve, až by

Žida odatranili a se závazali, še nechtí nic se Židem
míti. Židé masf nositi okrouhlou záplatu s červeného
sukna na svrchním rouše v levo na praou.“ Taková
opatření proti vykořišťování byla tedy v tom „zpáte
čaickém“ středověka. A jak to vypadá v Uhrách dnes

Vladeří světa. Na zemijest dnes 76 vlá
dnoucích souverainů. Z těchto jsou 2 královny, 6 cí
sařů, 16 králů, 11 vévodů, 5 sultánů, 5 knížat, 23
presidentů, % kránové, % emirové, 1 khedive, 1 šah,
1 bey, 1 mikado, 1 marabajah a 1 radje. Nejstarší
z těchto vladařů jest bey v Tunisu Sidi Ali Pascha,
narozený 1817, nejmladší jest královna Vilemína ho
landská narozená r. 1880,

Pomník kenmi. Angličané v jižní Africe
vraždí starce, násilní ženy a vyhánějí ze zapálených
farem malé děti, ale za to jsou na jiném poli uzna
lými — staví svým koňům pomoíky, Blacky. vojenský
kůň padlého v jižní Africe hraběte cf Airlie, zvěčněn
byl na statcích braběnky of Airlle v Cortachy. Pom
ník má následující cépis: ©„Památce Blackybo, věr
ného a něžného, klasického bitevního koně a řádného
honce“. — Velmiroztomilé|

Novinářské věno. Dcera vydavatelevel
kého ruského listu „Novoje vremja“ provdala se sa

prozatímné věno“ — obdrželi novomangelé každo
denní výnos jedné insertní strany z „Novoje vremja.“
Rovná se to úroku z millionového kapitálu.

„Poplatkový egmivalent,“ praktickýná.
vod ku přiznání předmětů «gaivalentu podrobených
vzhledem ku kostelům a duchov. obročím s přísluš
nými vzorci vyjde tiskem na konci tohoto měsíce, ae
stavený od známého pracovníka v tomto oboru.

Národní rada |Čechů dolmorakous
ských obrací se na celončeskouveřejnóst s důtklivou
žádostí, by příslušníkům našeho národa ve Vídni by
dlícím, důležitost letošního ečitání lidu vysvětlovala
a je poučovaln, že právem a povinností jejich jest,
přiznati obcovací řeč českou. Zvláště buďtež poučo
vány a nabádány ony vrstvy lidu našeho, jichž pří
buzní a přátelé ve Vídni službou neb jinou prací za
městnání jsou, Ana které by enad nátlak nějský pro
váděn býti mobl. Vzhledem k ohromné důležitosti,
kterou výsledek sčítání letošního opět na dlouho pro
českou věc v hlavním městě sonstátí rakouského míti
bade, naděje se národní rada Čechů dolnorakonských
horlivého spolupůsobení veškerého národa i všestranné
podpory hmotné.

Co bychom darovali svým milým,
je otázka, kterou vi v příštích dnech mnohý s obavou
předloží, nebot by každý rád volil něco vhodného,
což pokud známo není vždy lehké Je tudíž na místě
upozorniti na praktický a spolu elegantní dárek: šicí
stroj, který bude všade vítaným, kde se dosud vůbec
nenalézá, nebo kde je zastaralý, hřmotící exemplář.
Ve vánoční výstavě zdejšího závodu firmy Singer Co.
akciová společnost pro šicí atroje v Jiříkově třídě č.
270. nalezneme bohatý výběr její výtečných šicích
strojů. Navětěvovatel nalezne tam skvostnou kolekci
Singerových šicích strojů, které si pro svůj elegantní
zevnější tvar a úpravu, zejména ale praktickou sou
stavu, neobyčejnou výkonnosta lehké ovládání po celé
téměř padesátiletí největšího uznání získaly u nyní
opšt na světové výstavě v Paříži nejvyšším vyzname
náním „Grand prix“ poctěny byly. K mnoha krásným
vlastnostem přidrožila se v posledních letech vlastnost
nová: provádění umělého vyšívaní. Nepatrnou změnou

ústrojí stává se bez poušití zvláštních p fstrojů schopným k prováděním uměleckých výšivek, které všade
přímo sensaci vzbuzují — neboť právě roka vyšívačky
nebyla by echopma vytrořiti podobná umělecká díla,
Kdo chce tudíž darovati svým dámám elegantní dárek
vánoční, kup původní Singerův šicí stroj.

Umělecká Směs.
Znamenitý herec Comedie franciise, Mounet

Bally, vyznamenán byl od italského krále řádem della
corona d'Italia. Zajímavou zvláštností je, že notifikaci
a doručení řádu odstoupil ministr krásných umění
vlašskéma berci E. Novellimu. — | Záslobu o fran
couzské zdramatisování Slenkiewiczova románu „Ouo
vadis“ má francoozský spisovatel H. Moreau. —
Fraškář a operetní libretista H. Hirschel zemřel v Be
rlíně, — Couriedovo německé divadlo v newyórském
Irwing-Place-Theatre má milovníka, jenž se zámořským
Němcům velice líbí. Je to Vladimír Šamberk, —
V ohromném barcelonském divadle Theatro Licio pro

veden poprvé „Siegfried“ Wagnerův před španělským
obecenstvem za velikého úspěchu, — Velká pařížská
opera dávala po stó Wagnerova „Tannbňusra“, -Dě
dicové Wagnerovi věnovali za tou příčinou 200 franků
do podpůrví pokladny operního personálu. — Paní

| Dete hraje v Madridě sa nesmírné účasti obecenstva,
"— Biradla po vší Ruei oslavají v těchto dnech po
oměťstých narozenin P. 8. Molčanova, nejchvalnějšího
ruského herce z let dvacátých a třicátých. — Fran
Vouzskáopereta v Petrohradě počala úspěšně“ svojí
obvyklou zimní salsonu. Méněuznání došla německá
společnost Sonnentbálova. Oo sám veleben, ale en
semble jeho způsobil miserností až pohoršení, O české

-hudbě píše v „N. Fr. Pr.“ opětně pan Edrard-Han

slick, promlouvaje o koncertě vídeňskýchfilharmonistů,
na němí byla proredens ouvertura k NLibaši“ a
„Vltava“. Praví, že „Vltava“ je dílem pravého a zá
řivého talentu a dává jí přednost před „Libuší“, Vy
zývé pak pořadatelstvo, aby nezapomínalo Dvořáka,
Jenš náloží ke skladatelům,jichž nelze ignorovati.—
Posmrtné díla Slawackieho vydána budou vnejbližší
době. Jak se ze Lvova oznamuje, věnovala kněžna
Lubomírské na týš účel 500 K. — Ve víjeňském
Štěpánském kostele byly pod křížovon cestou, která
se právě obnovuje, nalezeny staré, dobře sachované
fresky. Pocházejí asi ze 14. stoleti. — Na universitě
v Krakuvě zahájeny byly lidové přednášky s národo
hospodářství, ješ navštěvovány byly velice četně,
V blízké době uspořádány budou běby pro literatoru
a přednášky z obora bvázdářství, O literataře před
nášeti bade dr. VL.Kozlovaký a o hvězdářství Inženýr
Bronielav Urbanovics. — Rektorem Ivovské university
ne místě prof, dra. Bilezewaklho, který jmenován byl
arcibiskapem, zvolen byl prof. filosofie dr. Kraczkie
wicz. — Básníka Gerhardu Hanptmennovi, autoru
„Potopeného zvona“, „Osamělých duší“, udělen byl
nedávno uepřímý dotaz císaře Viléma II., byl-li by
vchoten napsali drama s oslavnou tendencí pro rod
bohenzollernský. Básník odpověděl: „Nebylo nikdy
mým zvykem vážiti látka ze zdrojů jiných, neš jaké
mi naznačuje vlastní moje cítění a omění, Úlohupak,
která se teď ode mne žádá, nejsem a oikdy nebada
povolán splniti; je k tomu dosti sil způsobilejších a
vyovičenějších.“—100.000 rublů nábrady vymáháitalská
tanečnice Linů Campana soudem od císařské opery
petrohradské za poškození uměleckého renommée. Po
volali tanečnici do Petrobradu, ale nenechavšeji ani
před obecenstvem vystoupit, propustili ji hned. Toto
příkoří pokládá tanečnice prostě za zničení své ka
r'éry a žádá takové odškojné, jaké byjí zajistilo do
statečný důchod doživotní. — Sulermannovi vynesla
»Čest“ na tantiemách 100.000 marek. Z Aoglie mu
nabídli na právo ku překladu dvou jeho dramat 50.000
marek. K toma druží se úspěchy na trbu knihkupeckém.
— Haoptranudv „Potopený zvou“ vyšel již ve 44
vydáních, „Tkalci“ ve 22.—100.000 vojákůnajevišti
objeví se večer co večer v závěrečném obraze napo
leonského dramatu „MilleGeorge“ v pařížském Theatre

operují toliko v popředí a uprostřed jeviště, kdežto
99.900 ostatních vojínů vykouzlí mašinerie v osmé
až desáté kulisové ulici jen optickými přístroji.

Výkaz pol družstvatisk. sa, listopadu 1900.
Členské příspěvky splatilí dle čísel základ.

85. 40 K.
Skat. ps l0 K: 9., 68 (2 K 60 h)., 108.,

172., 182 (2 K 50 b)., 243., 251., 271., 292., 304.,
342., 344, 34b., 365. — 125 K. ©

Přisp. poó K: 2 (10 R), 12 (1 K 25 b).,
29 (10 K)., 31 (1 K 25 b)., 41 (1 K 25 h)., 40
(1 K 25 b), 44 (L K 25 b)., 166 (250)., 169.,
213., 243., 290., 291 (1 K)., 303 (10 K)., 556
(1 K)., 369., 369., 389 (1 K)., vlk. Králíky 18 K
414 (2 K) = 86K 75h.

Dary na Adalbertinam pl. t. panové :
Jeho Milost ndp. Dr. Al. Frýdek, Lap. děkan

200 K. Anonymos v pamět Dr. Alberta 120 K, Vi
kariát Polička 118 K., Vik, Králíky 76 K., Vik. Krá
liky: po 60 K V. Tejkl, po 10 K. V. Hlavsa, Josef
Poláček, po 6 K: V. Havla, J. Herman, M. Kabek
po 6 K: Jos. Červenka, po 2 K 50b: Fr, Cbvojka,
Jos. Jelen, Fr. Morávek, KI. Němeček, Fr. Světelský,
A. Víšo, J. Zukriegl, po2 K: Ad, Habálek, J. Zbořil
po 1 K: V. Hanuš, Fr. Hovorka, Ot. Radouš, 132 K
60 b. P, Bon, Holob, farář v Metličanech 100 K.
Vik. Vrchlabí, po 20 K: -Jos. Pacbolík. po 10 K:
V. Ebl, Al. Štemberk, po 8 K: Vil. Kojslar, Josef
Votočka, po 6 K: J. Kobb, po G K: Jos. Kousal
Fr. Lang, J. Stříbrný, po 4 K: Fr. Proschwitzer, J.
Sedláček, po 2 K: B. Tomíček, Fraot. Techotner, R.
Nickl, po 1 K: Ant. von Altenburger, V. Břeský,
P. Šimek, po 5O hb: L. Opletul, Al. Wittich — 96 K.
le. Horký, děkan v Heřm. Městci 76 K 69 bh. Váci.
Uhlíř, far, v Jesenici 60 E. Dr. Tomáš Konřil, prof.
v Rychnově 41 K 50 hb.Auonymus 36 K. Jos. Hu
lata, děk. ve Všestarech 31 K, po 20 K: J. Kučera,
V. Vanek, Jos. Šťastný — 60 K, po 12 K: Anony
mas, J. Řehák, Poutníci do Říma — 36 K, po 10
K: Jos. Kavan, J. Ot, Fr. Frydrych, Pelh. Novák,
A. Mokříř, V. Frůbbaner, Sladomel, Anonymus, Dr.
G. Domabyl, V. Šafránek, Fr. Bečička — 110 K,
po 8 K 40 h: Em. Novák, po 9 K: Fr. Trávníček,
po 8 K: Yanek v Kostelci n. 0., po 6 K: J, Hájek,
AL P.nl Vostřel, Jos. Tesař, P. Vil. Radolf — 38 K,
pob K: Kristian, Klepl, po 4 K: Fr. Barvíř, Jos.
Ovejn, po 2 K: Šafránek Lukavický — 20 K úbrnem
1357 K 03 h celkem 1608 K 78 bh. — Poznámka:

Ve výkaza sa říjen bylo vypuštěno jméno „Fr. Rašín“
mezi dárci 4 K.



(Zasláno.)

P. T. páným majitelům domů..
Vzhledem k příštímu sčítání lidu upozorňujeme
pány majitele“domů, že všichni mužští obyvatelé,
v letech 188: až 189gr nárození, opstřeni býti
vzusí nekolkovaným výtahem z matriky, nebo

ověřeným opisem rodného listu.
Výtah tento budiž ke sčítacímu archu přišit a

s ním ačítací komissi odveden.

ParkmistrorskýúřadvHradciKrálové,
dne 13. prosince 1900.

, „Starosta:
p PHrich.

(Zasláno.)3
Š Páni voličové říšského poslance ve třídé
-městskése opozorňojí, abyv případě, kdyby jim
z jakékoliv příčiny lístek legitimační ku volbě

-nejdéle ve 24 hodinách před volbou dodán ne
-byl, sami si jeju c.k. okres. hejtmanství v Hradci
„Králové vyzdvibli. .

Starostův náměstek:

WVeinhengst.
Listárna redakce.

Luže. Jest možno na nový rok. Theme: „Ná
boženství budoacnosti“. “

Ždáníce, Nová Ves. V příštím čísle. ——©

Vletp. N. Jost příliš dlouhéa možno říci sby
tečné. K uklidnění poměrů u Váslépe, kdyš budete
vše ignorovati.Pozdrav| o

Pardubice. Do tohoto čísla došlo jiš pozdě:
zveřejníme v číslo příštím. Pozdrav|

P. T. pp. čtenářům „Obnovy“
přejeme šťastné a veselé svátky
vánoční. „ :

Tplmě
zařizená lůžka

pro

studující
sestávající

-s 1 železné postele, 1 prošítého slamniku,

meb lesni travou, 1klínové podušky, 1 pro

„stěradla a 1 přikrývvky prošivané neb- vlněn

Postele skříňové:
(skládací) s pérovou matracíza zl. 12E©

doporučuje .

velkozávod rmy

Váolavské náměstí čís, 32.

Ku třídenní pobožnosti
na konci roku 1900 a začátku 1901

modlitbu
„nejd. Ordinariatem předepsanou (Ord. listč. 69. t. r.) ku soukromé pobožnosti vě

řících ve zvláštních otisoloh formátu 8*
2 listy má na skladě a věřícím zvláště

, pak důstojnýmduchovním správcům
„nabízí — 100 kusů za 2 K 40-h franko

WZ
POEVATENÁCTĚ

f Přehled veškeré du

Ševní | hmotná práce
našoho věku.

"S několika sty nád- mmm
herných illustrací, mmm
barevných příloh, mmm
map, faksimilů atd. aumm

Pa. Pomocí čelných odborníků
redigujeKarel Jonáš.
Vyjde as v 50 sešitech

po 30 kr.
Předplácí se s výbodou:
Na 10 sešitů K 6—

poštou K 630
Na 25 sešitů K 14-25

poštou K 15—
Na 50 seš. K 27—

poštou K 28—
< Žádejte1.sešit

s!< na ukázku!
= Odebírati lze v kaž

dém knihkupectví.

Nakladatelství

Jos.R.VilimkavPraze.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

kasatelny, spovědnice, křtitelny, komsoly, svícny,
lustry, pulísky atd. dle slohu kostelů. Removace

starých oltářů a kostelních sařísení. —
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

ORB*> Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykonáse bezplatně. m

„Za příčlkou blížícíchse
svátků doporaétjísvou dílnu ku zho

„.a tovování kostelájch předmětů jako:

bbbd

k nemocným atd. Postřibřování a po
A =lacování, v. ohni i galvanicky se zára

kou trvanlivosti. Předělávky a správy
se vyřídí rychle a levně.

- —Spolehaje na přízeň velebného du
chovenstva znamenám se

+

: : (v nejhlubšíúctě

i JAN ŠOLC,zlatník a stříbrník.

i Hradec Král. Malé náměstí.+
%
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v Hradoi Králové.

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuje přesně dle církevních předpisů aneb v národním slohovém vy
| šívání shotovené:

Moční roucha, pluvialy,dalmatiky, vola,neb Školní I korouhve,

Kokororodálné přánot),aby, DEčR) mutěnýmů Kradsyjomoniurovcs,ČSRoaJ:B:, , ov o am o . e Ce, o <
Šbvěosdty a vilářovéobrazycé nojiepětchakad. mešní. |SPECIALITA:

Vohni pozlacení kalicha neb ciboře dle ornamentu: 1krátvohní 10zl.,3krátvohni18al.,
8krát v ohni 16 si, 4 krát v ohni 20 zl i ostatních nádob posvátných

Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. LaJOSEFNEŠKUDLA,|:
©.a k. dvorní dodavateletví sE

v Jablonném nad Orlicí čís, 86 (Čechy). 8,

Illustrované lámzdarmaa fraako.—Hotová ata
ustrovanécenníkyzasýlám udána přib ová pacame zavýlejí so na ukázku,

SEP“Mnohotisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky. ji
Vaše Blahorodí! :

Přijměte můj najerdečnější dík jak za prapor tak i za zapůjčení věcí ku svěcení potřebných.—Dnes Vám mohu napsati, áe prapor se všem úplné zamlouvá. V celém okolí nemá prý škola tak

krásného praporu jako nyúí naše. Jsem rád, že jsem se nedal přemlavitia nekoupil prapor od jiné cisérmy. Abyste získal zakásky, nepřestanu se starati a všude Vašifirmu doporučovati co solidní, poctivý
závod český. Jose! Svoboda, správce Ekoly.

Veskev, 12. července 1900.

Z veškerých cen illnstrovaných cenníků německých firem slevuji 5%, sconta!
Inserát tento platí co dokument výhodné slevy percentní!

Pro hatolíhy hatoliché halendáře
firmy Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba v Praze,

Maria, rediguje prof. Julius Košnář, cena . . « « . 50 kr.
Meč, rediguje Fr. Pohunek, farář v Karlíně, cena . < . « < +- : © 50 kr
Wlast. Poutník, rediguje©50kz.
Sv.-Váolavský kalendář, V.Špaček,30kr.
Vlast. Poutník ssv.- Váolavský (velkévydání)) říd.učitel.70kr.
Při objednávkách na tucty dává se vedle velkých výhod (za tucet 4 sl) na 12 výtisků

' jedennádavkem. — Zakázky vyřizují se obratem.

Čechové!
Bez přízně Vaší darmo se snaší náš mladý

průmysl zapustiti hlubší kořeny.
Neříkej nikdo: Já s mými malými zakázkami

český průmysl nepozdvihnoul To není správné!
Z kapek se skládá moře(!) a z mnoha malých
sakázek oživí se i národní průmysl, pak-li še osta
neme své zásadě věrní!

Kdo nemá příležitost vajeti si osobně do
továrny,nechť obětuje na to jen lístek ko
respondenční a dostane se mu ibned poučení

jak lze nakovpitikoberce, lůžkové přikrývky,žíněnky zaručené čistoty, záclony, čalou
novaný nábytek atd. atd.

Adresa jest:

Adolf Novotný,
národní kobercový podnik

w Týništi n. Orl.
——
AOA nO)
MOVGADGDMGA

Tovární sklad hudebních nástrojů a strun.
e IIOUSILEGE

výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 16, 20—80 ul. Citery,
fiétoy, klarinety a t. d. báječně levné; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 zi., Dyší
flétna z grenadil. dřeva 10 klapek s nov. stříbra 12 zl., klarinet « grenadil dřeva

13 klapek Fis brejle « mov.A hr U pozde ua housle 1:40 al., smyčce„ do8 2.

Výtečné struny.
Připomínám,že co zkušený hudebaík chovám na skladě jen nástroje jakosti nej- Wi
lepší, přesněladěné a vyzkoušenépod zárukou. Objedmávky přesně a rychle. Ě

Jan Čermák v Hradci Králové.
=
M

Bez konkurence.

KGB P
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ÚRSlÝM ÚORÁCROHON:

Právě byla vydána starou českou,
79 leta trvající firmou

M. C. BUVY SYNA
ve Vysokém Veselí

matiční káva
ve prospěch

„Ústřední Matice Školské“
Hojným odebíráním tohoto druhu kávy

docílíte trojího účelu:

přinesete Alestenockounporujete český prům
obdržíte zboží výbornéJakosti

BEE"Žádejte prototento druh kávyvevšechzávodech."I

Jan Horák,
soukoník v Rychnově n. K.

zasfiá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých viněných látek

vlastní výroby

| přo dobu podzímní a zimní

látky na taláry,
Četná uznání zvláštěz kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

| Učiňte prosím, malou objednávku na
skoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též za apůky bos zvýšení con!

( Nákladem knihtiskány Karla Regla vPraze
(Malá Strana čis. 70.) právě vyšly

PÍSNĚ
pro školy obecné a měšťanské

- odAnt K. Knorra,
Písně tyto vydány jsou vosmi čáslích —

dle školníct roků upravených — a obsabují nejen
všechny písně s čítanek, ale i mnohé Jiné: nábožné,
vlastenecké, národní a pod.

Nápěvy jsou velmi snadné, spěvné, slovům
příměrené a hlasům šactva přístupné. Cena kašdé
části, obsahující 37 aš 53 plsní, obnáší pemze
830haléřů.

K dostání u nakladatele, jakož i v knibku
pectvích.

Průvod na harmonium či piano vydán bude
později tiskem u tébož nakladatele.

Cukrářství

J0S. FIALY
v Hradci Králově

Klicperova ulice za hlavní trafikou

odporoučí se |

přízni P. T. obecenstva.
> DBĚEBCBDĚBG KB GAC DGBDGDGDGD GG
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Jesle.
Mladost, moje mladost! Kde jste vy dnové

ohlapectrí mého, dnové pokoje, radosti a štěstí
dšížené daše mé?! Kdejsou ta léta, za kterých
— mohu říci — posvátnoua zbožnou radost

bilo mi stavění „jesliček“. Brzy v adventě
pily se archy 6 příslošnýmiobrázky, které

se vystřihovaly, podlepovaly, vespod dřevky
opatřovaly, aby státi mohly. A když vše bylo
uchystáno, přišel štědrý den. V kuchyni mat
čině studeno, v šalodka volno, v srdci ples.
Do mechu za okny anebo někdy na skříň sta
věly se jesličky, stavěl se Betlém. Vše hotovol
Již i oheň praská v peci, již i večeře se chystá.
A třebas nedočkavost dětskou a výklady o
hladu matka odmítati musila poučením, že 8e
sa světla večeřeti nemůže a že se vůbec če
kati musí, až přijde tatínek, přece právě ty
průtaby a ten soumrak posvátnou náladu duše
dětské zvýšovaly. Konečně otec tu. Je kolem

ůl páté. S věže hlahol svonů zní tak dojemně,

jako by to zcela jiné, zvláštní, sváteční zvokyyly. Rozevěttelampičku u jesliček, pomodlíme
se.. Po modlitbě bledí se jako u vytržení na
ten „Betlém“, tam k těm jesličkám na Ježíška

se patří, zdaž mu není zima, na ty ŠťastnéEstýře, na ty jejich dary. A odtamtud vzh
na anděla, dlouhý jakýsi list nesoucí ae slovy:
Gloria in excelsis Deo — Sláva na výsostech
Bohu. — Toť byl svatý večer v domácnosti,
v které jsem vyrostl. Nebylo tehdáž vánočního
stromku s dary a mlsky a hračkami, to by
bylo našemu otci pro děti zbytečně drahé a

přnné světské. Jesle máte — radujte se — auďte hodny. To byla oslava toho přesvatého
večera, jak se u nás děla, křesťanskou,po
katolicko. A duše má měla dosti. Měla radost
křesťanskoa a po ničem jiném netoužila.

Otec, matka, bratří, sestra, vše již v hrobě
— ditětem již dávno a dávno nejsem, ale když

skloní se k nám ten štědrý večer, podnes Hedasdětiním a mysl má bývá tam u těch jesliče
na skříni, neb na mechu za oknem. — Směj se
tomu, můžeš-li, komu svět, jeho nevěra a vášně
vypráhlon ačinily duši; směj se tomu, můžeš-li,

6 podáš důkaz, že jsi rozervanec, nešťastník,
však té veliké pravdy nevyvrátíš, že nezkažená
duše a „jesle“ patří dohromady, a že nezkažená
duše tak ráda do sebe ssaje křesťauství a že
křesťanství — to sprostné a pokorné, při tom
však veliké a vznešené křesťanství — jest
ušlechičním a oblašením člověka jednotlévého i ná

Ano z Betlema, z jeslí zasvitla — třebas
en kmitem té lampičky u jesliček našich —
aždéman národu jebo vzdělanost čili osvěta,

betlemské jesle byly a jsou každému národu
kolébkou, na níž byla pěstována a z níž vyšla
jeho ušlechtilost, velskosťa blaženost.

V Praze, v srdci vlasti a národa našeho,
stála drohdy kaple, které říkalikaple betlemská,

. v níž kázával kněz Has. O této kaplipak sna
žili se přemnozí lidu českému vpraviti přesvěd
čení, ta že byla jeslemi čili kolébkou jeho
ušlechtění, velikosti a blaženosti. Zrovna tak
to dnes hlásají Welfa jeho soudruhové Němcům,
že Luther, odpadlý mnich z Wittenbergu,
ložil základ k velikosti jejich národa čili
Ze kolébka jejich slávy stála ve Wittenbergu.
To jeovšemstrašnýklama mam.Dávnopřed
Lntherem byl národ německý mocným a vzdě
laným; kolébka pak jebo elávy stála jako
v Betlémě vůbec, tak v Římě zvlášť. Luther
však byl příčinou jeho seslabení, rostržení,
úpadku, zpoust třicetileté války. A podobně
je to i e' národem naším. Dávno přad pat
náctým stoletím byl národ český národem
ušlechtilým, velikým a v celku šťastným. Ne
sastihla anad doba Husova v Čechách jen di
vochy a nevzdělance, nýbrž právě před ní ší
řila se osvěta utěšeněpo celé zemi. A této
osvěty kolébkou byl Velehrad, kamž přišlisvatí
Cyrili i Methoděj s knihou v ruce; anebo chce
me-li ještě více po domácku 8e vyjádřiti, ne
bodeme nic dál od pravdy, řekneme-li, že ko

-šířila se křesťanská vzdělanost po celé vlasti.
A poněvadž to bylo katolické křesťanství, mů
žeme říci, že ústředním pramenem naší vzdě
lanosti byl jako všem národům Řím.A proto

-sám evanjelík Palacký, dějepisec český, ne
může jinak, než že přiznává, že národ náš

„církví katolickoubyl vychováván v národ
vzdělaný. Kaple pak betlemská — podobně
jako Wittenberg pro Němce — byla kolébkou
našich svárů, bojů, zpustošení země, úpadku
mravnosti a věd. Byla to spíše hora olivetská,
na které podán byl národu našemu hořký kalich
utrpení, z kterého jest mu píti —po dnes.

A proto každý rozvážný člověk český jen
se starostí musí hledět na to, jak mnoho ta
kových novověkých „betlemských kaplí“ má
národ český, z nichž se vrhají do duší lidu
zásady bořivého radikalismu. Kde kdo dnes
chce býti nějak znamenitým a zbohatnouti, po
staví si v některém městě svůj „betlém,“ z ně
hož chrlí potapy a pomluvy nejen na nábo
ženství katolické vůbec, ale na každého, kd
by mohl zkaziti takovému pánu jeho sláva ©
zmenšiti jeho zisk tím, že by lid otevřel oči“
Páni ti dobře vědí, že právě katolíci jsou nej-*
epolehlivější vlastenci; napsaly to jednou Ná
rodní Listy, že jedině na kučžstvo lze spoleh
nouti, to že nás nezradí nikdy, ale kdyby lid
podle toho volil, co by tu zmizelo Stránských
a jiných jemu podobných milovníků vlastní
slávy a kapsy pod záminkou vlastenectví
A proto se musí zařídit moderní kaple be
tlemská, redakce listu, kterýž mosí vždy v čas
chrliti potupy na katolíky anebo jejich náčel
nik., když pan poslanec je v nobezpečenství,
že nebude volen.

Boha díky, že už| přece svítá od těchpravých jeslí, od té skutečné kolébky naší
velikosti. Na Moravě n. p. pana Stránského,

pop náko německého žida, „lidová“ kapletlemská čili jeho redakce láteřila jako
Jindy na vše katolické. Avšak většina voličů
na Jihlavsku nešla se dívat na ty jeho po
křtěné jesle, ale vzpamatovala se na jesle a
kolébku na Velehradě, a dala hlasy faráři a
doktoru Stojanovi. V Čechách to nedošlo
ovšem ještě k takovémuto výsledku, ale Bohu

díky, již toho pouhého láteření z těch novověkých betlemských kaplí začínají lid: taky
míti dost. Pouhým podrýváním, | bořením,
volením toho, kdo nejvíc do náboženství
bije, se neprospělo ani rolníkům, ani živoost
níkům, ani dělníkům. Krok k návratu k těm

ravým dem betlemským, ku křesťanství,Jest i v Čecháchjiž znatelným, čehoždůkazem
Jest ta novější kaple betlemská, jejíž Hasem
se dělá pauMasařík. „Čas“ totiž naříkal, že
právě o Hradce též volili již mnozí křesťan
sky. Kéž by Bůh dal, aby se ještě mnohem
více musil trápiti „Čas“ nad tím, že Se do

zeně patří, totiž „nezkažená duše a jesle“,
nezkažená duše lidu a katolické jeho kře
stanství. =

. Jak známo užívá se nyní na místo je
sliček vánočního stromku rozličnými dárky a
a sladkostmi ověšeného. Avšak jsou rodiny,
v kterých krom slova Ježíšek při tom celém
vánočním nadělení o Narození Páně se ani
nepromlaví. Je to lidumilnost, ale ne křesťan
ství. A jsem jist, že by jesličky, jak jsme je
stavěli my, o mnoho více dobrého v duších
dětí vzbudily. A že se nemýlím, toho důkazem
je to, že jsou židovské rodiny, v kterých dě

sen Christbaam (vánoční stromek) taky postaví.
-© A takový, Christbaum chce národu na

Šemu svou záští všeho opravdu křesťanského
a svou láskou ku všem nepokřtěnému posta

viti po Masařík. Věší na něj rozličné ty tretkysvých filosofických frásí a bombonyi slad
kosti svého realismu čili odřeknutí se národ
nosti za nějaké výhody hmotné, jež by nám
přimknatí se k Vídni přineslo.Ale lid mu ne
rozamí. „Christbaum“ jeho je daši katolického
lidu cizí, ona rosnmí jedině „jeslím“, z nichž
ta pravá lidumilnoeť a láska zasvětila.

lébkou a jeslemí našimi byl Velehrad, z něhož „Jesle máte — radujte se — a buďte

Inserty se počítají levně,
Olmova vychásí v pdisk v poledne.

hodny“. To jsem si připomněl z dětství svého.
Bohužel, že oovověká „svobodomyslnost“ tak
moochéduši, ba celým vrstvám národů vzalo
„jesle“, to jest sprostné a pokorné a při tom
tak veliké a vznešené křesťanství a s ními
radosť“, pokoj, blaženost, spravedlnost, lásku,

blahobyt, a proto všude rozrach a vzpoura:
srdcí nejen proti katolictví, ale proti všemu,
co se nazývá přemaháním sebe dle zákona
Božího.

Kóčžby tedy obzvláště národu našemu tyto
letošní vánoce vrátily „jesle“. Bez nich nebylo
obratu k lepšímu stavu společnosti lidské, bez
nich nevrátí se lepší časy vlasti naší. Ale i
my, kteří hájíme křesťanství, pamatujme si, že
bez „jeslí“ — bez sprostaého a pokorného kře
sťanství v srdcích — nedokážeme ničeho. Pa
matujme na překrásný církevní zpěv vánoční:
(Foeno jacere pertulit — praesepe non abhor
ruit — et lacte modico pastus est — per guem
nec ales esurit; což v rýmovaném volyčjším

řekladu zní) Hle lůžko senné stele si -— ai

fol Pán se neděsí — se mlékem skrovnýmojí rád, — jenžsám 1přáčatsylí hlad.
To dachem, myslí,srdcem, slovem, písmen,

činem nápodobme, tak při svém třebas domněle
velkém působení do jeslí klaďme nejprv sebe;
neboť jen tak, jen „jeslemi“ lze docíliti toho,
co název lista našeho hlásá. Jen „jesle“ byly,
jsou a budou — obnovou.

Dopis z Prahy.
V Praze, 20. prosince,

(Karabáčem na neposlušné. — Ze sněmu)

Od vážného ke eměšnéma jest jenom je
dinký krůček a toho by osoby, kteréž si a
nás řízení a přední účastenství ve veřejných
záležitostech přisvojují,měly býti pamětlivy.
Proto mají býti nejenom na každý svůj sku
tek, ale na každý svůj projev nanejvýš opa
trnými. Nedbalostí v ohledu tomto se veřej
ným prospěchům neslouží, ale ještě více se
rozbahňojí.

Ve přítomné době všichni mužové dobré

hlíží na panstvo, jež se v českém veřejném
životě s obzvláštním sebevědomím ku předa

dere a správu veřejnýchzáležitostíPeánse nabízí, Zjev ten není nijak příjemným těm,
kdo se ze vzdálí naň dívají a proto pocho
pujeme, že jest dokonce naprosto nepříjemným
oněm výtečníkům, jež ním mají býti zesvých
posic vytlačení a kteří se mají zase státi z po
slanců obyčejnými lidmi. M

Ovšem že výtečníci ti zapomínají, že jim
a jenom jim v nejpřednější řadě náleží zá
sluha o to, že u nás jsou poměry takové, jaké
právě jsou. Pánové ti nesmí si naříkati, na to,
že k nim český lid nebyl dosti schovívavým
i tehdy, když hájíce jeden jeho poklad, jazyk
a národnost po druhém bezohledně Šlapalí.
víra a náboženství podceňojíce. Jest-li se nyní
děsí toho přívalu spodnějších vrstev, jež de
na ně valía z veřejného působiště spláchnouti,
je hrozí, tomu mohli v čas zavedením pořádku,
v národě předejíti. M

Nynější „noví lidé“ nečiní nic jiného,
než-li co činili překvapení a nemile tím dojatí
„výtečníci“, kteří stali se výtečníky jenom
tím, že kolik skutečných výtečníků a mezi
nimi Dra. Riegra « veřejného života vypudili.
A „novílidé“ proti „výtečaíkům“ přinynějších
volbách neužívají docela žádnýchjinýcha Špa
toějších zbraní, než-li jakých užívali proti
svým předchůdcům pánové, kteří se nyní o
své posice chvějí. .

Řekli jsme, že celá řada do popředí vě
řejného našeho života deroacích 88 osobností
není nám příjemným, avšak my zjev této
snaby nepokládáme při vši jeho smutnosti za
tragický. Celý náš veřejnýživota jeho zá
sady pronikaaty byly a jsou priacipem „svo



bodomyslnosti“, kteráž ovšem že se jeví zcela
jinak ve theoril 8 v praxi a která zcela jinak
působí, když se jí užívá pro mne, nebo

proti mně. Avšak to nás překvapuje, šeprávstrana svobodomysiná jest tak choulostivá a
lechtivá a že se hned durdía skázou celému
národu vyhrožuje, když se někdo opováží po
kusiti se o skutky, jejichž pomocí ona sama
zastupování a nabyla. Každý by se do
mníval, že strana svobodomyslnápři nejmenším
trpělivě vyslechne všechny ty výčitky, jímiž
dnes lid všech stran a všech smýšlení jedno
mysině výtečníky mladočeské zahrnuje a že
jim slíbí své polepšení.

Avšak „hlavové“ mladočeské delegace
berou z toho dokonce nemalé pohoršení, když
se ku př.nyní lid o volby do říšské rady

stará. chtějí býti poslanci také lidé
k tomn nespůsobilí, to se děje ze špatného

říkladu, neboť mezi mladočeskými poslanci
est více k úloze té osob nespůsobilých než-li

spůsobilých. V nedělí na sjezdu důvěrníků
mladočeské strany v Praze dr. Herold, jehož
všechna moc a sláva má svůj pramen v uo
uznávání autority a v resoluci proti Staro
čechům, dokonce si i na celý národ vstal a
známým svým způsobem se naň obořil proto,
že nechce mladočeské výtečníky — poslou
chat. A proto že prý nechce český lid mla
dočeské výtečníky poslouchati, přijdou naň
— — nové Lipany. 

Pan dr. Herold oháněl se zase jenom
frasí, která více ani podřipskými sedláky
nebne, neboť prokázal že vlastně ani neví, co

v české historii Lipany znamena Pan dr.Herold nemá dost na svém věhlasu jako
znatel českých dějin, jejž prokázal v Podě
bradech při odhalování pomníku králi Jiřímu

a pok začíná se honositi se svými historirickými neznalostmi také ve shromáždění
vážných Jidí na staroměstské radnici. — —

Nedělní sjezd zemských důvěrníků strany
mladočeské byl právě jeho řečí zničen. Když
neuměl více povědět, než-li co tam řekl, měl
nechati mluovitijiného, kdo by byl v nynější
vážné době všechny vratvy národa dovedl ku
svornosti přivésti přesvědčivými slovy lásky,
věcnými důvody, vlídnou ustupností a politi
ckou mondrostí. Karabáčem, jímž bylo na ne
dělním sjezdu mladočeském v Praze máváno,
dokážou svobodomyslní pánové leda to, že se
jim poslední zbytky věrných stoupenců roz
atíkají.

Mladočešti vůdcové chytají přinastáva
jících volbách meč, s nímž se chtěli do Vídně
vrátiti za čepel. Jest-li lidu nic jiného ne
umějí říci, než-li mu broziti, že když nebude
výkonný výbor mladočeský a jeho diktáty
poslouchati, že nastanou — — Lipany, tak se
takóvým řečníkům český lid vysměje.

ždyt to byl právě pan dr. Herold,
který neměl v Poděbradech dosti chvály a
uznání
vlastně dědicem poměrů, jež v Čechách Li

py přivodily a bez „Lipan“ byl by i panr. Heroldo kus své slávy přišel, neboť bez
nich by se byly české poměry zcela jinak
utvářily, bez nich sotva by se byl právě Jiří
Poděbradský stal zeměsprávcem a pak králem

FEUILLETON.
Vánoční snímky.

Den chýlí se ku konci, mlha padá. — Ven
ku sychravo, země černá, nebe zasmušilé, — Vá
noce bez sněhu.

Chudá jizba. Lampa petrolejová na stole
v koutku, ozařuje šedou tvář starcovu. — Posta
va nachýlená, oči temné, zuby zaťaty. — Chladno
v jizbě — obeň v kamnech již včera ubasnul. —

Výměnkář — — —
Sychravou nocí zahučely zvony. — Stařec

vstává s žaludkem prázdným a s květem hořkosti

Sedí žebrák u dveří chrámových a prosí,
prosí — — —

Jdou lidé kolem v šatech drahých, pro něž
až do města k Aronovi Kohnovi spěchali — jdou
s tváří veselou na půlnoční — — — Ale žebrák
stále nadarmo prosí — — —

Ach! Pod měkým, hedvábným šatem —
často srdce kamenné, — — —

Jen výměnkář chudý, vybladovělý, zůstane
stát, — v kapse něco bledá, — — — Majetek
poslední dává žebrákovi, též okoralý chléb klade
v jebo klín — — —

Děkuje žebrák slovy naučenými — stařec
výměnkář již spěchá do chrámu — — —

úst — ale různých srdcí

+
« *

Prostorná síň. Stěny bílé, bez ozdob, řada
postelí jednoduchých, obličeje zsinalé v nich;
Jampa svítí temně, ticho příšerné kolem — ——

Postava bledá zvedá se vloži, strnulé zraky
upírá v před — — —

činy ke stavbě jeho pomalky 3 z
a dr. Herolá nebyl by tam býval příjeho
odhalování slavnostním řečníkem.

Pan dr. Herold nemé zapomínati, kdyš
je někdo šikovným advokátem, že nemusí
býti také moudrým a šťastným politikem

„M sporným em. Někdy mlčet je
*

Zasedající právě sněmkrálovství Českého
pohnul otázkou přiměřenější úpravy platu učí
telských. Avšak celá tato záležitost vásné na
neupřímnosti, se kterouž většina poslanců vy
řízením jejím jde vstříc. Pánové starají se ©
polepšení příjmů učitelů více ze strachu před
Jejich agitaci a vlivy až se boudou sase o
mandáty ucházeti, než-li z upřímné péče, aby
učitelstva dostalo se to, co mu patří. ©

Mladočeská strana přišla na tento sném
naprosto nepřipravená, bez materiálů, dotazů,
návrhů, výtek. Parádním kouskem její mělo
býti zakročení poslance dra Lad. Dvořáka

Ferdinanda před jeho sňatkem 8 hraběnkou
Chotkovou.

Avšak z parádního toho kousku stala se
jenom žalostná episoda, která vážnost sněmu
království Českého zkompromitovala.

Politické kroky podobného dosahu, jako
byl tento, když sněm urovnává a objasňuje
svůj poměr k dynastií, — mají se díti poněkud
jinak. Podobné důležité záležitosti neproje
dnávají se dětinským tlachem, jako se stalo
tentokráte. Celá ta episoda nemá docela žá
dného významu, neboť z její povrchnosti, u
kvapenosti a mělkosti, což věšichni geriosní

po anci strany státoprávní vycítili a proto
ě:ni neredili zdá se býti patrnou jenom jeiná snaha. y 8e totiž o jejím pů i p.

dru jd a koní mluvilo. “ jím původcipakovéto politisování, jaké právě
sněmomladočeskou stranu Provozovstividíme,
nemůže ani ty nejschovívavější našinceuspo

Oo Kdyš je lid. nechyž je líd nechce poslouchati h

jim strašákem „Lipan“ a když mají sami Je.
dnati, vedou si tak, že ae k jednání jejich
musí každý politik s rozpaky obrátiti zády.B ET

Volební ruch.
Naší kandidáti V. kurlo: JosefJohn,

tkadlec v Hrabačově u Jilemnice za X. volební okres
obsahující soudní okresy: Jičín, Nová Paka, Hořice,
Nový Bydžov, Chlumec, Poděbrady, :Králův Městec,
Nymburk, Libáň, Sobotka, Semily, Žslezný Brod, Lom
nice a Jilemnice. Emil Dlouhý-Pokorný, kaplan
u sv. Jindřicha v Praze za XI. volební okres, obsa
hující: Král. Hradec, Nové Město n. M., Opočno,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police, Jaroměř, Ne
chanice, Pardubice, Holice, Chrudim, Nasavrky. Dr.
Rudolf Horský, farář v Šárce u Prahy, za XII. vo
lební okres, kde volí: Litomyšl, Polička, Hlinsko,
Vys. Mýto, Skatč, Rychnov n. Kn., Kostelec n. Orl,
Žamberk, Ustí n. Orl. Josef Hovádek, knihař v Prase
za XIII. volební okres, kde volí: Čáslav, Habry, Cho
těboř, Přibyslav, Něm. Brod, Polná, Štoky, Humpolec,
Ledeč, Dolní Královice, Hora Kutná, Uhlířské Jano

»Zda matka má tus, volá spéšně — sen
jakýs nedá mu spát — — —

Horečkou zmítán, v lože klesázase — — —
jen děsné ticho odpovědí jest — — —

Přichází muž, nabubřelé tváře, s nosem
orličím. — Špitálský lékař — — —

Obchází choré, mrzutě, líně svou koná po=
vinnost — — —

»Dnes štědrý den= — zaúpí ubožák jeden
>a zde tak smutno, smutno jest — — —e«

Odvětí lékař:
»Buď rád že žiješ, ničemný tvore, že postel

máš a mediciau, — chceš ještě víc? — — —«
A na tabulku u postele ubožáka píše:
Zítra jenom zapraženou polévku — — —

Odešel lékař, — přichází žena v rouše čer
ném — modlitební knihu má v rukou — — —

Pod křížem černým kleká, nahlas se modlí.
Rty obožáků se chvějí. — — —

Pak vstává opět žena v rouše černém, ob
cbází postele a slova útěchy vlévá v srdce cho
rých, opuštěných lidí — — — — — — —

. » »
Budova stará, zasmušilá okna, uzamčené

dvéře, — v levo barevná budka — — — '
Muž mladý, v šatě tmavém, smrtící nástroj

tiskne k tělu,
Mlhavá noc, ostrý vítr — na zemi kaluže

špinavé vody — — —
Muž mladý chvěje se zimou — te zbraň

kterou tiskne k tělu snad jej zahřeje — — —
Vstupuje v budku, zavírá anavené oči —

vzpomíná — — — :
Dnes štědrý večer. — Tam doma, v teploun

ké jizbé, rodiče chudí modlí se snad — — —
Večeře teplá čeká pak na ně — a on zde

musí na stráži stát. —
Vzpomíná dále, — touhou se těší, necítí

vice, Pia US pří zošbě voli volbě

NE Phey ja nělé DĚtee
K volbám doporučujemet nej

a

Volby w ů jsou s větší části jiš skoa
čeny. Strana křest. sociální doatala snačný počet hlasů,
vador suřivé agitací našich odpůrců, kteří používali
těch nejheneb sbraní proti nám. Na mnohých
místechspojilysoty „vlastenecké“ strany6 bos
národními soclálními demokratya šídy protinám
což nám jest opět patrným důkazem, oč se těm pa
tontovaným vlastencům hlavně jedná: bušiti do kato
líků, poškosovati jich sájmy a tím soustavně praco
vati rukou v raos s úhlavními nepřáteli našeho ná
roda, se židovatvom. — Strana mladočeská, na množe

licajtská zvaná, toše policajtů ©potřebovala
E volební agitaci a k působenína lidí nerozhodné a
nenvědomělé, měla leckdes své volební bureaa, kde se
hstky hned a vchodu vyplšovaly. Národní soc. svášeli
voliče n. př.v Jilemnici k volbě v kočárech, v Kondra

ticích, kde měli křest. sociálové přii prrní volbě většina, vydávali jim lístky k užší volbě aš ka konci,
kdy jiš měli) materiál připravený a lid avolebního ,
osadí, jaký se tam jak Živ neukázal. Leckde našince
nepojali starostové ani do volebního seznama a stalo
se asi zřídka, že právo volební bylo v takových pří
padech reklamováno. Sociální demokrati nemohli pro
váděti sice podobných praktik, jošto ve volební ko
mísi neměli svých stoupenců, sa to však spojovali
se a Němci, žídy a vůbec notorickými českého národu
nepřátely. Neúspěch vůdců jejich v poslední stávce
ublokopů zasadil internacionále ránu roshodnou, tak
že 20 jich anad ani tolik do říšské rady nedostane,
kolik jich tam bylo a dr. Adler soufá vším právem
nad svými lidmi. Ostatněna četných místech se uká

zalo, že náš lid j jn parlementární poměry nezralýa že i v pokročilejších krajinách neví dobrá polovice
voličů V. kurie, oč se vlastně jedná. Jednotlivcům

byly lístky s rakou vyrvány, přeppováoy, te byloúsměvů, roky tisknutí, připíjení a kdo aš posud za
nic nestál, stal se přes noc osobou vášenou. A kdyš
ani to nepomáhalo, srazili ae beznárodní socialisti
s národní gardou Tyršovou a Fůgnerovou, s tímto
„českým rytířetvem,“ jsk N. L. kdysi psaly. Dnes by
se měly na tato svou „pýchu“ vati! Poněvadš na
volbě volitelů vlastně vše záleží, třeba si pamatovatí
pro badoncnost zkušenosti z minulosti. V kašdé
obci musí se naší věci ujmouti aspoň jeden čilý člo
věk, přesvědčiti se, jsou-li jména našinců v seznamu,
musí se agitovati, jak to dělali až posud jiní, t. j. dům
od domu musí se vzíti, Jístky našincům napřed vy
plniti a na nerozhodné, svlášť starší lidi působiti,
aby se do jednoho maže k volbě dostavili a nikým
sastrašiti se nedali. Kdyby ta která strana chtěla si
pomáhati sprostotou, pokřikováním, třeba se na voleb
ního komisaře se vší rozhodností obrátiti a jej vys
vati, sby ve smysla $ 87. vol. řádu zachován byl po
řádek a pokoj. Aš do dnes báli se někteří aprostoty
a raději zůstali dome, což nám právě škodilo, ježto
nepřátelé sehnali každého, koho mohli. Ovšem, je též
třeba, aby aspoň jeden » našinců volební řád dobře
snal a aby šádnýz volební síně se nevzdaloval, do
kad se nepřesvědčí, še k užší volbě nedojde. V mno
bých místech prohráli jsme jen proto,že došlo k užší
volbě a že t. sv. národní socialisté měli zatím čas
lépe se organisovati, neš k volbě první, k níž se do
stavili proti našincům celkem nepřipravení — Kan
didát poslanectvi musí okres svůj sjezditi a v každé
větší obci. promluviti buď sám, neb poslati tam obrat
ného řečníka; lid to dnes chce a která strana mu vy
bověti nechce, neb nemůže, ta si dává vysvědčení, že

neúmorné činnosti vidp. Dlouhého-Pokorného, který

E
zimy — usíná — — —

Postava štíblá, přichází tiše, nahlíží v budku, —
zlověstný úsměv zjevuje se na rtech — — —

+On spí — na stráži spl — děsný to slo
in — ano zločin — — —«

. Otvírají se těžké vrata — postavy tmavé,
bodáků směs obklíčí budku.

Výkřiky drené, chřestění pout — mladý
muž procírá z blahého sna — a již v poutech
do žaláře jej vedou

V budově staré opět ticho — — —

Z daleka hučí zvony — na půlnoční — —

Nádherná síň,zář světel, společnost veselá
směje se, směje — — —

Víno se pění, tváře rodnou, štědrý den prý
se tu slaví.

Vířivá hudba, oplzlé písně, dráždivý hov or
jislivé vtipy, — tomu se říká: Moderní spole
čnost — — —

V slň starý harfeník vchází — a píseň
zbožnou začíná zpívat.

Smích pustý jej doprovází. — — —
A žena jedna, vínem již zpitá,se zlostí volá:
»Ven s ním, ven — — —«
Leč harfeník starý diví se, diví, tohle že

zábava moderních pánů jest — — —
Ustrnul se nad ním pán jskýs', do kuchy=

ně vstoupil, kde kolem mísy dva psi líně se po
valovali. —

Uchopil ohlodané kosti, sbytek to večeře,
psů — a harfeníkovi je milostivě dává — — —

Směje se panstvo, vřískají ženy, — to že
prý skutek dobrý jest — — — 2.

. A pak se snad řekne, že ti páni nemají cí“
tu pro chudé — — — — — —— ——-—————————6--=

Abis M. V. Prosečský.



konal. ve svém volebním okresu celou řada sdařilých
ochůsí, při nichž i mnobým nepřátelům křest. sociali
amg se otevřeli oči de o naši činnosti jinak
omýšleti. Mravního vítězství rozhodně dobyli ů

lové a nové skašenosti, kterých jeme nabyli, bu
dou nám velice prospěšné v dobách příštích. — Jde
to pomalus věcínaší,alejdeto kupředupřecata
jest všdy naděje v budoucnost,

Z Heř. Městel přivolbáchvolitelůV. kurie
gvítěsíli národ. dělníci. Ze 402 odevzdaných lístků
obdržela strana národ. dělofků 205 hlasů, mladočeská
105, křesť.-socialní 46 a socielně-demokratické 39.
== V Kostelol u Heřem.Městce svolen jeden našinec

a jeden národní dělník. —

. © Ve Svratce při volbě volitelů do V. kurie
svolení byli křesťanští sncialové, kteří hlasy své dají
Dru Horskému a to: Jaa Kostkan, kooperator ve
Svratce, František Kupec, obchodník ve Svratce, Ant.
Řádek, obuvník ve Svratce.

Z Kutnohorska Volbyvolitelůukončeny.
Tam však, kde je střed všeho, kde sbíhají a rosbíhají
se nitky veškeré politiky v Kutné Hoře — strana
mladočeská byla by hnedle prohrála. Sociální demo
kraté s národním dělnictvem spojeni, byli by vyhráli.
Teď ovšem jest veliký nářek a vína sraluje se so
zodpovědných beder na jiné. Jisto jest ale, že vina
nese především Hejnic se svým orgánem, který každé
ho, kdo nevstrčí hlava pod jeho komandobeohledně
trhá a který svým spůsobem psaní odrazil přemnoho
lidí dobré vůle a druhá na řadě jest městská rada,
která k volbám ustanovila místnost malou, kterou
okupovali sociální demokraté s národními dělníky a
do které jiné voliče než své pustiti nechtěli. A tak
mnohý než by se byl dal ostouzet raději šel domů.
Hle takto to vyhlíší ve středu mladočesštví. Kdyby
venkov to nebyl vytrhl, nevíme, jak by to bylo do
padlo. I tam ovšem byl zájem pramalý. Voličů do
stavovalo se napořád málo, ale že sociální demokracie
přece není ještě na venkově náležitě organisovaná,
nevyhréla. Agitoval -pro ní velice horlivě zvláště na
straně Mískovickó Ččasista Řepa mladší, evangelík,
ale někde byl vypískán, někde přímo mu ukázány
dvéře a někde přijat se svými náhledy posmě
chem. Erangelíci na mnohých místech jako stoupenci
„Času“ ukázali svó vlastenecké srdce. Víme ale že
nikdo o tom ani necikal a budou stále prohlašování
sa uvědomělé vlastence a budou strkáni do popředí
do spolků i do peněžních ústavů. Za to katolíkům,
že drželi strana mladočeskoa bude i nadále v Hejni
cově orgánu 'spíláno a jejich nejvyšší pastýř bude
hanoben! Je to hra snadná sice, ale velice ošemetná,
může se zvrtnout velmi lehce. Vůdčí kraby měly by
jiš jedenkráte nabýti rozumu.

Jak volili ve Plešaté Lhotě volitelo
pro volbu do říš. sněmu. Tamní pan '/mistr dověděl
se z úředního přípieu, že „jeho obec“ m1 volit
s obcí N. dva vulitele. Aby snad nějaký proradný
rejpal nevolil jiného než jeho samého, nechal v den
volby vybabnovat: Kdo chce, může jít volit do N.
— Volba začne o 3 hodinách. Jest-li někdo s občanů
uposlechl bubnu a hlasu ob. hutaře, o tom historie
mlčí. Po 3. hodině přijel pak do té obce vyslaný ú
ředník jako volební komisař a trpělivě na voliče 34
hodiny Čekal. © Když mimo radního nikdo více
k volbě nepřicházel, přistoupeno k volbě. I byli,
dobře počítáno, při volbě té voličové dva: starosta a
radní. Jaká tedy pomoc? Snadná! Je třeba dra vo
litele voliti, a oni jsou dva: Starosta zvolil radního
s sebe a radní sebe a starostu; a jsou oba zvoleni
jednohlasně (aneb chceš-li, milý čtenáři: „všemi

lasy“*

V Hlímsku při volbách volitelů do V.kurie
svítězily spojené strany státoprávní proti soc. dem.

V Luži zvítězili v V. knrii soc. demokraté
(8) řádná to výplsta pro ty mnohé naše pány
liberály kteří se soc. dem. při minulých volbách se
milkovali, ba e nimi volili, Ve spojených obcích:
Bělá, Košumberk a Zdislav zvolení 2 volitelé pro
křesť. soc. poslance. Voletice, Střemošice 1 také pro
kř. soc. poslance.

Z Čáslavi. Snad šádné město nemůže so
chlabiti tak klidnými volbami, jsko naše. Ne že by
nebyl "býval zájem pro ně, ale že zájem ten pučal
příliš brsy a tak horkost atrannická se vykvasila a
schladla. Národní socialisté, kteří z počátku měli
úmysl postaviti se proti kandidatům strany avobodo
myslné si to rozmyslili tak, že před samou volbou

úpe bratry, aby odevzdali lístky prázdná a sociální demokraté ti buď aai do volebních seznamů sa
nešeni nebyli, nebo nemajíce teď žádné schopné hlavy
ani k volbě se neorganisovali. Ze 700 volebních lístků
odevzdáno něco přes 600 a v nich zvoleni navržení
kandidáti svobodomyslné strany. Strana křesťansko.
sociální zdržela, se voleb, ješto ani organisací na
vržený kandidát proteato okres dosud se nikde neu
kázal. Byť výsledek volby pro věc českou byl daleko
čestnější, když zvítězil kandidát svobodomyslný než
sociálně-dem. nebo husitsky zabarvený národně-soci

ální, přecepgnom není možno souhlasiti apraksí přiletošní volbě se ukázavší, kdy více neš 600 voličů
proti minulé volební kampani přišlo o své právo a
to že ae sami nehlásili, kdyš jiným lístky byly do
nesenyavyplněny.Způsobiloto leckdedostimrzntosti.
U nás myslíme, není se co báti, že by zvítězila strana
národnímu hnatí nepřátelská, nač tedy toto ubírání
práva těm, kterým výhradně bylo dáno. Mírnější ce
stou více se dokáže neš násilným. potlačováním.
U strany nesoucí název svobodomyslná, by toho mělo
býti nejméně!

V Nov. Bydževě přivolbách volitelů do
V. kurie svítěsili většinou nár.dělníci. Soc. demo
kraté, ačkoliv s jistotou na vítězství počítali, zůstali
v menšině.

Ve Včelákově za volitele v V. kurii sro
len byl vip. Václav Havran, kooporator.

Při volbě volitelů de V. kurie
v Třebomímě u Čáslavi zvolen byl za volitele
důst. pán farář Jen Petr, v 4. sboru: Josef Krtil,

starosta obce Třebonína a Josef Šmejkal, řídící
učitel na pensi tamtéž, oba stoupenci strany kon
servativní.

Drobnáobrana.

sťanský lid chystá se slaviti o blízských vá
nočních svátcích štědrost Otce nebeského, jenž
seslal Syna Svého na svět ku vykoupení člově
čenstva. Víře této posmívá se kde který plátek
socislně demokratický a prohlašuje slavení
Vánoc v křesťanském duchu za dávno vědecky
přemoženou pověru. „Ze náboženský světový
názor jest vědecky dávno již přemožen urná
váme všichni. Z velkých a drobných děl vyle
tělo v posledních desítiletích množství střel
proti cirkvi, baště nadpřirozené víry. Filosofie,
přírodní vědy, dějiny a kritické studium bible
vytáhly ve svorném postapu proti článkům
víry a stanuly vítězně na šíji poraženého ne
přítele.“ (Stern Freidenkerthom str. 8.) Nepřá
telé víry náboženské opíjeli se jásotem nad
povaleným (!)již náboženstvím, budovali si nový
bezbožecký světový názor o původusvěta i
člověka a dovedli ošáliti nemyslící davy děl.
nické, které vzdaly se dobrobiní starého ná
boženství a místo něho chopili se zcela hlou
pých báchorek v učeném kabátě. Ještě jsme
ani knihu 19. věka nezavřeli a již nejpřednější
moderní filosof Hartmann odsuzuje ten nový
svělový názor slovy: „Přírodovědecký způsob
myšlení překročil již vrchol své samovlády a
začínají se vyskytovat zástupci obratu. Právé
nejosvícenějším duchům vychásí všdy jasněji tušení,
še dosavádní vědecké výskumy jsou příliš úzkou
pedstatou, neš aby mohl býti na ní salošen jakýsi
všeobecnýnásor světový.“ (Uegenwat 1896). Vídíš,
ty ošálený proletáři, povrhl jsi na radu uče
ných pánů nankou náboženskou o vykoupení
lidstva Synem Božím a přijal jsi za bernou
minci náhled, že nepotřebuješ vlastně vykon
pení, protože jsi se vyvinul ze zvířete. O vá
nocích nesměl jsi svým dětem strojiti vánoční
stromek, obraz to stromu rajského, nýbrž měl
jsi se kořiti opičí srsti svých předků. Bylo ti
jistě krušno, když jsi z ohledu na své vůdce
rval 8) ze srdce vše, co ti bývalo dosud svato,
ale jak ti jest nyní, když ti páni prohlašují,
že se vlastně zmýlili a že ty učené výklady o
novém světovém názoru mají zrovna takovou
cenu jako turecké losy! Budeš ještě věřiti po
šetilým, modním báchorkám o tvém lidském
určení i tehdá, když páni sami je za nesmysl

rohlašují? A když sám poblouzení své odpy
kals duševní prázdnotou a výdělky své ani
opičáckým evangeliem nezlepšil si, chceš útlým
duším svých dítek rváti kořen víry ze srdce,
aby vlekly též ony těžké okovy surové nevěry
tradným vezdejším životem? „Právě nejosvíce
nějším duchům vychází vždy jasněji tušení“ o
bezpáteřnosti něvěreckých nauk, proto buď 1
ty, proletáři, přístupen pokroku, jímž jest tou
dobou návrat ku staré víře.

Politický přehled,
Situace. Jak se ujišťuje, bude ihned, jak

mile bude možno z výsledku voleb odhadnouti
konstelaci stran parlamentu, zahájen vládou po
kus o utvoření koalice v parlamenté,

Ministerstvo války a měšťanské
škely. Na schůzi učitelů měšťanských škol ve
Vídni bylo sděleno, že říšské ministerstvo války
zaslalo okr. radám školním dotaz, nebylo-li by
možno, aby měšťanské školy byly rozšířeny na
čtyřtřídní a osnova učební upravena tak, aby ab
solventi měšťanských škol mohli vstoupiti do škol
kádetních. Opatření to odůvodňuje se nedostatkem
důstojnictva,

Ve schůzi moravského sněmu pro
blásil místodržitel hrabě Žerotín jménem vlády,
že odvolává předlohu o zemské přirážce k dani
z kořalky, protože ji sněm dalmatský zamítl a že
si vláda ponechává pro příště učiniti opatření na
uzdravení zemských financí.

Zemské sněmy. Dne 17. t. m. zahájeny
zemské sněmy: moravský, slezský, hornorakouský,
solnohradský, štyrský, korutanský, bukovinský,
tyrolský, gorický, voralberský, terstský a haličksý,
Do štyrského nedostavili se Slovinci, [Italští po
slanci v tyrolském sněmu podali prohlášení, že
dostavili se po roleté abstinenci do sněmu, aby,
dokud otázka svéprávnosti nebude vyřízena,
všemu jednání oposici činili.

Saské ministerstve vmítra povolilo
evangelickému spolku veřejné sbírky, ze kterých
byla by v Rakousku podporována agitace, vyvo
lané heslem: »Pryč od Římal« Jak vidět, štváčské
řemeslo neustává.

Kníže čermohorský poctěn bude titu
lem skrálovské Vysosti«. —

Franele stojí před krisí ministerstva. Mezi
předsedou jeho Waaldeckem-Rousseauem a repu
blikápskou většinou nastal rozpor o výjimkách
z amnestie. Posl. Vazeile podal dodatečný návrh,
který žádá, že se padělání listin a použití jejich

z amnestie vylučuje. Tento dodalek směřuje prý
přímo proti generálu M:rcierovi a poJplukovní=
koyi Patymu du Clam. Ponévadá by však obno
vení vyšetřování s nimi celou otázku dreyfusov=
skou znova vyvolalo, vyslovil se Waldeck Rous
seau proti tomu, V kruzích odpůrců jeho se tvrdí,
že jest již omrzelý vlády a hledá jen záminku,
jek by se jí vzdal. —

Události v Čímě. Rusko obdrželo for
mální protektorát nad Mandžurskem. Kríže Uchb
tomskij opustí Peking, jelikož jeho úkol jest vy
konán. Zprávy, jakoby plná mo: Li-Hung-Čango
va a Čingova byla velmocemi zamítnuta, se vy
vrací, Velmoce musely toliko formulovat úředné
právomoc zástupců Číny. Dosavadní čínský vy=
slanec v Tobio, Li-Šeng Fo, byl jmenován gu
vernérem Pekingu.

V Jižní Africe utrpěli Angličanév po
slední době několik velkých porážek. — Generál
Dewet několikráte Angličanům šťastně uniknou),
když jej měli takřka v pasti, Boerské oddíly drží
ve své moci všecky strategické body přes Betle
hen u Standartou, kde se nalézá hlavní stan Botbův
— až k Pretorii. — Situace počíná se měniti. —
Aogličané jásali předčasně, :

Z činnosti katol. spolků.
Ústřední sdružení katol spolků

v diecésí kralovéhradecké Výborováschůze
koná se ve čtvrtak dne 27. prosince b. r. ve 2 hod.
odpoledne v místnosti tovaryšské jednoty v „Adal
bertina“.

Jednota katol. tovaryšů v Hradei
Králové. Pro vánočnídobu připravuje se oblíbená
náboženská hra „Narození Páně“ od Zelinky. Pilné
zkoušky řízením dp. místopředsedy Orla dějí se téměř
každodenně. Při hře jest zaměstnáno 40 osob.

Katolická jednota pod echranen
sv. Jiří v Kostelci ned Ocllel. V neděli
dne 23. prosince večer přednášeti bude ve členské
schůzi dp. Dr: Reyl „O římské pouti diecesanů kra
lovéhradeckých“.

Katol. jednota v Hormím Jeleomí
konala v nedéli, dne 16. t. m. schůzi. která byla
vzdor nepříznivému počasí dosti četné navštivená. Pan
redaktor Vobejda Prosečský přednášel zde o thematě:
„Církev a humanita“. —- Dlouhá, Ludšenáa přesvěd=
čivá jeho řeč byla s velikým zájmem vyslechouta a
bouřlivý potlesk byl p. řečníkovi odměnou za krásnoa
jeho přednášku, která zajisté u nás zanechá dobrých
následků.

Dar. Vidp. Fr. Tondl, bisk. notář a professop
na ©. k. realce v Hradej Králové daroval Jednotě kat.
jinocbů a mužů v Sopotech pro její nemozenskou a
pobřební pokladnu 10 K. Zaplaťt Bůhl

Sv. Josefská jednota v Sopotmiel.
V neděli dno 23. prosince odpoledne pořádá jednota
naše schůzi, při níž promluví dp. Dr. Reyl „O jabi
lejním roce v Římě“,

Jednota katol. jinochů a mužů
v Sopotech pořádá v neděli dne 23. t. m. schůzi ve
které přednášeti bude p. Ant. B. Drápalík, svadající
filosofie na univeraité pružské „O vlastenectví“ a p.
Vácslav Vlk, učitel v Jitkově „O škodlivosti alkoho
lických nápojů“.

Katolická národmí jednota v Ča
stolovicích pořádala v neděli dne 16. prosince
t. r. divadelní předetavení: „Pasačka z Lůúrd“. Ač
počasí bylo velice nepříznivé a cesty blátivé, přece
přišli i z venkova četní hosté, tak že místnost diva
delní zcela naplněná byla. Tato náboženská hra, za
jisté první toho druhu jež v Častolovicích provozo
vána byla, velice krásné a zdařile byla provedená.
Všickmi ochotníci zasluhují plného uznání. Ježto tato
bra velice se líbila a také ještě jiní přáli by si ji vi
děti, bude se opakovati v neděli 23, prosince b. r.,
kdy také mají přístup školní dítky.

Z Nového Bydžova. Katol.národníjed
nota pořádala v uplynulých dnech pro své členy a
jich rodiny poučný a zábavný mikulášský večer. Před
ním číslem byla zdařilá přednáška vdp. Dr. Kašpara,
v níž líčil zajímavě, jak obyvatelé věčného města Ríma
oslavují vánoční svátky a vypravoval o úctě, jakou
vzdávají sv. jeslím v chrámu Páně Maria Maggiore.
Za výtečnou přednášku byl odměněn dlouho trvajícím
potleskem a díky p. předsedou mu vyslovenými. Jed
natel P. Šmejkal přečetl pak legendu o 8v. Eligiori,
— jež se veliče líbila. Následovala zábavná část ve
čera, skládající se z výstupů a zpěvných čísel. Zvláště
výstap: „Básník a veršotepec“ a pak obě písně žer
tovné se zamlouvaly. — Přednesli je zdařile neunavní
pp- Šenk a Balcar.

Jednota katol. jinochů a mužů
v Horním Studenci! pořádána densv. Štěpána
odpoledne, v místnosteeh p. Pužmana svoji spolkovou:
schůzi, v kteréžto promluví p. Ant. Drápalík o obrazu
křesťanského života a dp. Ferd. Vlček o otázce ho
spodářské.

Katolická jednota ve Vamberku,
odbývala v neděli, dne 16. t. m. ve spolkové místnosti
v hostinci J. Frydrycha, členskou schůzi, při kteréž
přednášel předseda jednoty, dp. Jan Řezníček, kate=
cheta ve Vamberku o „původa člověka“. — — —

Svatojosef. jednota kat. mužů a jin.
ve Slezském předměstí a okolí, konala dne 16. t.
m. velice zdařilou schůzi pro členy a pozvané hosty
v hostinci p. Fr. Netušila ve Slatině. Ve schůzi před
nášel vp. Fr. Jakl, kaplan královéhradecký o thematu:
„Naše potřeby a nedostatky.“ Probrav mistrně příčiny
úpadku stavu rolnického a řemeelnického, ukázal nu
falešné a nesprávné léčení bídy sociální a na jedině



Hospodářská besídka.
Kterak zachováme sušené ovoce.

Kdo chce na delší dobu sušené ovoce uscho
vat a zachovat, nechť naplní dobře vyprané
pytle z konopného plátna domácího sušeným
ovocem, jež se do měchu hodně utlačí, plný
pytel konopným provázkem se zaváže, načež
měchy zavěsí na bambálky za komoru upra
vené půdy anebo do vadušné komory na
trámy. Ovoce takto v pytlech zavěšené ve
vzdušné místnosti dlvuho vytrvá zcela ne
porušené.

Sejte pehanku. Na půdách lehkých,
písčitých, rovinách a půdách rašelinatých se
výtečně daří pohanka, jež i ve čtvrtém roce
po hnojení dá ješté uspokojivou sklizeň. Při
hnojíme-li superfosfátem, je výnos tím lepší.
Po čerstvém hnoji chlévském se nedaří, ale
za to chce míti půdu zkypřenou. Seje se asi
v červnu, tedy po ranné směsce. Pro včelaře
má pobanka také veliký význam 00ž jest ne
popíratelno.

Co se nemá v zahradě zanedbávat.
Řádné zrytí zahradní půdy v jeseni jest pod
mínkou výnosného zelenářství a všeho za
hradničení. Kdo na podzim záhonem ani nehne,
vše nechá ležet jak po aklizni zeleniny se na
mane, anebo dá sice půdu zrýti, ale velmi
plýtko a hlínu rozmělní, jakoby chtěl kmín
Bet, ten se velké radosti v zahradě nedočká.
Na podzim má se všechna půda zahradní na
hrubou hradu zrýti hodně hlaboko. Mráz,
sníh, dešťarychlestřídajícíse teplotapůda
rozmělní, rozloží v rozpustné živiny látky ne
rostné. Vlaha, vzduch, teplo a světlo upraví
půdu tak, že pak rostliny mají hojnost živin
v půdě kypré a hojuě rostou. Čím hlubší rytí
v jeseni, čím větší hrudy na záhoncích, tím
lépe z jara poroste všeliké rostlinstvo. Tedy
hluboké rytí na hrabou hrudu nesmí se na
podzim v zahradě zanedbávat. Tuké hnojení
vydatné nejlépe v zahradě prospěje na podzim.
Tedy v jeseni zahradu řádně hnojme a pak
způsobem naznačeným zryjme a budeme.míti
hojnost zeleniny, květin u všech jiných plodin
zahradních.

Nakládání masa. Solením ubírá se
masu nejlepší šťávy. Proto znalci wmístonaso
lování doporučají nakládání tímto způsobem:
řádně očištěné a omyté maso rozkrájí se na
kusy nepříliš veliké, vloží se tak do hluboké
nádoby, aby nebylo práždných prostor, načež
zaluje se vychladlou tekutinou. A sice na 10
liber masa bere se 250 gr. soli kuchyňské, 40
gramů cukru, 20 gr. sanytrn a 3 Jitrv vody.
Tekutiny naleje se tolik, aby maso bylo v ní
ponořeno.

Kdy ovoce dlouho se zachová. Sro
vnávacími pokasy zjištěno, že shnilo od pod
zimku do 15. června hranáče Gdánského ve
tmavé místnosti 68 proc., ve světlé 98 proc.
Car Aleš ve tmavé 78 proc., ve světlé 100
proc., anglická reneta zlatá ve tmě 78 proc.,
ve světle 100 proc, portugalské kožené vo
tmě 4 proc., ve světle 66 proc. Z toho plyne,
že ovoce se nejdéle zachová, bylo-li uloženo
ve tmavé, vlhké místnosti, otvírání oken
zvláště z počátku velmi škodí.

"Uržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 16. prosince 1900.1 hl.

pšenice k 13230—1350 šito k 1x 00—12-70, jodmena
k 8-80—10:10. oves k 460—490, proso k 9-60—10*00
vikve k 11:60—1200, brachu k 19-00—21-00, jáhly k
19'00—00:00, krup 16 00—42-00, bramborů k £40—2 60,
jetelového semínka červeného k 9300—106'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-40—00-00, máku k 38-00
olejky k 00*00—00'00, lněného semene k 20-00—3200
100 kg. žitných otrab k 12-00, pšenió, otrab k 1100,
1 kg. másla k 2:40 —2-80, 1 kg. sádla vepřového k
160—1*76, tvarohu k 0-32—0-86, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0:00, jeden hekt. cibule k 8-60
jedna kopa drobné zeleniny k 0-50—3:00

BESEDA.
Štědrývečer.

Napsal J.Váňa Čáslavský.
„Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátka|“

K. J. Erben.

Hoj, ty štědrý večere, dobo kouzla, poesie,
radosti, měkých citů a vzpomínek! Jako včely
okolo rozkvětlé lípy, tak bzučí vzpomínky okolo
hlavy, kdyžty zavítáš pod střechy lidských obydlí. —

A vzpomíná a povídá se to tak pěkně. Mráz
kreslí v okno kapradiny, osladiče, cypřiše a koni
fery, na stole hoří veliká iampa, kolem stolu hla

va vedle blavy a v kamnech praská oheň a šíří
milý dech svůj a rozehřívá srdce, rozehřívá pa
měť a z úst linou se vzpomínky tak krásné, tak
milounké, tak něžné, jako to Božské děťátko, na
jehož zrození se všickni těší. — — —

Jest to už dlouhých dvaceta více ler. Tehdy
ještě jsem měl hlavu plnou snů, vidin a ideálů,
tehdy se na mne ještě smál svět v nejkrásnějších
barvách, plných ohně a života a hrajících všemi
odstíny. A jsem-li ještě nyní snílkem, byl jsem
tehdy teprve.

Tehdy dávali v Hradci Králové velikou hu
dební akademii, jejíž jedno číslo bylo nadepsáno:
»Štědrý večera báseň K. J. Erbena. V hudbu
uvedl pro sola, smíšený sbor a veliký orchestr
Jos. Měchura. A při téhle veliké produkci já
tebdy také jako zpěvák prvně účinkoval a na to
nezepomenu do smrti. — — —

Více jsem poslouchal a se divil, než zpíval,
A neušlo mi nic. Zrovna jsem pásl po každém
pobybu dirigenta p. Stýblika a záviděl jsem mu
to jeho postavení, kde taktovkou takové těleso
může ovládati.

Po inprodukci
v dvojzpěvu:

»Toč se a vrč, můj kolovrátkul
Hle, adventu již jest na krátku
a blízko blizoučko štědrý denl
Toč se a vrč, můj kolovrátku. — —

Ani vám nemohu pověděti, jak se mi ta
sladká melodie tehdy líbila. Zrovna jsem ji hltal
a umím ji do dnes a každý rok o štědrém večeru
na ni si vzpomenu.

A vždy, kdykoli jsem vzal Šmilovského do
ruky a četl v jeho spisech životopisnou četbu
výtečného, ale málo známého skladatele F. Mé.
chury, vždy mi to sevřelo srdcea já zateskril,
že ty krásné doby mládí jsou pryč — pryč. —

* *
*

Tehdy, když jsem zpíval Měchurovou sklatbu,
už jsem nejezdíval k rodičům na vánoční svátky,
Stálo to mnoho peněz, cesta daleká a já byl chud.
Zůstal jsem vždy v Hradci a vzpomínal na rodnou
chatu a drahé mi v ní bytosti. — Sedl jsem si
na pelesť u postele, vzal hlavu do dlaní a už to
šlo. — Vzpomínky letěli jak vložky zmítané ře
zavým severákem, -—

Doma se na štědrý den postili. Nevzali ráno
ani do úst, ač před tím měli k večeři jen bram
bory na loupzčku. A tak o hladu vše chystali na
svátky — pro sebe i pro dobytek, který i dnes
byl krmen jako kdy jivdy. Za to kohout a pes
dostali na lačný život stroužek česneku, aby byli
hodně zlí.

Dopoledne maminka pekla. Černý chléb do
mácí, pro denní potřebu, výražkový k snídaní na
svátky do kávy a vánočky — obyčejné buchty
bez pletení a bez vnitřní nádivky. 

Po polední vyndala pečivo, omyla ho pe
routkou, nakladla na postel a začala vařiti: Bram
borovou polévku s houbami, celými, nerozkráje
nými, jahelník, hrách, černého kuba (kroupy
s houbami) a kundibálky se švestkovou omáčkou.
Někdy ještě přidala bramboračky potřené vařený
mi rozmačkeanými hruškami.

Já ji při tom nejvíce zlobil a kde mohl,
všelicos jsemstrčil do huby. Měl jsem vždy strašný
hlad a na ozlatá prasátka« jsem nevěřil. Nemohl
jsem nikdy pochopiti, jak prase může býti zlaté
a ani matčina autorita tu nevěru nepřemohla,

Ale i při největším hladu nesnědl jsem ani
jedno zrnko syrového brachu. Byl bych byl dostal
vředy a před těmi jsem měl respekt.

Konečně se setmělo, Mráz na oknech vyča
roval orientální květenu, kostelník odblinkal kle
kání, já rozsvítil lampičkua již se kouřila na stole
bramboračka.

Tatínek se začal modliti, ale já měl mysl
všude, jen ne při Otčenáši. Vrhnul jsem se na
polévku jako vlk a byl jsem také brzy syt. Do
ostatního už jsem jen dloubal. Hrách jsem od
jakživa nerad jedl, černý kuba se mi protivil a
jahelník jsem nemohl ani cítiti. Bolela mne vždy
hlava. Za to vymazal jsem všechnu švestkovou
omáčku z kundibálků a kundibálky jsem převalo
val v ústech se strany na stranu a nemohl je
nikterak pozříti. — — —

Po večeři přinesla maminka veliký hrnec,
ponořila ruku v jeho útroby, aby rozdávala oře
chy a jablka, Oči jsme ji mchli na ruce nechat
a bádali jsme se už napřed, kdo dostane větší
ořechy a jablka.

Konečně matka vytábla ruku 8 před každého
z nás položila čtyři ořechy a tři jablka.

Každý jsme hned loupal, Kdo bude míti
ečerný«, umře do roka. Ale ořechy byly všechny
černé, protože je maminka koupila od žida. Zde
tolik roků ležely a my jsme neumřel dosud také
ani jeden.

Když jsme rozloupali ořechy, sbrnula matka
se stolu ubrus a sestra šla s těmi zbytky na sad,
tam to rozsypala okolo stromů a řekla: +Tu
máto také štědrého večeral«

Po večeři začalo chystání na »půlnoční.«

měly soprani a alti solo

Tatík se holil, cídil boty a maminka nás drbla
jednoho po drubém ve vaně na lavičce u kamen.
Já z dlouhé chvíle pustil se do vánočky a róno
do kávy už jsem neměl — nic. Ukrojil jsem
tejně kus sestře a dostal jsem ovšem bití — jako
Ježíška.

A pro vánočky jsem byl ještě jednou bit.
Maminka upekla také na štědrý den vánočky

pro dvě kravky, jež stály v našem chlévě a jež
z pravidla o vánocích nedojily, tak že jsme často
mívali i na Boží Hod k snídaní jen »praženku«.
A ty dvě vánočky schovávala v síni do jarmárky
do šuplete, ažíse krávy otelí, že jimje dá do pití.

A o těch vánočkách já věděl a ty mne tam
také tůze pálily. Poněvadž se krávy dlouho nete
lily, bál jsem se, aby vánočky nesplesnivěly. Tak
dlouho jsem jarmárku obcházel a zkoušel, až
jsem dovedl šuple bez klíče vytáhnouti — a bylo
po vánočkách. — —

Přišel březen. Krávy se telily a já úzkosti
se třásl. Maminka dělala pití a já se chvěl.

>Ty kluku promlsaná, že jsi ty vánočky
snědl '«

+To já nél Já nic nevím !« Zapíral jsem
statně.

Ovšem od vánoc už to byla doba.
»Jak já ti dám, ty kluku uličnická!«
A maminka mi dala »jednu« do zad, až jsem

se zapotácel. Ale já na druhou už nečekal, Utekl
jsem a měl jsem vybráno. Maminka přidala do
pití kravám místo vánoček více otrubů a bylo
po všem. — — —

Hoj, ty štědrý večere, ty dobo kouzla, teplé
rodinné lásky, dobo poesie, radosti a — vzpo
mínek — ! Jako včely okolo úlu, tak rojí sa
vzpomínky při tvém příchodu. — — —

Hc), ty štědrý večere, ty tajemný svátku!

Literatura.
Vánoční dárek naší mládeži české připravila

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V.
Kotrby v Praze, totiž úhlednou obrázkovou knihou
„Bible Starého a Nového zákona v 50 obra
zech“, kterou uvítají dp. katechetové a všichni ro
dičové právě v nynější době před vánoční zajisté a
největším uspokojením. Každý z nás ví, jak působí
obraz představující posvátný děj na myul dítka že spo
juje tak slovo s názorem, Působí-li tak již obrazy
v naší biblické dějepravě, což teprve vkusně provedené
kollorované obrázky, na které dítko může se často
podívati a v mysli své poavatné děje obnoviti. Ale
výbornou pomůckou stane se knížka tato také kaž
dému katechetovi a učiteli, Knížka obsahuje 15 obrazů
starozákonních většinou předobrazení a 36 vyobrazení
novozákonních. Obrázky jsou v barvách slušně pro
vedeny. Na zadní stránce jest v krátkosti celý bi
blický příběh krátce vypravován. Xnížka tato stojí
pouze 4 korany a vyšla ve dvojím vydání. Jedno svá
záno jest ve vkusnou knížečku, v druhém leží obrazy
ve vkusných deskách tak, že jest možno jednotlivě
jich užívati. Upozorňujeme na knížku tuto každého.

Zrnka pravdy.
Mezi vším, co štěstí přivodí, jest láska dětinná

na prvním místě. .
*

Pij málo a věz mnoho!
* +

*

Jestli jsme došli tak daleko, že změna vlády
jest možnou jen panikou a špatnými časy, pak už
začali naší svobodě vyzvánět umíračkem,

Žerty a vtipy.
Výdělek. Muž: Už zase nové šaty? Ženo, ty

mne svým přepychem přivedeš na mizinu!

Žena: Nehubuj na tyto šaty, opatřila jsem si
eama peníze.

Muž (potěšen :) Skutečně? Nu, to je něco ji
ného a jak jei to udělala?

ena: Dala jsem tvůj nový zimník do zasta
várny.

* *
*

Věštba. První: Co je pravda, to je pravda; můj
muž chodí spat se slepicemi a s kohoutem vstává.

Druhá: Jen počkejte, až budete vdaná déle!
Pak vám jako můj bude chodit spat s opicía a kočkou
vstávat!

+ „
“

Malý školák (píše svému učiteli): „Domamají
všickni náramnou radost z pokroku, který jsem uči
nil ve vaší škole; neboť když jeem k vám do učení
přišel, neuměl jsem nic a nyní za tak krátký čas
naučil jsem se desetkrát tolik.“.

“
VK... ponžívalo občanstvo sýpky radnice ku

věšení prádla. Pan měšťanosta nemile to nesl a po
nějakém čase když mu věc ta, jak říkáme, přes hlava
přerostla, vydal následující vyhláška, kterouž přibil
uluha na černém prkně v radnici: „Dnešním dnem po
čínaje nenechám v radnici mimo pány radní nikoho
více věšetl“



Výrobky dokonalé.
Pobovky.

|Lud
w Hradol Kralové, Malé náměstíč. 117.

vedle záložny.

Ceny mírné.
Záclony. . Opony (draperie),

Žíněnky.|

Košile pro
kýma náprsenkama.

se pracuje pod vlastním dozorem

|

|

| PETR RIER v

co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek

Týništi nad Orl.

Cenníky zdarma.

VARHANY
úplně pneumatickéa harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,
saloš. již r. 1850., rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varban pneumatických a elektromagno
tlckých. Osvědčení se mnou postavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší
sárukou, že mohu tyto sl. 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 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
Antonín Mělzer.

DODOOOOCXXOIMXOOCXX

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

w Movém Bydžově
dříve v Hradci Králové

gd poručuje svůj atelier k provedení všechdekorativních

male kostelů9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednodachého až do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lojí obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

První královéhradecká

FE

soukenický a první

druhu doporučuje v nejkrásnějším

JAN KALIS

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, pvEazoy,-popáánky

e služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. moob.doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanoeláři jen
FP*raha-II., Eliščina třida1080.

Na venek obratem pošty.=
|

pozlacovačský
v Pardubicích

opravujejakošinověstavé
oltáře, kazatelny, všeho
druhu sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

dení a v cenách velmi
levných.

zasílatelský závod

prove

©D000000000000000000000(0
©

FRANTISEK JIROUS,
závod řezbářský a umělé truhláství

v Slatiňanech
doporučuje uctivě svó chvalně známé práce

kostelní jako:
oltáře, sochy, kazatelny, zpovědnice,

lavice, mřížky a t. d.
© slohu čistě gothickém a remnaisančném.

Velké množství podobných prací zhotove
ných v mém závodu dotvrsuje nálešitou

znalost v oboru tomto.

Bohatý výběr vlastních náčrtů, vlastnoručně
kreslených zašlu na požádání důst. ducho
venstvu a sl. úřadům proti Sdenníma vrácení.

Plány a rospočty shotovují sdarma.
mmm Nejstarší závod v oboru tomto. mmm

900000000000000000
(©000000000000000000000000
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Mřesíní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna,

továrna nábytku. | x

Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
r. 1894 zlatou medailí a diplomem.

siše—

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten

spadající přesně a solidně na základě dlouholetých zkušeností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje 8e do
vzáoné přízně ctěného obecenstva, znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

i

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku shotovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění cirkevníhoj též zhotovuje sochy světců ze dřova | = kamene. — Starší

práci, uměleckou cena mající, bedlivě opravuje,
poulacnje s polychromuje. výrobky vlastní dílnyručí, jakož | sa řádnou práci pří cenách mejmír

nějších. 8 úctou veškarou
Antenín Sucharda.

Stavební truhlářství.



Nejstarší na 24 výstavách prvními cenami vyznamonaná česká
továrna na piana

Pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. H14G0oLHOTA
v Hradoi E rálové.

Sklady pod vlastní firmou: Královské Vinobradý, Karlovatřída č. 6, ve Vidal 8ll., Salesianer

OD“ gane 31, v Brně, Orelská ulice č. 7. Illustrované cenníky zdarma a franko. “ilj

odporučujechvalně známý obchod konfekční pro dámy
svůj hojně zásobený sklad elegantních, moderních

———— |upiček,pláštěneka dětskýchpláštíků.
Rovněž jest vždy na skladě velký výběr rozmanitých blue, dětských šatečků, barevných u černých zástěr.

Obsluha solidní, ceny mírně. Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlubší

SRP“Objednávkydlemíryserychlevyřizují.ij Anna JF. Horová.

Z OB VVBE
Pro memoria.

:

Obalndovozfranko.Lhůta1rok,nebzahotovéseG,srážkou!

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.

Oltářní svíce voskové, polovoskevé, hladkéi krášlené,svícestearinové
kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne- renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších

prvními cenami, rovněži Jeho Svatostí papežemLvem XIII. vyznamenanáfirma:

EMDSezernslicý,
c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny na Ceresin, stearin, glycerin
a elain, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na

svíčky stearinové a parafinové, Továrna všech druhů leštidel a mazedel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a bospodářství. Továrna na
prací mýdla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner, olejů

v Mladé Boleslavi.ZNÍ
OTOUGAN

K.
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> Ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.
Nevyhnutelné k podzimní setbě,

nedá se jiným fosforečným hnojivem spolehlivě
nahraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský žedek, síran

Za dárky vánoční se hodící
skvostně vázaná díla básnická,
zbelletrie, cestopisná atd.„alba

na pohlednice, nejjemnější druhy kasset dopis. papiru, stavebnice, obrázk.

nrfng8400700000000DOOO00D0000ODOOVOCD008000

a pohádk. knihy pro dítky, atlanty, globy, v nejhojnějším výběru doporoučí 3: amonatý, snli draselnaté, kainit, spe
zz ciální nojivaproony ní:zz Poštorn“ á rfosfátovou

knihkupectví B. E. TOLMANA zz- |kvrchnímuhnojeníjetolišťakonservov.chlév
= ské „ pícní vápno,

se v Hradci Králové. ==| dodávajís přesnězaručenýmobsahem,všude
s Obrazy českých mistrů ve skvostných rámcích. 3 | rmmm "PŘ *B0P6:

£ | Kalendář paní a dívek 1901 K 240.. £ O mamA DOHRAM„i
ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřišskéa "RUBLB0.BU OHODO 0010OMK TUO D00 Vtddn.:

DAV8018000000800.00DUDODOŠDĚOOA DO DddNÁNŠUEETT TT T Lh

PETRKOPAL4SPOL.
velmi snížené ceny hedvábných látek na blůzky,

Wp“též vystava vánočních dárků. JB



práce.

jsou Neustále stoupající odbyt,
vynikající vyznamenání na všech
výstavách, téměř 5Otileté trvání
továrny a světová pověst, kterou
si naše stroje získlaly, jsou nej
Jistější a nejáplnější zárukou za
jich jakost.

Hradec Králové, Jiříkova třída 270.

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nabízí pro zimal a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé

loty, křoviny ozdob. konifery
divoké stromy pro stromořadí,

pláhata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží, Poučný cenník zdarma.

C. k. státní medailí vyznamenaná

vyrábí a dodává

letou zárukou v dokonalé jakosti.
Rozpočty zdarma.

yadkahykakaadakukanadahacku
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tobolek, deštníků, cestovních kufrů atd.

"PEF

Vánoční a novoroční dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

sv.-Janské náměstí č, 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní

| nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
| jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých

druhů se zárukou 1—8 roků za ceny levnější
než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovojí, též
veškeré správky hodinek se vyřizují.
OP“ Vše za levné ceny. "P

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

XXX

MUDr, L, Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanova třida. Široká ulice č.12

mezzanin.OKA

Založeno r. 1860.

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 stříbřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle6
mašlou se jiš svěcené ge stvrzením Jeho biskopské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koopení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

ě

KARLA ADAMCE,

řicích a četné jiné věžové hodiny, městské

tovení všeho druhu vějích bodin se záru

Prvni výroba

véžnÍc

odavatele na biskupský kostel v Litomě.

jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho

kou. Pro nemajetné obee nasplátky; cena
levná, jakost výborná.

OO00000000000000000

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaille d 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

JU.. dos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a

abízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabíoku, punše

a rumy, nejjemnější likéry a Šampuňské víno.

Též v Berlímě obdržela firma t. r.
diplom zlaté medaille.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARITA,
v Bychnově z. Kn.

Staré náměstí čís. 72.

doporučuje se P. T. ducho „enstva a pa
tronátním úřadům

pro malby chrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslavých malých podobisen,

za jichž aprávné provedení se račí.
Ceny co nejmírnější. 269

na malby kostelů vypracují na
ní' ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

JF Morgana. |
Pozoruhodná norinka pro

pány na obleky v barvě

|

|

i Plá
požádá
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moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené

) jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
v Choenl.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
| v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.

Vhodné dárky vánoční.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského moštu pí «
hotelu Merkur.

' ga Cenníky na požádánífranko. "X


